Нова наставна програма за
второ одделение

Предлог-верзија
Април, 2018
(текстот не е лекториран)

СОДРЖИНА
Цели на наставата во второ одделение ........................................................................................................................................................................................................... 4
Поединечни цели, предлог - активности и стратегии/техники на учење и поучување и резултати од учењето .................................................................................. 5
ОПИС НА НАСТАВНИТЕ ПРЕДМЕТИ ВО ВТОРО ОДДЕЛЕНИЕ .............................................................................................................................................................................. 7
Мајчин јазик (македонски/албански/турски/српски јазик) ......................................................................................................................................................................... 7
Англиски јазик .................................................................................................................................................................................................................................................... 8
Математика......................................................................................................................................................................................................................................................... 9
Светот околу нас ............................................................................................................................................................................................................................................... 10
Уметност ............................................................................................................................................................................................................................................................ 11
Физичко и здрваствено образование ............................................................................................................................................................................................................ 12
Интеркултурна димензија во новите наставни програми .......................................................................................................................................................................... 13
НАСТАВНИ ПРОГРАМИ ЗА ВТОРО ОДДЕЛЕНИЕ ................................................................................................................................................................................................. 14
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ............................................................................................................................................................................................................................................ 14
Општи цели на наставата по македонски јазик од второ одделение ....................................................................................................................................................... 14
Програмско подрачје: КОМУНИКАЦИЈА И ЈАЗИК (КЈ) .................................................................................................................................................................................. 15
Програмско подрачје: ЛИТЕРАТУРА (Л) ......................................................................................................................................................................................................... 20
Програмско подрачје: МЕДИУМСКА КУЛТУРА (МК) .................................................................................................................................................................................... 23
Програмско подрачје: ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИШУВАЊЕ (ПЧП) ................................................................................................................................................................. 25
GJUHË SHQIPE ........................................................................................................................................................................................................................................................ 28
Qëllimet e përgjithshme të mësimit të lëndës gjuhë shqipe për klasën e II: ................................................................................................................................................... 28
Fusha programore: KOMUNIKIM DHE GJUHË (KGJ).......................................................................................................................................................................................... 29
1
НОВА НАСТАВНА ПРОГРАМА ЗА ВТОРО ОДДЕЛЕНИЕ

Fusha programore:LETËRSI (L) ........................................................................................................................................................................................................................... 34
Fusha programore: KULTURA E MEDIES (KM) ................................................................................................................................................................................................... 37
Fusha programore: PËRGATITJA PËR SHKRIM LEXIM FILLESTAR (SHLF) .......................................................................................................................................................... 39
TÜRKÇE DERSİ ........................................................................................................................................................................................................................................................ 42
II SINIF TÜRKÇE ÖĞRETİM DERSİNİN GENEL AMAÇLARI ................................................................................................................................................................................... 42
Öğrenme Alanı: İLETİŞİM VE DİL (İD) ................................................................................................................................................................................................................. 43
Öğrenme Alanı: EDEBİYAT (E) ............................................................................................................................................................................................................................ 49
Öğrenme Alanı: MEDYA KÜLTÜRÜ (MK) ........................................................................................................................................................................................................... 52
Öğrenme Alanı: OKUMA VE YAZMAYA HAZIRLIK (OYH) ................................................................................................................................................................................... 55
СРПСКИ ЈЕЗИК ....................................................................................................................................................................................................................................................... 58
Општи циљеви наставе српског језика за други разред ............................................................................................................................................................................. 58
Програмско подручје: КОМУНИКАЦИЈА И ЈЕЗИК (КЈ) .................................................................................................................................................................................. 59
Програмско подручје: ЛИТЕРАТУРА (Л) ......................................................................................................................................................................................................... 64
Програмско подручје: МЕДИЈСКА КУЛТУРА (МК)......................................................................................................................................................................................... 67
Програмско подручје: ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ (ПЧП)....................................................................................................................................................................... 69
АНГЛИСКИ ЈАЗИК .................................................................................................................................................................................................................................................. 72
Општи цели на наставата по англиски јазик од второ одделение ............................................................................................................................................................. 72
Програмско подрачје: ЛЕКСИЧКИ ЕДИНИЦИ (ЛЕ) ........................................................................................................................................................................................ 73
Програмско подрачје: ПРАВИЛНО РАЗБИРАЊЕ И УПОТРЕБА НА ЈАЗИКОТ (РУЈ) ..................................................................................................................................... 75
Програмско подрачје: ВЕШТИНИ (В) .............................................................................................................................................................................................................. 76
Програмско подрачје: КУЛТУРНА СВЕСТ И КОМПЕТЕНЦИИ (КСК) .............................................................................................................................................................. 78
МАТЕМАТИКА ....................................................................................................................................................................................................................................................... 79
Општи цели на наставата по математика од второ одделение ................................................................................................................................................................. 79
Програмско подрачје: МАТЕМАТИКАТА ОКОЛУ НАС .................................................................................................................................................................................. 80
2
НОВА НАСТАВНА ПРОГРАМА ЗА ВТОРО ОДДЕЛЕНИЕ

Програмско подрачје: БРОЕВИ ....................................................................................................................................................................................................................... 81
Програмско подрачје: МЕРЕЊЕ И РАБОТА СО ПОДАТОЦИ ......................................................................................................................................................................... 86
СВЕТОТ ОКОЛУ НАС .............................................................................................................................................................................................................................................. 88
Општи цели на наставата по светот околу нас од второ одделение ......................................................................................................................................................... 88
Програмска тема: ЈАС И ДРУГИТЕ (ЈД) ........................................................................................................................................................................................................... 90
Програмска тема: СЕ ГРИЖАМ ЗА СЕБЕ И ОКОЛИНАТА (ГСО) ..................................................................................................................................................................... 93
Програмска тема: ЈА ИСТРАЖУВАМ ПРИРОДАТА И ОКОЛИНАТА .............................................................................................................................................................. 95
Програмска тема: СЕ ОРИЕНТИРАМ ВО ПРОСТОРОТ И ВРЕМЕТО (ОПВ) .................................................................................................................................................... 98
УМЕТНОСТ ........................................................................................................................................................................................................................................................... 100
Општи цели на наставата по уметност од второ одделение .................................................................................................................................................................... 100
Програмско подрачје: ВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ (ВУ) .................................................................................................................................................................................. 101
Програмско подрачје: МУЗИКА И СЦЕНСКИ ИГРИ (МСИ) .......................................................................................................................................................................... 106
Програмско подрачје: КРЕАТИВНИ РАБОТИЛНИЦИ (КР) ........................................................................................................................................................................... 108
ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ..................................................................................................................................................................................................... 111
Општи цели на наставата по физичко и здравствено образование од второ одделение .................................................................................................................... 111
Програмско подрачје: ПРОРОДНИ ФОРМИ НА ДВИЖЕЊА ....................................................................................................................................................................... 112
Програмско подрачје: АТЛЕТСКА АЗБУКА ................................................................................................................................................................................................... 116
Програмско подрачје: ГИМНАСТИЧКА АЗБУКА .......................................................................................................................................................................................... 118
Програмско подрачје: РИТАМ И ТАНЦИ ...................................................................................................................................................................................................... 120
Програмско подрачје: ИГРИ .......................................................................................................................................................................................................................... 122
Програмско подрачје: ДВИЖЕЧКИ ИГРИ ОД АЛТЕРНАТИВНАТА СОДРЖИНА ......................................................................................................................................... 124

3
НОВА НАСТАВНА ПРОГРАМА ЗА ВТОРО ОДДЕЛЕНИЕ

ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ВО ВТОРО ОДДЕЛЕНИЕ
Наставните програми за второ одделение имаат за задача да ги реализираат следниве цели:
-

Успешна интеграција во училишната средина
Описменување и комуникација на мајчин јазик;
Развивање на компетенција за комуникација на странск јазик
Развивање на потенцијалите и афинитетите на секое дете
Стекнување на почетни нивоа на знаења од областа на природните науки
Развивање на интерес и љубов за уметноста
Развој на креативноста
Зајакнување на љубопитноста
Развој на критичкото мислење
Развивање на компетенциите за учење како се учи
Зајакнување на самодовербата
Оспособување за тимска работа
Интензивна социјализација и поттикнување на саморефлексија и рефлексија за доброто и злото како услов за самоизградба и
изградба на одговорен член на заедницата
Стекнување на математички вештини и нивно поврзување со секојдневниот живот;
Запознавање со компјутерските знаци и симболи и нивно поврзување со секојдневниот живот;
Стекнување на почетни знаења за технологијата и нејзино поврзување со секојдневниот живот;
Запознавање со и почитување на вредностите, верувањата и културите на другите луѓе
Развивање на чувство за обврска кон групата и нејзините цели;
Оспособување за препознавање на сопствените приоритети;
Оспособување за давање на поддршка на другите;
Препознавање на конфликтни ситуации и начините на нивно разрешување;
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НАСТАВЕН ПЛАН И ФОНД НА ЧАСОВИ
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
НАСТАВНИ ЧАСОВИ
НЕДЕЛНО
Мајчин јазик
5
Математика
4
Светот околу нас
2
Уметност
3
Физичко и здравствено
3
образование
Англиски јазик
2
Вкупно
19

НАСТАВНИ ЧАСОВИ
ГОДИШНО
180
144
72
108
108
72
684

ПОЕДИНЕЧНИ ЦЕЛИ, ПРЕДЛОГ - АКТИВНОСТИ И СТРАТЕГИИ/ТЕХНИКИ НА УЧЕЊЕ И ПОУЧУВАЊЕ И РЕЗУЛТАТИ ОД
УЧЕЊЕТО
Структурата на секое програмско подрачје/тема/област е составена од три елемента:
− поединечни цели, кои треба да се постигнат;
− наведени се предлог-активности и стратегии/техники на учење (како можни алтернативи, а наставниците може да користат и
други соодветни активности, техники/игри во зависност од целта и од контекстот). Тие се таксативно наведени за секоја
поединечна цел.
− за секоја поединечна цел се наведени и резултатите од учењето кои ученикот/ученичката треба да ги постигне. Резултатите од
учењето се јасни изјави за тоа што се очекува од ученикот, односно кои знаења ќе ги стекне и кои вештини и ставови ќе ги развие.
Резултатите од учењето треба да упатуваат на мерливост. Од секоја поединечна цел може да произлегуваат и неколку резултати
на учење.
Преку резултатите од учењето на секој ученик треба да му биде јасно што се очекува од него.
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Напомена:
Програмски подрачја се јавуваат во наставните програми за мајчин јазик (македонски, албански, турски, српски јазик), англиски јазик,
математика
Програмски теми се јавуваат во наставните програми: светот околку нас, физичко и здравствено образование
Програмски области се јавуваат во наставната програма: уметност

Програмските подрачја/теми/области во секоја наставна програма се кодирани според одредена методологија:
Симбол за програмско подрачје
Почетните букви од називот на
програмското
подрачје/област/тема

Симбол за одделение
Римски број за
одделението

Комуникација и јазик
КЈ

второ одделение
II

Реден број на поединечна цел Реден број на излезен резултат
Голема печатна буква од
Реден број за излезен резултат
кирилиско писмо/
со арапски број
латинично писмо за албански и
турски јазик
А

1
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ОПИС НА НАСТАВНИТЕ ПРЕДМЕТИ ВО ВТОРО ОДДЕЛЕНИЕ
МАЈЧИН ЈАЗИК (МАКЕДОНСКИ/АЛБАНСКИ/ТУРСКИ/СРПСКИ ЈАЗИК)
Наставна програма по македонски/албански/турски/српски јазик за второ одделение
Наставната програма за второ одделение е целно насочена и за секоја поединечна цел наведени се и резултати од учењето кои
ученикот/ученичката треба да ги постигнат. Резултатите од учењето се јасно дефинирани и веднаш укажуваат за тоа што се очекува од
ученикот, односно, кои знаења ќе ги стекне и кои вештини и ставови ќе ги развие. Резултатите од учењето треба да упатуваат на
мерливост.
Во наставата програма по македонски/албански/турски/српски јазик во второ одделение може да се забележи сукцесивноста на
поставените цели, што значи дека одредени цели се повторуваат. Тоа само ни укажува дека истите се продлабочуваат и се
компатибилни со развојни каректеристики на учениците. Во наставната програми исто така се почитуваат специфичностите и
карактеристиките на одделени јазици на кои се одвива наставата во Република Македонија и тие јасно се изразени во поставените цели,
излезни резултати и активности.
Застапени се истите програмски подрачја:
-

Комуникација и јазик;
Литература;
Медиумска култура и
Почетно читање и пишување

Фондот на часови се зголемува од четири на пет наставни часови неделно, од причини што во второ одделение се започнува со
процесот на описменување (процесот на читање и пишување). Токму заради ова најмногу часови се одстапени на програмското
подрачје Почетно читање и пишување.
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Во програмското подрачје Комуникација и јазик особено се внимава на развој на усмени и писмени комуникациските вештини, со цел
на збогатување на речникот иедновремено користење на основни правописни правила.
Во програмското подрачје Литература учениците започнуваат да користат литература за деца, а покрај основните податоци за авторот
на литературното дело акцентот е ставен на развивање на техниките за читање.
Во програмското подрачје Медиумска култура учениците покрај следењето на различни медиумски содржини кои се соодветни на
возраста, треба да ја развијат навиката за читање и користење на додатни содржини, но и да осознаат различни видови културноуметнички содржини и настани.

АНГЛИСКИ ЈАЗИК
Наставната програма за второ одделение е целно насочена, со јасно дефинирани цели и конкретни резултати кои ученикот/ученичката
треба да ги постигнат. Резултатите од учењето се јасно дефинирани и веднаш укажуваат за тоа што се очекува од ученикот, односно,
кои знаења ќе ги стекне и кои вештини и ставови ќе ги развие.
Наставната програма ќе се реализира со 2 часа неделно, односно 72 часа годишно.
Застапени се 4 програмски подрачја:
- Лексички единици;
- Правилно разбирање и употреба на јазикот;
- Вештини и
- Културна свест и компетенции
За секое програмско подрачје се дадени поединечни цели, можни активности и стратегии/техники на учење и поучување, како и
резултати од учењето во зависност од поставеноста на самите цели, но и од самиот контекст. Предлог активности и стратегии/техники
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на учење и поучување се даден само како насока во која треба да се движи наставникот за успешна реализација на поставените цели,
а истовремено ја поттикнуваат неговата креативност и можност за прилагодување на истите, во согласност со потребите и способностите
на учениците. Не е дадена временска рамка за реализација на програмските подрачја затоа што резулатите од учењето во наставата по
англиски јазик се постигнуваат преку интерна интеграција на цели од едно или повеќе програмски подрачја.
Во програмското подрачје Лексички единици се проширува веќе усвоениот вокабулар од дадено тематско подрачје и се усвојуваат
лексички единици од нови тематски подрачја. Тематските подрачја, предлог лексичките единици/зборови, како и опис на можните
активности за реализација на содржините од овој наставен предмет ќе бидат наведени и опишани во Прирачник кој ќе биде составен
дел на наставната програма по англиски јазик за второ одделение. Дадените предлог зборови/лексички единици треба задолжително
да се усвојат, а истовремено на наставникот му се дава можност, во зависност од нивото на предзнаења и знаења на учениците и
паралелката во целина, истите да се прошират. На овој начин се добива усогласеност на усвојувањето на зборовите/лексичките единици
на ниво на Р. Македонија. Во програмското подрачје Правилно разбирање и употреба на јазикот се дадени цели кои се однесуваат
на запознавање на учениците со граматичките форми, а истите не се реализираат самостојно, туку во корелација со целите од другите
програмски подрачја. Во програмското подрачје Вештини се дадени цели кои се однесуваат на правилно слушање, репродуцирање и
почетна говорна интеракција на едно основно ниво. Како дополнување на претходната наставна програма е делот кој се однесува на
цели и резултати од учењето поврзани со визуелно препознавање на зборови и глобало читање, а истите претставуваат подготовка на
ученикот за почетно читање и пишување. Последното програмско подрачје Културна свест и компетенции се однесува на развивање
на интеркултурни компетенции кај учениците кои на некој начин се основата на изучувањето на странски јазик – развивање на свест за
културна разноликост и почитување на истата.

МАТЕМАТИКА
Наставната програма по математика за второ одделение, како и програмата во прво одделение е целно насочено. Тоа укажува на јасно
дефинирани цели и конкретни излези, кои треба да се реализираат во определен период, но при тоа роковите не се строго
детерминирани, туку се условени од индивидуалните можности на учениците. Понудените предлог активности за реализација на целите
се помош за наставникот при планирање на наставата. Со оваа програма се предвидени 4 часа неделно, односно 144 часа годишно. Во
оваа предлог-програма застапени се истите програмски подрачја како и во прво одделение. Процесите на формирање на геометриските
поими, согласно развојноста се насочени кон именување и препознавање на 2Д и 3Д формите во секојдневниот живот. Формирањето
на природните броеви се започнува со активности со множества, при што се овозможува конкретизација на апстрактниот поим
9
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природен број. Сетилното искуство е основа и при оспособувањето на учениците за собирање и одземање на природните броеви. Во
второ одделение учениците започнуваат со пишување на цифрите и математичките симболи, како и решавање на нумерички задачи со
собирање и одземање до 20. Во целите дадени во програмата за второ одделение се предвидува и оспособување на учениците за
решавање на едноставни текстуалните задачи, кои произлегуваат од проблемски ситуации од секојдневниот живот. По однос на
мерењето, акцент се става на воведување во стандардните едници мерки за мерење. Низ сите подрачја се предвидени цели кои се
однесуваат на примена на знаењата преку решавање на проблемски ситуации.
Изборот на методи и постапки треба да биде сообразен на потребите на учениците, да применуваат практични, самостојни и сознајни
активности, проследени со дидактички средства и ИКТ. Секако, не треба да се изостави и играта, како метод на учење, кој нуди можности
за позитивно вјилание на развојот на учениците.

СВЕТОТ ОКОЛУ НАС
Според предложениот концепт наставниот предмет Светот околу нас и во второ одделение е застапен со фонд од 2 часа неделно,
односно 72 часа годишно. Програмските теми се идентични како во прво одделение, но забележлив е нивниот развоен карактер,
односно темите постепено се продлабочуваат преку конкретно поставени цели и прецизно дефинирани излезни резултати. Од
формулацијата на излезите видлива е можноста за нивно остварување. Генерално наставната програма за овој наставен предмет е
насочена кон збогатување на сетилните искуства на ученикот/чката и стекнување на интегрирани знаења и умеења кои произлегуваат
од непосредното опкружување. Интегралниот пристап во развивањето на програмските теми овозможува развивање на сознанијата на
ученикот/чката во најширока смисла. Учениците искуствено доаѓаат до сознанија и ја запознаваат природната и општествената средина.
Тие уште од најрана возраст пројавуваат спонтана љубопитност и интерес за светот околу себе. Започнуваат со изучување на
непосредното опкружување кое постепено се проширува во различни форми на заеднички живот. Искуствените знаења на учениците
стекнати во прво одделение се надградуваат, проверуваат и се применуваат. Во првата и втората програмска тема генерално
доминираат афективните цели кои се во насока да го поттикнуваат ученикот/чката да се спознава себеси, да ја истакнува својата
индивидуалност, почитувајќи ги различностите и правата на другите. Примената на наученото го поддржува нивниот натамошен развој
и придонесува за создавање на одговорен однос кон себе и светот околу себе.Третата и четвртата тема се од областа на природните
науки. Дефинираните цели во нивни рамки се во насока на формирање на научен поглед на свет и придонесуваат за развој на
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когнитивните компетенции на учениците на кои се надградуваат воспитно-образовните активности во областа на природните науки.
Наставата по природни науки, исто така ја одржува и ја развива љубопитноста кај учениците за природниот свет што ги опкружува и
им ја зголемува довербата во поставување прашања и во практикување на истражувачки активности.

УМЕТНОСТ
Во второ одделение, предметот Уметност, останува со фонд од три (3) часа неделно или 108 годишно, и е поделен на истите три
програмски подрачја – Визулени уметности (40 часа), Музика и сценски игри (40 часа) и Креативни работилници (28 часа).
Што се однесува до самата структура на програмата за второ одделение, се забележува дека како што одиме кон погорните одделенија,
истата се „прочистува“. Така, некои од елементите што веќе не се потребни, во второ одделение отпаѓаат или се преформулираат.
Поточно, некои од целите или резултатите од учењето во второ одделение не се среќаваат додека некои нови се воведуваат или се
видоизменуваат.
Исто така, се забележува дека и во второ одделение се запазени неколку важни дидактички принципи, како спиралност или
сукцесивност. Тоа значи дека во самите цели и резултати ќе забележите како истите „растат“, се развиваат, се изменуваат, но и се
повторуваат и продлабочуваат.
Така, ако во прво одделение е застапен само ритамот, во второ е веќе додаден и контрастот. Но, и самото ниво на истите цели, т.е.
содржини се продлабочува во резултатите и активностите, како се оди нагоре во одделенијата.
Уметноста, а со тоа и предложениот предмет Уметност е особено податлив за интегриран пристап со скоро сите застапени предмети во
одделенската настава
Откривањето и развојот на музикалноста кај децата е важен сегмент во воспитанието и образованието на секое дете и затоа е
потребно наставникот да го открие талентот кај децата уште од најмала возраст.
И во второто одделение се продолжува со основната цел, ученикот да развива интерес и љубов кон музиката преку примена на
правилен пејачки став, (правилно држење на телото при пеење), да пее во соодветна јачина, различна брзина, да свири во одреден
ритам, активно да слуша музика, демонстрира различни брзини и различни јачини во слушаното дело, да има способност за свирење
на ритмички детски музички инструменти: прапорци (ѕвончиња), дајре, чинели и барабанче и да ги изработува од природни материјали.
Во делот на Креативни работилници учениците се поттикнуваат кон слободно изразување на своите мисли, емоции и доживувања преку
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пеење, слушање, свирење, танцување, драматизрање и др., а сето ова ќе ги поттикнува слободно да ја изразуваат и развиваат
фантазијата и да се запознаваат со кристење на ИКТ за уметнички цели.
Целите иако не се организирани или поделени експицитно на тој начин, сепак се целосно во согласност со Блумовата таксономија и
овозможуваат развој на когнитивната, афективната и психомоторната сфера, соодветно.

ФИЗИЧКО И ЗДРВАСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ
При изработка на предлог наставната програма за второ одделение земени се предвид сите развојни карактеристики на децата на таа
возраст (анатамоско-физиолошки, физичкиот раст и развој, созревањето и развојната функција на поедини органи и органски системи,
емоционалниот и когнитивниот развој на детето, развојните специфики на движењата во овој возрасен период и спецификите на
моторичките способности).
Изборот на целите е преку разновидни и систематски моторички активности во поврзаност со останатите воспитно-образовни подрачја
да се придонесе за интегрален развој на личноста на ученикот (когнитивниот, афективниот и моторичкиот домен). Да се влијае на
развојот на моторичките способности (здравствениот фитнес), на стекнување и усовршување на моторичките умеења и навики како и
на стекнување на навики и знаења за однесување во секојдневни и специфични услови на живот и работа. Изборот на целите, предлог
активностите и резултатите од учењето е направен по деталната анализа на голем број курикулуми по предметот физичко и здравствено
образование од повеќе развиени земји во светот, а посебно од околните земји.
Оперативните задачи се насочени кон задоволување на основните детски потреби за игра, развојот на координацијата, флексибилноста,
рамнотежата, експлозивната сила, стекнување на моторички умеења за разликување и изведување на природните форми на движење
во различни услови, како и разликување и изведување на прилагодените природни форми на движење и едноставните моторички
движечки структури од атлетската и гимнастичката азбука и игрите со топка и ритмика и ритам и танц. Ќе се влијае и врз правилното
држење на телото, јакнење на здравјето и развивање на хигиенските навики, како и врз создавање на услови за социјално
прилагодување на ученикот на колективен живот и работа. Во второ одделение ќе се продолжи со регистрирањето и следењето на
моторичкиот развој на децата со стандардизирани батерии на тестови.
Следењето на учениците во второ одделени ќе се изведува сукцесивно во текот на целата учебна година, врз основа на едноставна
методологија која предвидува следење на следните подрачја: состојбата на моторичките способности (преку стандардизирани батерии
на тестови), состојбата на здравјето и хигиенските навики, достигнатото ниво во совладаноста на моторичките знаења, умеењеа и
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навики и односот кон работата. Следењето и вреднувањето на моторичките способности во второ одделени ќе се врши на основа на
совладаните програмски содржини со кои се потикнува развојот на оние моторички способности за кои оваа возраст е сензитивен
период, односно најлесно се влијае на истите преку физичката активност (координацијата, флексибилноста, рамнотежата и
експлозивната сила). Состојбата на здравствено хигиенските навики ќе се следи врз основа на утврденото ниво на правилно држење на
телото и одржување на лична и колективната хигиена. Степенот на совладаноста на моторичките знаење, умеења ќе се спроведува врз
основа на минималните програмски барање утврдени со стандардите. Односот кон работата ќе се вреднува на основа на редовната
активност и активното учество во наставниот процес, натпреварувањата и вонаставните активности.

ИНТЕРКУЛТУРНА ДИМЕНЗИЈА ВО НОВИТЕ НАСТАВНИ ПРОГРАМИ
Новите наставни програми за 2. одделение систематски и суптилно го продолжуваат континуитетот во развивањето на интеркултурните
вештини кај учениците, тргнувајќи пред сѐ, од поседувањето на позитивна слика за себе, за сопствениот идентитет, слободно
изразување на сопственото мислење, развивање на почит и емпатија кон различните од себе, воспоставување на отворена
комуникација, спремност за помагање, споделување, разменување, соработување.
Целите на сите наставни предмети овоможуваат негување на интеркултурните елементи, во насока на промоција на секаков вид на
различности т.е. културни, јазични, родови, социјални, етнички, верски, што ќе влијае позитивно врз сензибилизирањето на учениците
за препознавањето на различностите како дел од секојдневниот живот, но притоа акцентирајќи ја важноста на воочување на сличности
помеѓу припадници од различно потекло.
Важна компонента и претпоставка за успешно реализирање на активности од интеркултурен карактер е соодветен, правилен избор на
наставни методи, техники, како и на формите на работа со учениците. Интеркултурните приоди би требало да ја овозможат
интеракцијата, непосредната повеќенасочна комуникација, да го поттикнат критичкото, флексибилното мислење, да ја потхранат
љубопитноста, емпатијата, да придонесат за унапредување на соработката.
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НАСТАВНИ ПРОГРАМИ ЗА ВТОРО ОДДЕЛЕНИЕ
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

Програмско подрачје

Годишен фонд на часови: (5 наставни часови наделно)
(ориентациски за секое програмско подрачје)

КОМУНИКАЦИЈА И ЈАЗИК (КЈ)

55 часови

ЛИТЕРАТУРА (Л)

40 часови

МЕДИУМСКА КУЛТУРА (МК)

20 часови

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИШУВАЊЕ (ПЧП)

65 часови

ОПШТИ ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ОД ВТОРО ОДДЕЛЕНИЕ
Ученикот/ученичката:
 да развие интерес и љубов кон македонскиот јазик;
 да развие комуникациски вештини;
 да се оспособи активно да слуша;
 да се оспособи за правилно артикулирање на вербалниот и невербалниот говор;
 да се запознае со основните говорни елементи (реченица, збор и глас);
 да ги усвои печатните и ракописните кирилски букви;
 да се оспособи за правилно читање и пишување;
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да се оспособи за примена на основните граматички правила;
да ја развие графомоториката;
да развие навики за правилно седење при читањето и пишувањето;
да се запознае со народната и уметничката литература;
да се оспособи за елементарно структурирано писмено изразување и творење;
да го збогати речникот со нови зборови;
да се оспособи за анализа на творби;
да развие медиумска култура;
да користи мултимедијални извори за учење;
да се оспособи слободно да ги изразува емоциите, доживувањата, ставовите и мислите;
да развие хумано и етичко одговорно однесување;
да развие фантазија;
да прави разлика за говорно изразување на други јазици.

ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ: КОМУНИКАЦИЈА И ЈАЗИК (КЈ)
Педеинечна цел

Предлог активности и

Резултати од учењето

стратегии/техники на учење и поучување
Ученикот / ученичката:
KJ-II/А да се оспособи слободно да
комуницира

-

-

Меѓусебни разговори
„Јас сум...јас можам... јас знам...“ (градење
позитивна слика за себе)
„Ти си посебен“… (позитивен концепт за себе и
другите)
„Авторска столица“ (ученикот што седи на
столчето опишува, смислува прашања,
раскажува настани/шеги)
Игри за претставување

KJ-II/А1 слободно учествува во разговор изразувајќи ги
своите потреби, мисли и чувства;
KJ-II/А2 слободно учествува во разговор почитувајќи ги
правилата на културно однесување;
KJ-II/А3 самостојно поставува прашања;
KJ-II/А4 усно одговара на поставени прашања;
KJ-II/А5 писмено одговара на поставени прашања;
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-

KJ-II/Б да се оспособи активно да слуша

-

КJ-II/В да се оспособи за правилна
говорна артикулација

-

Договарање правила на однесување во
паралелката
Договарање знаци за потсетување (кога се
прекршува некое правило)
Разговори за секојдневни теми
Симулирање телефонски разговор
Разговори за случки на дадена тема
Кога би бил/а........(довршување започнати
реченици)
Разговори за уредување на училницата
Писмени и усни одговори на поставени прашања
„Погоди како се чувствува тој што зборува/чита“
(слушање аудиозапис, или содржина која ја чита
наставникот)
Одговори на прашања според слушнат говор
Постапуваме според слушнати инструкции
Игра: Расипан телефон
Игра: Повтори што кажав и додај свој збор
(составување заедничка групна реченица)
Довршување недовршени реченици кои ги
започнува наставникот
Денес се чувствувам...
Цртаме симболи за чувства
Пантомима
Поврзување чувство со нацртан лик
Употребување боја според чувства
Игра: Го цртам тоа што го слушам и разбирам
Препознавање различни чувства во слушната
содржина
Глумење различни чувства според слушната
содржина
Вежби за правилно држење на телото при
говорење
Правилно изговарање слушнати гласови,
зборови и реченици
Вокабулар - играње игри со зборови

KJ-II/А6 препознава дека чувствата влијаат врз начинот
на кој се зборува.

KJ-II/Б1 внимателно го слуша соговорникот;
KJ-II/Б2 го разбира соговорникот;
KJ-II/Б3 артикулирано го употребува невербалниот и
вербалниот говор;
KJ-II/Б4 препознава различни чувства кај
соговорникот;
KJ-I/Б5 разбира дека слушнатите содржини
предизвикуваат различни чувства.

KJ-II/В1 правилно го држи телото при говорење;
KJ-II/В2 правилно изговара зборови;
KJ-II/В3 правилно изговара гласови;
KJ-II/В4 точно ги интонира видовите реченици;
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KJ-II/Г да се оспособи за усно изразување

-

KJ-II/Д да се воведе во литературниот
македонски јазик

-

Смени го првиот глас (кит- мит- сит...)
Игра: Се снимаме за да слушнеме како звучиме
Смени глас/буква, добиј нов збор
Достапни воспитно-образовни софтвери
Кажување смешни и чудни реченици
Слушање аудиоснимки со рецитирање
Рецитирање
Кажување брзозборки
Кажување гатанки и поговорки
Читање броеви од табела стотка
Прераскажување куси содржини со помош на
прашања
Раскажување по дадени зборови
Раскажување по серија слики
Раскажување доживувања
Разговори на теми по избор на учениците
Раскажување по фотографија од лично
доживување
Довршување започнати реченици (Јас сум...
Многу сакам... Понекогаш мислам...)
Групна приказна (заедничко раскажување
започната приказна за одреден лик)
Го опишуваме тоа што го гледаме
Кој е тој – што е тоа? (погодување опишан
лик/предмет)
Волшебна торбичка: Го опишувам скриениот
предмет што го допирам во торбичката
Јас се чувствувам...
Јас мислам...
Играње улоги
Слушање примери за воочување дијалект
наспроти литературен јазик
Следење/читање народни приказни
„Јас сум ТВ презентер“
Говорам на литературен македонски јазик

KJ-II/В5 правилно рецитира;
KJ-II/В6 правилно кажува гатанка, брзозборка,
поговорка;
KJ-II/В7 правилно ги изговара броевите до 100.

KJ-II/Г1 усно прераскажува куси содржини со помош
на прашања;
KJ-II/Г2 усно раскажува по зададени зборови/серија
слики;
KJ-II/Г3 усно раскажува доживеан настан;
KJ-II/Г4 усно опишува според непосредно
набљудување;
KJ-II/Г5 слободно ги изразува своите чувства и ставови.

KJ-II/Д1 воочува дијалект/локален говор;
KJ-II/Д2 воочува литературен македонски јазик;
KJ-II/Д3 се обидува во говорот да користи литературен
македонски јазик.
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-

KJ-II/Ѓ да го збогати речникот

-

KJ-II/Е да употреби расказна, прашална и
извична реченица

-

KJ-II/Ж да препознае општи и сопствени
именки

-

-

Откривам грешки при зборувањето на
македонски литературен јазик
„Зборуваме, се снимаме, се слушаме“
Интервјуирање лица кои говорат на дијалект
Објаснување непознати зборови при
секојдневни активности
Одделенски неделен речник (речник на
паралелката со нови зборови)
Непознат збор (пронаоѓам, кажувам, барам
објаснување)
Разговараме за ... иницирање разговор во кој
наставникот намерно употребува нови зборови
Креирање ѕид со нови зборови во училницата
Истакнување/подредување на новите зборови
според азбучен ред
Вокабулар во четири агли (читам, детектирам,
цртам и применувам нов збор)
Нов збор (составување нов збор од измешани
букви и објаснување на значењето)
Игра: Извикувам, раскажувам, прашувам
(кажување и пишување реченици)
Разликувам расказна,прашална и извична
реченица во устен и писмен говор
Разгледување текстови за да се воочи каде и
зошто е употребен некој интерпункциски знак
Подредување испревртени реченици
Воочување правилно и неправилно интонирање
реченици
Правописна вежба за ставање точка, извичник
или прашалник на крајот на реченицата
Пронајди ја именката (препознава именки во
дадена реченица соодветна на возраста на
учениците)
Квиз за општи и сопствени именки
Именка на буква, на буква...

KJ-II/Ѓ1 учи нови зборови кои означуваат имиња на
предмети, појави, состојби, лица
KJ-II/Ѓ2 го разбира значењето на новите зборови.
KJ-II/Ѓ3 користи нови зборови кои означуваат имиња
на предмети, појави, дејства, состојби, лица;

KJ-II/Е1 разликува расказна, извична и прашална
реченица (во устен и писмен говор);
KJ-II/Е2 правилно ги употребува расказната, извичната
и прашалната реченица при усното изразување;
KJ-II/Е3 правилно подредува зборови во реченица при
усно изразување;
KJ-II/Е4 правилно подредува зборови во реченица при
писмено изразување.
KJ-II/Ж1 препознава именки како вид на зборови;
KJ-II/Ж2 разликува сопствени од општи именки;
KJ-II/Ж3 дава примери за општи и за сопствени
именки;
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KJ-II/З да се оспособи да користи основни
правописни правила

-

-

KJ-II/Ѕ да се оспособи за писмено
изразување

-

Брзи именки (кажување имиња на лица,
предмети, растенија, животни)
Откривање општи и сопствени именки во текст
Ребус
„Исклучи го натрапникот“ (прецртување збор
што не е именка)
Заокружување голема буква
Поврзување знак со реченица
Поправање грешки во текст кој е напишан со
мали букви
Поправање грешки во текст во кој зботовите се
запишани и со големи и со мали букви
Правилно препишување збор/реченица
Правописни вежби за употреба на голема буква
и интерпункциски знак
Поврзување слогови во зборови
„Скокни за секој слог“
„Плесни со дланки за секој слог“
Слоговно домино (редење домино со слогови и
формирање зборови)
Броење колку слогови имаат зборовите
Групирање зборови според бројот на слогови
Игра: Превиткај го листот, подели го зборот
(правилно делење зборови на слогови при
пишувањето)
Пронаоѓање и прецртување погрешно поделени
зборови
Пишување соодветни зборови, според
извлечени броеви
Диктати
Правописни вежби
Пишување зборови според слики и предмети
Смислување збор од множество букви
Пронаоѓање и пишување скриени зборови
(Јассакамсладолед)

KJ-II/Ж4 пронаоѓа општи и сопствени именки во даден
текст.

KJ-II/З1 правилно употребува голема буква на почеток
на реченицата;
KJ-II/З2 правилно употребува голема буква кај
сопствени именки;
KJ-II/З3 правилно употребува интерпункциски знаци
при пишување расказна, извична и прашална
реченица;
KJ-II/З4 почнува правилно да го пренесува зборот во
нов ред;
KJ-II/З5 правилно ги пишува броевите до 20.

KJ-II/Ѕ1 пишува зборови по дадени слики, предмети и
сл. со печатни букви;
KJ-II/Ѕ2 пишува куси реченици по дадени слики,
предмети и сл. со печатни букви;
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-

Писмени одговари со целосни реченици: Како се
викаш? Во кое училиште учиш?..
Самостојно смислување и пишување реченици
„Смисли реченици за“...
„Подреди ги испревртените реченици“
Пишување честитки
Пишување покани
Пишување неколку реченици по фотографија од
лично доживување
Довршуавње започнати реченици (Јас сум...
Многу сакам... Понекогаш мислам...)
Групна приказна (заедничко пишување
започната приказна)

KJ-II/Ѕ3 пишува неколку поврзани реченици со печатни
букви;
KJ-II/Ѕ4 пишува зборови по дадени слики, предмети и
сл. со ракописни букви;
KJ-II/Ѕ5 пишува куси реченици по дадени слики,
предмети и сл. со ракописни букви;
KJ-II/Ѕ6 пишува неколку поврзани реченици со
ракописни букви.

ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ: ЛИТЕРАТУРА (Л)
Педеинечна цел

Предлог активности и

Резултати од учењето

стратегии/техники на учење и поучување
Ученикот / ученичката:
Л-II/А да користи литература за деца

-

Достапни воспитно-образовни софтвери
Наставникот чита сликовници, бајки, басни,
стихотворби
Игра: Ај погоди што е... (приказна, басна, бајка
или стихотворба)
Техника:СТОП (наставникот престанува да чита, а
учениците предвидуваат што ќе се случи)
Илустрирање според слушната содржина
Разговор за содржината на творбата
Препознавање познати творби според слушнати
делови од содржината
Одговарање на прашања од слушната содржина
Изработка на книга на одделението според
прочитана лектира (лепење слики, цртање,

Л-II/А1 внимателно слуша додека се чита;
Л-II/А2 препознава различни литературни творби
(бајка, басна, драмски текст, стихотворба);
Л-II/А3 започнува да чита определени содржини од
списанија за деца;
Л-II/А4 почнува да чита лектира;
Л-II/А5 усно одговара на прашања за прочитана
содржина.
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Л-II/Б да ги изрази своите мисли, чувства
и ставови за литературните творби

-

Л-II/В да ги развие техниките за читање

-

пишување реченици поврзани со лектирата што
се обарботува).
Користење достапни воспитно-образовни
софтвери
Разгледување литературни творби (разликување
текст и илустрација, воочување име на автор)
Правилно подредување измешани илустрации
од слушнат текст
Глумење чувства
Разговор: Од каде доаѓа ова име на приказната?
Одговарање на прашања според слушната
творба
Подредување измешани илустрации од
прочитан текст
Селектирање илустрации кои одговараат на
прочитан текст
Илустрирање дел од прочитана содржина
Би сакал/а да бидам како...(разговор и цртање
лик од творбата)
„Т-табела“ – цртање позитивен и негативен лик
Глумење лик од литературна творба
Изработување сцена според прочитан опис од
творба
Изработување маски
Разговор: Што ни се допадна, а што не ни се
допадна во творбата?
Препознавање познати приказни според
апликации или слушнати делови од приказните
Применување техники за прочитани содржини
(„грозд“, „Т – табела“, „Венов дијаграм“,
Подвлекување рима
Смислување рима според даден збор
Игра: Кажи ми како да читам (гласно, тивко....)
Интерактивно читање

Л- II/Б1 знае што е автор на литературна творба;
Л-II/Б2 изразува чувства во врска со содржината;
Л- II/Б3 објаснува што му/ѝ се допаѓа или не му/ѝ се
допаѓа во содржината;
Л-II/Б4 открива место на настаните во текстот;
Л- II/Б5 воочува редослед на настаните во текстот;
Л- II/Б6 препознава порака на текстот;
Л-II/Б7 разликува главни и споредни ликови;
Л-II/Б8 кусо опишува ликови;
Л-II/Б9 се идентификува со позитивни ликови;
Л-II/Б10 објаснува социјално
прифатливо/неприфатливо однесување (добро од
лошо однесување);
Л-II/Б11 воочува рима во стихотворба.

Л-II/В1 чита гласно;
Л-II/В2 чита тивко;
Л-II/В3 чита точно и јасно;
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-

Л-II/Г да се оспособи да чита со
разбирање

-

-

Декодирање зборови (изговорање зборови што
претходно ги слушнале, но не ги виделе/преку
слика)
Тивко читање во парови
Гласно читање
Ти читаш, јас те следам
Слушање аудиоснимки (воочување изразност)
Игра: Читам како ТВ презентер
Читање, следење, слушање дигитални
сликовници
Објаснување непознати зборови/изрази
Вокабулар во четири агли (читам, детектирам,
цртам и применувам нов збор)
Разговор за прочитана содржина
„Нареди ги лентите правилно“ или „Ленти на
приказната“ ( подредување ленти со сечен текст)
Интерактивно читање („стоп техника“- читање
дел, по дел)
Предвивување што ќе се случи...
Разликување логични од нелогични реченици
Разликување логичен од нелогичен текст
Јас мислам дека... (довршување започнати
реченици во врска со прочитаната содржина)
Игра: И јас сакам да прашам (поставување
прашања за содржината)
„Ѕвезда на приказната“ (во секој крак на
ѕвездата се одговара/илустрира на одредено
барање поврзано со содржината на текстот)
„Тркало на среќата“ (составување прашања
според прашален збор)

Л-II/В4 чита со соодветна брзина;
Л-II/В5 чита со соодветна јачина на гласот;
Л-II/В6 почнува изразно да чита (со почитување на
интерпункциски знаци).

Л-II/Г1 прашува за значењето на непознатите зборови
во прочитана содржина;
Л-II/Г2 одговара на прашања од прочитана содржина;
Л-II/Г3 разговара за содржината на прочитаниот кус
текст;
Л-II/Г4 поставува прашања за прочитана содржина.
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ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ: МЕДИУМСКА КУЛТУРА (МК)
Педеинечна цел

Предлог активности и

Резултати од учењето

стратегии/техники на учење и поучување
Ученикот / ученичката:
МК-II/А да следи различни медиумски
содржини, соодветни на возраста

-

-

Достапни воспитно-образовни софтвери
Следење достапни медиумски содржини
Цртање омилени ликови од детски медиумски
содржини
Драматизирање според детска медиумска
содржина
Разговарање за детски ТВ-емисии,
цртани/анимирани филмови, аудиозаписи и
дигитални содржини
Играње улоги

МК-II/А1 следи детски ТВ-емисии;
МК-II/А2 споделува впечатоци од детски ТВ-емисии;
МК-II/А3 следи цртан/анимиран филм;
МК-II/А4 опишува ликови од гледан цртан/анимиран
филм;
МК-II/А5 слуша аудио записи;
МК-II/А6 одговара на прашања за содржината од
аудио записите;
МК-II/А7 изразува чувства од гледаната/слушнатата
содржина;
МК-II/А8 следи куси содржини на јазици од други
националности.

МК-II/Б да користи дигитални детски
содржини

МК-II/В да стекне навика за користење
литература за деца од одделенското
катче/училишната библиотека

−

Разговори за позитивните и негативните ефекти
од користење дигитални содржини
− Користење достапни дигитални содржини
− Правилно држење на телото при работа на
компјутер
−
Пребарување дигитални содржини соодветни
на возраста
− Разгледување на библиотеката во училиштето
(или разговор со помош на слика/фотографија)
− Разговор со библиотекарот
− Уредување на одделенското катче (со книги,
сликовници и списанија)

МК-II/Б1 употребува соодветни дигитални детски
содржини;
МК-II/Б2 пребарува дигитални содржини соодветни на
возраста (под надзор на наставник/родител/старател).

МК-II/В1 позајмува книги/списанија од одделенското
катче за читање;
МК-II/В2 чита книги/списанија од одделенското катче
за читање;
МК-II/В3 позајмува книги/списанија од училишна
библиотека;
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МК-II/Г да развие навика за
читање/користење додатни содржини

МК-II/Д да осознае различни видови
културно-уметнички содржини/настани

− „Читална“ (секојдневно читање
книга/сликовница од катчето, по избор на
ученик)
− Играње улоги: Библиотекари и читатели
− Разговор според прочитана содржина
− Смислување правила за грижа за книгите
− Цртање и боење во списанија
− Време за читање (дел од работниот ден во кој
учениците читаат самостојно избрана содржина)
− Правење збирка од различни списанија
Разгледување списанија, сликовници и книги
− Средување на катчето за читање
− Читање сликовници и книги по слободен избор
− Читање творби од детски списанија по слободен
избор
− Разговори за прочитани содржини
− Цртање според прочитани содржини
− Цртање стрип (наслов, главен, спореден
лик,тема, редослед на настанот)
− Изработува книга на одделението на дадена
тема
− Изработување сликовници
− Активности за самоиницијативно користење
детски списанија, енциклопедии, книги,
сликовници и воспитно-образовни дигитални
содржини
- Посета на театар и кино (во зависност од
контекстот)
- Правење маски
- Изработување кукли
- Глумење: Во улога на омилен лик
- Креирање катче за драматизација
- Разговори за впечатоци од следена
претстава/филм
- Цртање според следен настан
- Драматизирање според познати содржини

МК-II/В4 чита книги/списанија од училишната
библиотека;
МК-II/В5 го збогатува одделенското катче за читање;
МК-II/В6 се грижи за позајмените книги и списанија.
МК-II/Г1 чита списанија за деца;
МК-II/Г2 користи додатна литература за деца;
МК-II/Г3 споделува
содржина;

впечатоци

МК-II/Г4 користи додатни
дигитални содржини.

од

прочитаната

воспитно-образовни

МК-II/Д1 знае што е театарска претстава;
МК-II/Д2 знае што е куклена претстава;
МК-II/Д3 разликува театарска од куклена претстава;
МК-II/Д4 споделува впечатоци од следена културноуметничка содржина/настан (во зависност од
контекстуалните фактори: посета на театар, кино,
изложба);
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-

Креирање куклено/театарско катче
Разговори за однесување при посета на театар
или кино

МК-II/Д5 изразува чувства за културно-уметнички
содржини/настани;
МК-II/Д6 ги знае правилата на однесување во
културно-уметничка институција.

МК-II/Ѓ да се оспособи за селективно и
безбедно користење дигитални и
медиумски содржини

-

Достапни воспитно-образовни софтвери
Разговори
Слушање музика
„Безбедно – небезбедно“ (кревање знак за секој
точен исказ за селективно и безбедно користење
дигитални и медиумски содржини)

МК-II/Ѓ1 знае кои се симболите за ограничување на
возраста за следења на одредена ТВ содржина;
МК- II/Ѓ2 слуша музика со естетска вредност;
МК-II/Ѓ3 пребарува дигитални содржини соодветни на
возраста (под надзор на наставник/родител/старател);
МК-II/Ѓ4 употребува различните медиуми како извор
на учење.

ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ: ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИШУВАЊЕ (ПЧП)
Педеинечна цел

Предлог активности и

Резултати од учењето

стратегии/техники на учење и поучување
Ученикот / ученичката:
ПЧП-II/А да ги усвои поимите за збор,
реченица, глас и буква

-

Именување предмети и суштества
Игра: Правилно повтори збор и реченица
Составување реченици според слики
Броење зборови во реченица и гласови во збор
Игра: Крени ја картата (поврзување глас со буква)
Игра: Со кој глас/буква започнува и завршува
твоето име
Дополнување буква која недостасува во збор
Дополнување збор кој недостасува во реченица
Цртање збор што недостасува во реченица
Вежби за воочување гласови во говорот (почеток,
средина, крај)

ПЧП-II/А1 именува предмети и суштества;
ПЧП-II/А2 правилно изговара реченици;
ПЧП-II/А3 правилно изговара зборови;
ПЧП- II/А4 прави разлика помеѓу збор и реченица;
ПЧП-II/А5 знае што е реченица;
ПЧП-II/А6 знае што е збор;
ПЧП-II/А7 прави разлика меѓу глас и буква;
ПЧП-II/А8 знае што е буква;
ПЧП- II/А9 поврзува глас и буква (поим за буква);
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ПЧП-II/Б да се оспособи правилно да ги
пишува елементите на буквите од
македонското кирилско писмо

-

Сложувалки од букви и зборови
Нов збор (составување нов збор од измешани
букви)
Откривање карти со зборови во кои буквата е во
различна положба
Покриени букви во збор (погодување покриена
буква во збор)
Ребус на зборови
Игра: Одбери пар што се римува...прв-црв,лавстрав, баба-жаба...
Пееме песни за буквите
Вежби за усвојување на елементите на големите
и малите печатни букви
Вежби за усвојување на елементите на големите
и малите ракописни букви
Азбучно бинго со изучени букви
Достапни воспитно-образовни софтвери

ПЧП-II/А10 разликува глас/буква на почетокот на
зборот;
ПЧП-II/А11 разликува глас/буква во средината на
зборот;
ПЧП-II/А12 разликува глас/буква на крајот од зборот;
ПЧП-II/А13 ја кажува азбуката по редослед.

ПЧП-II/Б1
разбира правила при пишувањето на
македонски јазик - правци во пишување (од лево кон
десно и од горе кон долу);
ПЧП-II/Б2 правилно се ориентира во просторот за
пишување;
ПЧП-II/Б3 графички ги претставува елементите на
буквите во ограничен простор.

ПЧП-II/В да се оспособи правилно да ги
пишува големите и малите печатни букви
од македонското кирилско писмо

-

Поврзување точки во букви
Пишување на грб на другарче со прст
Пишување на табла
Вежби за пишување на големите и малите
печатни букви во тетратка
Каде се наоѓа буквата...
Најди и напиши во табела зборови со 2,3,4,5
букви
Препиши...
Диктати за вежбање
Автодиктат – гатанка

ПЧП-II/В1 правилно ги пишува печатните букви од
кирилското писмо;
ПЧП-II/В2 правилно препишува зборови со печатни
букви;
ПЧП-II/В3 правилно пишува зборови со печатни букви;
ПЧП-II/В4 правилно препишува куси реченици со
печатни букви;
ПЧП-II/В5 препишува кус текст со печатни букви;
ПЧП-II/В6 пишува кус диктат со печатни букви;
ПЧП-II/В7 остава простор при пишување помеѓу
зборовите;
ПЧП-II/В8 пишува со читлив и уреден ракопис.
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-

ПЧП-II/Г да чита зборови, реченици и кус
текст со печатни кирилски букви

ПЧП-II/Д да се оспособи правилно да ги
пишува и да ги поврзува големите и
малите ракописни букви од
македонското кирилско писмо

-

Спојување слика со напишан збор
Вежби за правилно дишење при читање зборови
Читаме и пееме на забавен начин со рима,
менувајќи една буква (фиу-циу, тик-так)
Вежби за читање зборови, реченици и куси
текстови
Споредување печатни и ракописни букви
Пишување ракописни букви во воздух
Пишување на грб на другарче со прст
Пишување ракописни букви на табла
Вежби за правилно пишување и поврзување на
малите и големите ракописни букви во тетратка
Правилно читање и препишување куси содржини
со ракописни букви
Диктати за вежбање
Автодиктат – гатанка

ПЧП-II/Г1 чита зборови напишани со печатни букви;
ПЧП-II/Г2 чита реченици напишани со печатни букви;
ПЧП-II/Г3 чита кус текст напишан со печатни букви.

ПЧП-II/Д1 правилно ги пишува ракописните букви од
кирилското писмо;
ПЧП-II/Д2 правилно препишува зборови со ракописни
букви;
ПЧП-II/Д3 правилно пишува зборови со ракописни
букви;
ПЧП-II/Д4 правилно препишува куси реченици со
ракописни букви;
ПЧП-II/Д5 препишува кус текст со ракописни букви;
ПЧП-II/Д6 пишува кус диктат со ракописни букви;
ПЧП-II/Д7 остава простор при пишување помеѓу
зборовите;
ПЧП-II/Д8 пишува со читлив и уреден ракопис.

ПЧП-II/Ѓ да чита зборови, реченици и кус
текст со ракописни кирилски букви

-

Вежби за правилно дишење при читање зборови
Вежби за читање
Достапни воспитно-образовни софтвери

-

Смислување знак/звук/користење предмет... за
правилно седење
Демонстрирање правилно седење
Користење знак за неправилно седење кој ќе ги
потсети правилно да седнат

ПЧП-II/Ѓ1 чита зборови напишани со ракописни букви;
ПЧП-II/Ѓ2 чита реченици напишани со ракописни букви;
ПЧП-II/Ѓ3 чита кус текст напишан со ракописни букви.

ПЧП-II/Е да развие навики за правилна
положба на телото при читање и
пишување

-

ПЧП- II/Е1 има правилна положба на телото при
читање;
ПЧП-II/Е2 има правилна положба на телото при
пишување;
ПЧП-II/Е3 правилно ракува со приборот и
материјалите за пишување.
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GJUHË SHQIPE

Fondi vjetor i orëve:

Fusha programore:

(përafërsisht për çdo fushë programore)

KOMUNIKIM DHE GJUHË

55 orë

LETËRSI

40 orë

KULTURA E MEDIES

20 orë

PËRGATITJE PËR LEXIM-SHKRIM FILLESTAR

65 orë

QËLLIMET E PËRGJITHSHME TË MËSIMIT TË LËNDËS GJUHË SHQIPE PËR KLASËN E II:
Nxënësi/nxënësja:
 të zhvillojë interes dhe dashuri ndaj gjuhës shqipe;
 të zhvillojë shkathtësi komunikuese;
 të aftësohet të dëgjojë në mënyrë aktive;
 të aftësohet për artikulim të drejtë të të folurit verbal dhe jo verbal;
 të njihet me elementet themelore të të folurit (fjali, fjalë dhe zë);
 t’i përvetësojë shkronjat e shtypit dhe shkronjat e dorës të gjuhës shqipe;
 të aftësohet për lexim dhe shkrim të drejtë;
 të aftësohet për zbatimin e rregullave themelore gramatikore;
 ta zhvillojë grafo-motoriken;
 të zhvillojë shprehi për pozitë të drejtë të trupit gjatë të lexuarit dhe gjatë të shkruarit;
 të njihet me letërsinë popullore dhe atë artistike;
 të aftësohet për shprehje dhe krijimtari me shkrim të strukturuar në mënyrë elementare;
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të pasurohet fjalori me fjalë të reja;
të aftësohet për analizë të krijimeve letrare;
të zhvillojë kulturë të medies;
të përdor burime multimediale të të nxënit;
të aftësohet t’i shpreh në mënyrë të lirë emocionet, përjetimet, qëndrimet dhe mendimet;
të zhvillojë sjellje të përgjegjshme humane dhe etike;
të zhvillojë fantazinë;
të bëjë dallim për shprehje gojore në gjuhë të tjera.
FUSHA PROGRAMORE: KOMUNIKIM DHE GJUHË (KGJ)
Qëllim i veçantë

KGJ-II/А të aftësohet që të komunikojë në
mënyrë të lirë

Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të
mësimdhënies dhe të nxënit
-

-

Nxënësi/nxënësja:
Biseda të ndërsjella
“Unë jam..., unë mundem..., unë di...” (ndërtimi i
fotografisë pozitive për veten)
“Ti je i veçantë...” (koncept pozitiv për veten dhe të
tjerët)
“Karrigia e autorit” (nxënësi që është i ulur në
karrigen përshkruan, mendon pyetje, rrëfen
ngjarje/shaka)
Lojëra për prezantim
Vendosja e rregullave të sjelljes në klasë
Caktimi me marrëveshje të shenjave për rikujtim
(kur shkelet ndonjë rregull)
Bisedë për tema të përditshme
Simulim i bisedës telefonike
Biseda që kanë ndodhur gjatë vikendit
Nëse do të isha... (mbarim i fjalive të filluara)
Biseda për rregullimin e klasës
Në rolin e...

Rezultate e të nxënit

KGJ-II/А1 merr pjesë në mënyrë të lirë në bisedë duke i
shprehur nevojat, mendimet dhe ndjenjat e tij;
KGJ-II/А2 merr pjesë në mënyrë të lirë në bisedë duke i
respektuar rregullat e sjelljes kulturore;
KGJ-II/А3 parashtron pyetje në mënyrë të pavarur;
KGJ-II/А4 përgjigjet gojarisht në pyetjet e parashtruara;
KGJ-II/А5 përgjigjet me shkrim në pyetjet e parashtruara;
KGJ-II/А6 njeh se ndjenjat ndikojnë në mënyrën në të cilën
flitet.
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-

KGJ-II/B të aftësohet të dëgjojë në mënyrë
aktive

-

КGJ-II/C të aftësohet për artikulim të drejtë
të tingujve

-

Përgjigje me shkrim dhe me gojë në pyetjet e
parashtruar
“Qëllo si ndjehet ai që flet/lexon” (të dëgjuar e
audio xhirimeve ose përmbajtje të cilën e lexon
mësimdhënësi)
Përgjigjet në pyetje sipas të folurit të dëgjuar
Lojë: Veprojmë sipas instruksioneve të dëgjuara
Lojë: Telefon i prishur
Lojë: Përsërit çka thash dhe shto fjalë tënde
(përpilimi i fjalisë së përbashkët në grup)
Mbarimi i fjalive të pa përfunduara të cilët i fillon
mësimdhënësi
Sot ndjehem...
Vizatojmë simbole të ndjenjave
Pantomima
Lidhja e ndjenjës me personazh të vizatuar
Përdorim të ngjyrës sipas ndjenjave
Lojë: E vizatoj atë që e dëgjoj dhe që e kuptoj
Njohja e ndjenjave të ndryshme në përmbajtje të
dëgjuar
Aktrimi i ndjenjave të ndryshme sipas përmbajtjes së
dëgjuar
Ushtrime për mbajtje të drejtë të trupit gjatë të
folurit
Në mënyrë të drejtë shqipton tinguj, fjalë dhe fjali
Fjalor – luajtje e lojërave me fjalë
Ndrysho tingullin e parë (mal-dal-kalë...)
Lojë: Incizohemi që të dëgjohemi si tingëllojmë
Ndrysho tingull/shkronjë, fito fjalë të re
Softuer edukativo-arsimor që janë në dispozicion
Tregojmë fjali qesharake dhe të çuditshme
Dëgjojmë audio incizime me recitime
Recitime
Thënie të fjalëshpejtave
Thënie të proverbave dhe gjëegjëzave
Lexim i numrave nga tabela njëqind

KGJ-II/B1 me vëmendje e dëgjon bashkëbiseduesi;
KGJ-II/B2 kupton bashkëbiseduesin;
KGJ-II/B3 në mënyrë të artikuluar e përdor të folurin verbal
dhe jo verbal;
KGJ-II/B4 njeh ndjenja të ndryshme te bashkëbiseduesi;
KGJ-II/B5 kupton se përmbajtjet e dëgjuara shkaktojnë
ndjenja të ndryshme.

КGJ-II/C1 mban drejt trupin gjatë të folurit;
КGJ-II/C2 në mënyrë të drejtë i shqipton fjalët;
КGJ-II/C3 në mënyrë të drejtë shqipton tinguj;
КGJ-II/C4 në mënyrë të saktë i intonon llojet e fjalive;
КGJ-II/C5 në mënyrë të drejtë reciton;
КGJ-II/C6 në mënyrë të drejtë tregon proverb, fjalëshpejta,
gjëegjëzë;
КGJ-II/C7 në mënyrë të drejtë i shqipton numrat deri në
100.
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KGJ-II/Ç të aftësohet për të shprehur me
gojë

-

KGJ-II/D të futet në gjuhën letrare shqipe

-

KGJ-II/DH ta pasurojë fjalorin

-

Ritregon përmbajtje të shkurta me ndihmën e
pyetjeve
Tregim sipas fjalëve kyçe
Tregim sipas seri të fotografive
Tregim i përjetimeve
Biseda në tema sipas zgjedhjes së nxënësve
Tregim sipas fotografisë nga një përjetim personal
Mbarim i fjalive të filluara (Unë jam... Shumë dua...
Ndonjëherë mendoj...)
Tregim grupor (tregim i përbashkët i tregimit të
filluar për një personazh të caktuar)
Lojë: E përshkruajmë atë që e shohim
Kush është ai – çka është ajo? (të qëlluarit e
personazhit/sendit të përshkruar)
Trastë magjike: E përshkruaj sendin e fshehur që e
prek në trastë
Unë ndjehem...
Unë mendoj...
Luajtje e roleve
Alfabeti i ndjenjave (fjalë që do të shpreh ndjenjë
sipas shkronjës së dhënë
Dëgjimi i shembujve që të vërehet dialekti
përkundër gjuhës letrare
Ndjekja/leximi i përrallave popullore
“Unë jam TV prezantues”
“Korrektori gjuhësor” (zbulimi i gabimeve gjatë të
folurit)
“Flasim, incizohemi, dëgjohemi”
Lojë: Medalje e fituar për të folur në gjuhë letrare
“Të folurit e gjyshes/gjyshit tim”
Intervistë me persona të cilët flasin në dialekt
Sqarim i fjalëve të panjohura gjatë aktiviteteve të
përditshme
Fjalori javor i klasës (fjalor i klasës me fjalë të reja)
“Kam fjalë për sqarim” (gjej, tregoj, kërkoj sqarim)

KGJ-II/Ç1 gojarisht ritregon përmbajtje të shkurta me anë
të pyetjeve;
KGJ-II/Ç2 gojarisht tregon sipas fjalëve/serisë së
fotografive të dhëna;
KGJ-II/Ç3 gojarisht tregon ngjarje të përjetuar;
KGJ-II/Ç4

gojarisht

përshkruan

sipas vëzhgimit të

drejtpërdrejtë;
KGJ-II/Ç5 në mënyrë të lirë i shpreh ndjenjat dhe
qëndrimet.

KGJ-II/D1 vëren dialekt/të folur lokal;
KGJ-II/D2 vëren gjuhën letrare shqipe;
KGJ-II/D3 përpiqet në të folur të përdor gjuhën letrare
shqipe.

KGJ-II/DH1 mëson fjalë të reja të cilat emërtojnë emra të
sendeve, dukurive, gjendjeve, personave;
KGJ-II/DH2 kupton domethënien e fjalëve të reja;
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KGJ-II/Е të përdorë fjali dëftore, pyetëse dhe
nxitëse

-

KGJ-II/Ë të njeh emra të përgjithshëm dhe të
përveçëm

-

KGJ-II/F të aftësohet të përdor rregullat
themelore të drejtshkrimit

-

Bisedojmë për… nisje e bisedës në të cilën
mësimdhënësi me qëllim përdor fjalë të reja
Krijimi i kutive për rruajtjen e kartelave me fjalë të
reja
Fjalor në katër kënde (lexoj, detektoj, vizatoj dhe
përdor fjalë të re)
Fjalë e re (krijimi i fjalës së re nga shkronja të
përziera dhe shpjegim i domethënies)
Lojë: tregoj, rrëfej, pyes (të treguarit dhe të
shkruarit e fjalive)
Njohja dhe përsëritja e fjalive të dëgjuara dëftore,
nxitëse dhe pyetëse
Kontrollimi i teksteve që të vërehet ku dhe pse
është përdorur ndonjë shenjë e pikësimit
Rregullimi i fjalive në të cilat është ndryshuar rendi i
fjalëve
Vërejmë fjali të intonuar në mënyrë të drejtë dhe
në mënyrë jo të drejtë
Ushtrim drejtshkrimi për vendosjen e pikës,
pikëçuditjes ose pikëpyetjes në fund të fjalisë
“Zotëri Emri” (ngjitja e emrave të gjetur në kukull)
Kuiz për emrat e përgjithshëm dhe të përveçëm
Emër në shkronjën, në shkronjën...
Emra të shpejtë (tregimi i emrave të personave,
sendeve, bimëve, kafshëve)
Zbulimi i emrave të përgjithshëm dhe të përveçëm
në tekst
Rebus
“Përjashto atë që se ka vendin” (fshije fjalën që nuk
është emër)
Rrethim i shkronjës së madhe
Lidhja e shenjës së pikësimit me fjali
Përmirësimi i gabimeve në tekst i cili është shkruar
me shkronja të vogla

KGJ-II/DH3 përdor fjalë të reja të cilat emërtojnë emra të
sendeve, dukurive, veprimeve, gjendjeve, personave.

KGJ-II/Е1 dallon fjali dëftore, nxitëse dhe pyetëse (në të
shprehurit me shkrim dhe me gojë);
KGJ-II/Е2 në mënyrë të drejtë e përdor fjalinë dëftore,
fjalinë nxitëse dhe fjalinë pyetëse gjatë të shprehurit me
gojë;
KGJ-II/Е3 në mënyrë të drejtë riradhit fjalët fjali gjatë të
shprehuri gojor;
KGJ-II/Е4 në mënyrë të drejtë i radhit fjalët në fjali gjatë të
shprehurit me shkrim.
KGJ-II/Ë1 njohja e emrit si lloj i fjalëve;
KGJ-II/Ë2 dallon emra të përveçëm nga emrat e
përgjithshëm;
KGJ-II/Ë3 jep shembuj për emra të përveçëm dhe emra të
përgjithshëm;
KGJ-II/Ë4 gjen emra të përgjithshëm dhe emra të
përveçëm në tekst të dhënë.
KGJ-II/F1 në mënyrë të drejtë përdor shkronjë të madhe në
fillim të fjalisë;
KGJ-II/F2 në mënyrë të drejtë përdor shkronjë të madhe te
emrat e përveçëm;
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-

-

KGJ-II/G të aftësohet për t’u shprehur me
shkrim

-

Rregullimi i gabimeve në tekst në të cilin fjalët janë
të shkruar edhe me shkronja të mëdha edhe me
shkronja të vogla
Përshkrim i drejtë i fjalës/fjalisë
Ushtrime të drejtshkrimit për përdorimin e
shkronjës së madhe dhe shenjës së pikësimit
Lidhja e rrokjeve në fjalë
“Kërce për çdo rrokje”
“Trokit me duar për çdo rrokje”
Domino e rrokjeve (radhitja e dominove me rrokje
dhe formimi i fjalëve)
Numërim sa rrokje kanë fjalët
Grupim i fjalëve sipas numrit të rrokjeve
Lojë: Thyeje fletën, ndaje fjalës (ndarje e drejtë e
rrokjeve gjatë të shkruarit)
Gjetja dhe fshirja e fjalëve të ndara në mënyrë të
gabuar
Të shkruarit fjalë përkatëse, sipas numrave të
tërhequr
Diktate
- Ushtrime të drejtshkrimit
Të shkruarit e fjalëve sipas fotografive dhe sendeve
Krijimi i fjalës nga bashkësia e shkronjave
Zbulimi dhe shkrimi i fjalëve të fshehura
(Unëduaakullore)
Përgjigje me shkrim me fjali të tërësishme: Si
quhesh?... Në cilën shkollë mëson? ...
Përpilimi dhe shkrimi në mënyrë të pavarur të
fjalive
“Mendo fjali për”...
“Rregullimi i fjalive në të cilat është ndryshuar rendi
i fjalëve”
Të shkruarit e urimeve
Të shkruarit e ftesave
Të shkruarit e disa fjalive sipas fotografisë nga një
përjetim personal

KGJ-II/F3 në mënyrë të drejtë përdor shenjat e pikësimit
gjatë të shkruarit të fjalisë dëftore, nxitëse dhe pyetëse;
KGJ-II/F4 fillon në mënyrë të drejtë ta bart fjalën në
rreshtin e ri;
KGJ-II/F5 në mënyrë të drejtë i shkruan numrat deri në 20.

KGJ-II/G1 shkruan fjalë me shkronja të shtypit sipas
fotografive, sendeve e të ngjashme që janë të dhënë;
KGJ-II/G2 shkruan fjali të shkurta me shkronja të shtypit
sipas fotografive, sendeve e të ngjashme që janë të dhënë;
KGJ-II/G3 shkruan disa fjali të lidhura me shkronja shtypi;
KGJ-II/G4 shkruan fjalë me shkronja të dorës sipas
fotografive, sendeve e të ngjashme që janë të dhënë ;
KGJ-II/G5 shkruan fjali të shkurta me shkronja të dorës
sipas fotografive, sendeve e të ngjashme që janë të dhënë;
KGJ-II/G6 shkruan disa fjali të lidhura me shkronja të dorës.
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-

Mbarim i fjalive të filluara (Unë jam... Shumë dua...
Ndonjëherë mendoj...)
Tregimi grupor (të shkruarit e përbashkët të
tregimit të filluar
Theksimi i krijimeve personale

FUSHA PROGRAMORE:LETËRSI (L)
Qëllim i veçantë

L-II/А të përdor letërsi për fëmijë

Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të
mësimdhënies dhe të nxënit
-

-

L-II/B t’i shpreh mendimet, ndjenjat dhe
qëndrimet e tij për krijimet letrare

-

Nxënësi/nxënësja:
Softuer edukativo-arsimor që janë në dispozicion
Mësimdhënësi lexon libra të ilustruar, përralla,
fabula, vjersha
Dëgjimi i audio shënimeve
Lojë: Hajde qëllo çka është... (tregim, fabul, përrallë
ose vjershë)
Lojë: E para stop, e dyta stop (mësimdhënësi e
ndërpret leximin, kurse nxënësit parashikojnë çka
do të ndodh)
Ilustrim sipas përmbajtjes së dëgjuar
Bisedë për përmbajtjen e krijimit letrar
Identifikimi i krijimeve letrare të njohura sipas
pjesëve të dëgjuara të përmbajtjes
Të përgjigjuri në pyetjet nga përmbajtja e dëgjuar
Krijimi i kutisë së lekturave shkollore (ngjitja e
fotografive, vizatimi, të shkruarit e fjalive që janë të
lidhura me lekturën shkollore që përpunohet).
Përdorimi i softuerit edukativo-arsimor që janë në
dispozicion
Shikimi i krijimeve letrare ( të dalluarit e tekstit dhe
ilustrimit, vërejtja e emrit të autorit)

Rezultate e të nxënit

L-II/А1 me vëmendje dëgjon derisa lexohet;
L-II/А2 njohja e krijimeve të ndryshme letrare (përrallë,
fabul, tekst dramatik, vjershë);
L-II/А3 fillon të lexojë përmbajtje të caktuara nga revistat
për fëmijë;
L-II/А4 fillon të lexojë lektura shkollore;
L-II/А5 gojarisht përgjigjet në pyetje nga përmbajtja e
lexuar.

L-II/B1 di çka është autor i krijimit letrar;
L-II/B2 shpreh ndjenjë në lidhje me përmbajtjen;
L-II/B3 sqaron çka i pëlqen ose nuk i pëlqen në
përmbajtjen;
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-

L-II/C t’i zhvillojë teknikat e leximit

-

-

Rregullim i drejtë i ilustrimeve të përziera nga teksti
i dëgjuar
Aktrimi i ndjenjave
Bisedë: Nga vjen ky emër i përrallës?
Të përgjigjuri e pyetjeve nga krijimi letrar i dëgjuar
Rregullimi i ilustrimeve të përziera nga teksti i
lexuar
Përzgjedhja e ilustrimeve të cilat i përgjigjen tekstit
të lexuar
Ilustrimi i një pjese nga përmbajtja e lexuar
Do të doja të jem si... (bisedë dhe vizatim i
personazhit nga krijimi letrar)
“T-tabela” – vizatimi i personazhit pozitiv dhe
negativ
Aktrimi i një personazhi nga krijimi letrar
Krijimi i skenës sipas përshkrimit të lexuar nga
krijimi letrar
Punimi i maskave
Bisedë: Çka na pëlqeu,e çka nuk na pëlqeu në
krijimin letrar?
Sajimi i një emri të ri për krijimin letrar
Identifikimi i tregimeve të njohura sipas aplikimeve
ose pjesëve të dëgjuara të tregimeve
Zbatimi i teknikave për përmbajtjet e lexuara
(“kalaveshi i rrushit”, “T-tabela”, “Diagrami i Venit”,
“3, 2, 1...”)
Nënvizimi i rimës
Sajimi i rimës sipas fjalës së dhënë
Lojë: Më trego si të lexojë (me zë, pa zë...)
Të lexuar ndërveprues
Dekodimi i fjalëve (shqiptimi i fjalëve që
paraprakisht i kanë lexuar, por nuk i kanë parë
nëpërmjet fotografisë)
Lexim pa zë në çifte
Të lexuar me zë
Lojë: Ti lexon, unë të ndjek

L-II/B4 zbulon vendin e ngjarjes në tekst;
L-II/B5 vëren rrjedhën e ngjarjeve në tekst;
L-II/B6 identifikon porosinë e tekstit;
L-II/B7 dallon personazhe kryesore dhe personazhe të
tjera;
L-II/B8 shkurt përshkruan personazhe;
L-II/B9 identifikohet me personazhet pozitive;
L-II/B10 sqaron sjellje sociale të pranueshme/të
papranueshme (sjellje të mirë nga ajo e keqja);
L-II/B11 vëren rimën në vjershë.

L-II/C1 lexon me zë;
L-II/C2 lexon pa zë;
L-II/C3 lexon saktë dhe qartë;
L-II/C4 lexon me shpejtësi përkatëse;
L-II/C5 lexon me forcë përkatëse të zërit;
L-II/C6 fillon të lexojë në mënyrë shprehëse (me
respektimin e shenjave të pikësimit).
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L-II/Ç të aftësohet të lexojë me kuptim

-

-

Dëgjimi i audio shënimeve (vërejtja e leximit
shprehës)
Lojë: Lexoj si TV prezantues
Leximi, ndjekja, dëgjimi i librave të ilustruar digjital
“Semafor” (vetëvlerësim dhe vlerësim i ndërsjellë i
leximit të drejtë)
Sqarim i fjalëve/shprehjeve të panjohura
Fjalori në katër kënde (lexoj, detektoj, vizatoj dhe
përdor fjalë të re)
Bisedë për përmbajtjen e lexuar
“Radhiti drejt shiritat” (radhitja e shiritave me tekst
të prerë)
Leximi ndërveprues (“teknika stop” – leximi pjesë
për pjesë)
Parashikimi çka do të ndodh...
Dallimi i fjalive logjike nga ato jo logjike
Dallimi i tekstit logjik nga ai jo logjik
Unë mendoj se... (mbarimi i fjalisë së filluar që kanë
të bëjnë me përmbajtjen e lexuar)
Lojë: Edhe unë dua të pyes (parashtrimi i pyetjeve
për përmbajtjen)
“Ylli i tregimit” (në çdo anë të yllit jepet
përgjigje/ilustrohet për një kërkesë që është e
lidhur me përmbajtjen e tekstit)
“Rrota e fatit” (përpilimi i pyetjeve sipas fjalës
pyetëse)

L-II/Ç1 pyet për domethënien e fjalëve të panjohura në
përmbajtjen e lexuar;
L-II/Ç2 përgjigjet në pyetjet nga përmbajtja e lexuar;
L-II/Ç3 bisedon për përmbajtjen e tekstit të shkurt të
lexuar;
L-II/Ç4 parashtron pyetje për përmbajtjen e lexuar.
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FUSHA PROGRAMORE: KULTURA E MEDIES (KM)
Qëllim i veçantë

KM-II/А të ndjek përmbajtje të ndryshme të
medieve, përkatëse për moshën

Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të
mësimdhënies dhe të nxënit
-

-

KM-II/B të përdor përmbajtje të digjitalizuar
për fëmijë

-

KM-II/C të përfitojë shprehi për përdorimin
e letërsisë për fëmijë nga këndi në
klasë/biblioteka shkollore

-

Nxënësi/nxënësja:
Softuer edukativo-arsimor që janë në dispozicion
Përcjellje e përmbajtjeve të medieve që janë në
dispozicion
Vizatimi i personazheve të preferuar nga
përmbajtjet të medieve të dedikuar për fëmijë
Dramatizimi sipas përmbajtjes së medieve të
dedikuar për fëmijë
Bisedë për TV emisione për fëmijë, filma të
vizatuar/të animuar, audio regjistrimeve dhe
përmbajtjeve të digjitalizuar
Aktrimi i roleve

Biseda për efektet pozitive dhe negative nga
përdorimi i përmbajtjeve të digjitalizuar
Përdorimi i përmbajtjeve të digjitalizuar që janë në
dispozicion
Ilustrim: “Unë dhe kompjuteri”
Kërkimi i përmbajtjeve të digjitalizuar të
përshtatshme për moshën
Vizita e bibliotekës së shkollës (ose bisedë me
ndihmën e pikturës/fotografisë)
Bisedë me bibliotekistin (ose bisedë me
mësimdhënësin i cili luan rolin e bibliotekistit)
Rregullimi i këndit të klasës (me libra, libra të
ilustruar dhe revista)
“Salla e leximit” (lexim çdo ditë i librit/librit të
ilustruar nga këndi, sipas zgjedhjes së nxënësit)
Luajtja e rolit: Bibliotekistë dhe lexues
Bisedë sipas përmbajtjes së lexuar

Rezultate e të nxënit

KM-II/А1 përcjell TV emisione për fëmijë;
KM-II/А2 shkëmben përshtypje nga TV emisionet për
fëmijë;
KM-II/А3 përcjell film të vizatuar/të animuar;
KM-II/А4 përshkruan personazhe nga filmi i vizatuar/i
animuar që e ka parë;
KM-II/А5 dëgjon audio regjistrime;
KM-II/А6 përgjigjet në pyetje nga përmbajtja e audio
regjistrimeve;
KM-II/А7 shpreh ndjenja nga përmbajtja e shikuar/e
dëgjuar;
KM-II/А8 përcjell përmbajtje të shkurta në gjuhët e
nacionaliteteve tjera.
KM-II/B1 përdor përmbajtje të digjitalizuar të
përshtatshme për fëmijë;
KM-II/B2 kërkon përmbajtje të digjitalizuar të
përshtatshme për moshën (nën mbikëqyrjen e
mësimdhënësit/prindit/kujdestarit).

KM-II/C1 huazon libra/revista nga këndi i leximit në klasë;
KM-II/C2 lexon libër/revistë nga këndi i leximit në klasë;
KM-II/C3 huazon libra/revista nga biblioteka e shkollës;
KM-II/C4 lexon libra/revista nga biblioteka e shkollës;
KM-II/C5 e pasuron këndin e leximit në klasë;
KM-II/C6 kujdeset për librat dhe revistat e huazuar.
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KM-II/Ç
të
zhvillojë
shprehi
për
leximin/përdorimin e përmbajtjeve shtesë

-

-

KM-II/D të kuptojë lloje të ndryshme të
përmbajtjeve/ngjarjeve kulturore-artistike

-

- Sajimi i rregullave për përkujdesjen për librat
Vizatimi dhe ngjyrosja e revistave
Kohë për të lexuar (pjesë nga dita e punës në të
cilën nxënësit lexojnë në mënyrë të pavarur
përmbajtje të zgjedhur)
Krijimi i përmbledhjes së revistave të ndryshme
Shfletimi i revistave, librave të ilustruar dhe librave
Rregullimi i këndit të leximit
Leximi i librave të ilustruar dje librave sipas
zgjedhjes së lirë
Leximi i krijimeve letrare nga revistat për fëmijë
sipas zgjedhjes së lirë
Biseda për përmbajtje të lexuara
Vizatim sipas përmbajtjeve të lexuara
Vizatimi i strupit (titull, personazh kryesor,
personazh tjetër, tema, radhitja e ngjarjes)
Libra në formë... (e cila përputhet me temë të
caktuar: D-dru, F-flutur, M-mollë)
Sajojmë libra të ilustruar
Aktivitete për përdorim me vetë iniciativë i
revistave për fëmijë, enciklopedi, libra, libra të
ilustruar dhe përmbajtje edukativo-arsimore
digjitale
Vizita e teatrit dhe kinemasë (në varësi nga
konteksti)
Krijimi i maskave
Punimi i kukullave
Aktrim: Në rolin e personazhit të preferuar
Krijimi i këndit për dramatizim
Bisedë për përshtypjet nga shfaqja/filmi i ndjekur vizatim sipas ngjarjes së ndjekur
Dramatizim sipas përmbajtjeve të njohura
Krijimi i këndit të kukullave/teatror
- Biseda për sjelljen gjatë vizitës së teatrit ose
kinemasë

KM-II/Ç1 lexon revista për fëmijë;
KM-II/Ç2 përdor letërsi plotësuese për fëmijë;
KM-II/Ç3 shkëmben përshtypje nga përmbajtja e lexuar;
KM-II/Ç4 përdor përmbajtje plotësuese edukativoarsimore digjitale.

KM-II/D1 di çka është shfaqja teatrore;
KM-II/D2 di çka është shfaqje me kukulla;
KM-II/D3 dallon shfaqjen teatrore nga shfaqja me kukulla;
KM-II/D4 shkëmben përshtypje nga përmbajtja/ngjarja
kulturore-artistike e përcjellë (në varësi nga faktorët e
kontekstit: vizitë teatrit, kinemasë, ekspozitës);
KM-II/D5 shpreh ndjenja për përmbajtjet/ngjarjet
kulturore-artistike;
KM-II/D6 di rregullat e sjelljes në institucion kulturorartistik.
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KM-II/DH të aftësohet për përdorim të
përzgjedhur dhe të sigurt të përmbajtjeve
digjitale dhe të medieve

-

Softuer edukativo-arsimor në dispozicion
Biseda
Dëgjim i muzikës
“E sigurt-e pa sigurt” (ngritja e shenjës për pohim të
saktë për përdorim të përzgjedhur dhe të sigurt të
përmbajtjeve digjitale dhe të medieve)

KM-II/DH1 di cilat janë simbolet për kufizim të moshës për
përcjelljen e një përmbajtje të caktuar televizive;
KM-II/DH2 dëgjon muzikë me vlera estetike;
KM-II/DH3 kërkon përmbajtje digjitale të përshtatshme
për
moshën
(nën
mbikëqyrjen
e
mësimdhënësit/prindit/kujdestarit);
KM-II/DH4 përdor medie të ndryshme si burime për të
nxënë.

FUSHA PROGRAMORE: PËRGATITJA PËR SHKRIM LEXIM FILLESTAR (SHLF)
Qëllim i veçantë

SHLF-II/А të përvetësojë kuptimin për, fjalë,
fjali, tingull dhe shkronjë

Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të
mësimdhënies dhe të nxënit
-

-

Nxënësi/nxënësja:
Emërtimi i sendeve dhe kafshëve
Lojë: Në mënyrë të drejtë përsërit fjalë dhe fjali
Përpilimi i fjalive sipas fotografive
Numërimi i fjalëve në fjali dhe tingujve në fjalë
Lojë: Ngrini letrën (lidhja e tingullit me shkronjën)
Shkrimi i shkronjës me gisht në shpinën e shokut
Lojë: Me cilin tingull/shkronjë fillon dhe mbaron
emri yt
Plotësimi i fjalës me shkronjë e cila mungon
Plotësimi i fjalisë me fjalë e cila mungon
Vizatimi i fjalës që mungon në fjali
Shkronja mike – për çdo shkronjë kukulla të
ndryshme nga qesja, kartoni, çorapi... (A – ariu Andi,
B – bebja Bulza, C – ciceroni Ceni...)
Ushtrime për vërejtjen e tingujve gjatë të folurit (në
fillim, në mes, në fund)
Radhitëse nga shkronjat dhe fjalët

Rezultate e të nxënit

SHLF-II/А1 emërton sende dhe kafshë;
SHLF-II/А2 në mënyrë të drejtë shqipton fjali;
SHLF-II/А3 në mënyrë të drejtë shqipton fjalë;
SHLF-II/А4 bën dallim mes fjalës dhe fjalisë;
SHLF-II/А5 di çka është fjalia;
SHLF-II/А6 di çka është fjalë;
SHLF-II/А7 bën dallimi mes tingullit dhe shkronjës;
SHLF-II/А8 e di çka është shkronja;
SHLF-II/А9 lidh tingullin dhe shkronjën (kuptimi për
shkronjën);
SHLF-II/А10 dallon tingull/shkronjë në fillim të fjalës;
SHLF-II/А11 dallon tingullin/shkronjën në mes të fjalës;
SHLF-II/А12 dallon tingullin/shkronjën në fund të fjalës;
SHLF-II/А13 e thotë alfabetin pa pengesë.
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-

SHLF-II/B të aftësohet në mënyrë të drejtë t’i
shkruajë elementet e shkronjave të alfabetit
të gjuhës shqipe

-

SHLF-II/C të aftësohet në mënyrë të drejtë t’i
shkruan shkronjat e mëdha dhe të vogla të
shtypit të gjuhës shqipe

-

SHLF-II/Ç të lexojë fjalë, fjali dhe tekst të
shkurtë me shkronja latine të shtypit

-

Fjalë e re (përpilimi i fjalës së re nga shkronjat e
përziera)
Zbulimi i letrave me fjalë në të cilat shkronja është
në pozita të ndryshme
Shkronja të mbuluara në fjalë (qëllimi i shkronjës së
mbuluar në fjalë)
Rebus i fjalëve
Loja: Zgjidhe çiftin që ka rimë... i pari-bajraktari,
luan-sulltan, bretkosa-karroca...
E këndojmë këngën e alfabetit
Ushtrime për përvetësimin e elementeve të
shkronjave të mëdha dhe të vogla të shtypit
Ushtrime për përvetësimin e elementeve të
shkronjave të mëdha dhe të vogla të dorës
Bingoja e alfabetit me shkronjat e mësuara
Softuerë edukativo-arsimor që janë në dispozicion
Lidhja e pikave në shkronja
Shkruan në ajër
Shkruan në shpinën e shokut me gisht
Shkruan në tabelë
Ushtrime për shkrimin e shkronjave të mëdha dhe të
vogla të shtypit në fletore
Ku gjendet shkronja...
Gjej dhe shkruaj në tabelë fjalë me 2, 3, 4, 5 shkronja
Përshkruaj...
Diktime për ushtrim
Auto-diktim - gjëegjëzë

Leximi i fjalës nga fotografia domino
Bashkimi i fotografisë me fjalën e shkruar
Ushtrime për frymëmarrje të drejtë gjatë leximit të
fjalëve

SHLF-II/B1 kupton rregullat gjatë të shkruarit në gjuhë
shqipe – drejtimet e të shkruarit (nga e majta kah e djathta
dhe nga lartë – poshtë);
SHLF-II/B2 në mënyrë të drejtë orientohen në hapësirën ku
shkruajnë;
SHLF-II/B3 në mënyrë grafike i paraqet elementet e
shkronjave në hapësirë të kufizuar.
SHLF-II/C1 në mënyrë të drejtë i shkruan shkronjat e
shtypit të alfabetit të gjuhës shqipe;
SHLF-II/C2 në mënyrë të drejtë përshkruan fjalë me
shkronja të shtypit;
SHLF-II/C3 në mënyrë të drejtë shkruan fjalë me shkronja
të shtypit;
SHLF-II/C4 në mënyrë të drejtë përshkruan fjali të shkurta
me shkronja të shtypit;
SHLF-II/C5 përshkruan tekst të shkurtë me shkronja të
shtypit;
SHLF-II/C6 shkruan diktat të shkurtë me shkronja të
shtypit;
SHLF-II/C7 gjatë të shkruarit lë hapësirë mes fjalëve;
SHLF-II/C8 shkruan me shkrim të bukur dhe të lexueshëm.
SHLF-II/Ç1 lexon fjalë të shkruara me shkronja të shtypit;
SHLF-II/Ç2 lexon fjali të shkruara me shkronja të shtypit;
SHLF-II/Ç3 lexon tekst të shkurt të shkruara me shkronja të
shtypit.
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-

SHLF-II/D të aftësohet në mënyrë të drejtë t’i
shkruan dhe t’i lidh shkronjat e mëdha dhe
të vogla të dorës të gjuhës shqipe

-

-

SHLF-II/DH të lexojë fjalë, fjali dhe tekst të
shkurtë me shkronja të dorës

-

SHLF-II/E të zhvillojë shprehi për mbajtje të
drejtë të trupit gjatë leximit dhe gjatë
shkrimit

-

Lexojmë dhe këndojmë në mënyrë argëtuese me
përdorim të rimës, duke ndryshuar një shkronjë (fiuciu, tik-tak)
Ushtrime për leximin e fjalëve, fjalive dhe teksteve
të shkurta
Krahason shkronjat e shtypit me shkronjat e dorës
Shkruan shkronja të dorës në ajër
Shkruan në shpinën e shokut me gisht
Shkruan shkronja të shkrimit në tabelë
Ushtrime për shkrim të drejtë dhe lidhje të
shkronjave të mëdha dhe të vogla të shkrimit në
fletore
Lexim dhe përshkrim i drejtë i përmbajtjeve të
shkurta me shkronja të shkrimit
Diktime për ushtrim
Auto-diktim – gjëegjëzë
“Asistent/e” e mësimdhënësit gjatë të shkruarit

Ushtrime për frymëmarrje të rregullt gjatë leximit të
fjalëve
Ushtrime për lexim
Softuer edukativo-arsimor që janë në dispozicion
Sajimi i shenjës/zërit/përdorimit të sendit... për ulje
të drejtë
Demonstrim i uljes së drejtë
Përdorimi i shenjës për të ulur jo të drejtë që to t’i
rikujtojë nxënësit që të ulen në mënyrë të drejtë

SHLF-II/D1 në mënyrë të drejtë i shkruan shkronjat e dorës
së gjuhës shqipe;
SHLF-II/D2 në mënyrë të drejtë përshkruan fjalë me
shkronja të dorës;
SHLF-II/D3 në mënyrë të drejtë shkruan fjalë me shkronja
të dorës;
SHLF-II/D4 në mënyrë të drejtë përshkruan fjali të shkurta
me shkronja të dorës;
SHLF-II/D5 përshkruan tekst të shkurtë me shkronja të
dorës;
SHLF-II/D6 shkruan diktim të shkurtë me shkronja të
shkrimit;
SHLF-II/D7 gjatë të shkruarit lë hapësirë mes fjalëve;
SHLF-II/D8 shkruan me shkrim të bukur dhe të lexueshëm.
SHLF-II/DH1 lexon fjalë të shkruara me shkronja të dorës;
SHLF-II/DH2 lexon fjali të shkruara me shkronja të dorës;
SHLF-II/DH3 lexon tekst të shkurtë të shkruar me shkronja
të dorës.
SHLF-II/Е1 ka pozitë të drejtë të trupit gjatë leximit;
SHLF-II/Е2 ka pozitë të drejtë të trupit gjatë të shkruarit;
SHLF-II/Е3 e përdor drejtë takëmin dhe materialet për
shkrim.
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TÜRKÇE DERSİ

ÖĞRENME ALANLARI:

Yıllık ders saati:
(öğrenme alanlarına göre ders saatinin dağılımı)

İLETİŞİM VE DİL (İD)

55 ders saati

EDEBİYAT (E)

40 ders saati

MEDYA KÜLTÜRÜ (MK)

20 ders saati

OKUMA VE YAZMAYA HAZIRLIK (OYH)

65 ders saati

II SINIF TÜRKÇE ÖĞRETİM DERSİNİN GENEL AMAÇLARI
Öğrenci:
 Türkçe dersine yönelik ilgiyi artırabilme ve sevgiyi geliştirebilme;
 Yeni ilişkilerin gelişimi ve birbiri ile anlaşmayı geliştirebilmek için iletişim becerilerini geliştirebilme;
 Etkin dinlemeyi geliştirebilme ve etkin dinleme alışkanlığını kazandırabilme;
 Sözlü ve sözsüz iletişimi ve konuşmayı geliştirebilme ve doğru kullanmayı teşvik edebilme;
 Temel konuşma becerilerini (elementlerini) kazanabilme (ses, kelime ve cümle);
 Temel ve el yazısı harflerinin yazma alışkanlığını kazanabilme;
 Doğru okuma ve yazma becerisini geliştirebilme;
 Okumada ve yazıda temel dilbilgisi ve imlâ kurallarını kullanabilme becerilerni kazanabilme;
 Motor (parmak, el ve kol) kaslarını geliştirebilme;
 Okurken ve yazarken doğru oturma alışkanlıkları kazanabilme;
 Kendi ve diğerler kültürlerde bulunan halk ve sanat edebî eserleri tanıyabilmesi için yönlendirebilme;
 Sözlü ifadeyi doğru şekilde kullanabilme;
 Yazılı ifadeyi ve yaratıcılığı doğru şekilde kullanabilme;
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Kelime dağarcığını zenginleştirebilme;
Metinlerin incelenmesi ile ilgili ilk temel denemeler yapabilme;
Medya kültürünü geliştirebilme;
Öğrenmede çoklu medya kaynaklarını kullanabilme;
Kendi yaşantılarını, tutumlarını, duygu ve düşüncelerini söylemeyi teşvik edebilme;
İnsani ve etik davranışlar sergileyebilme;
Konuşma anlatımı yardımıyla hayal dünyasını geliştirebilme;
Konuşma ve ifadede diğer diller arasından ayırabilme ve fark yapabilme.

ÖĞRENME ALANI: İLETİŞİM VE DİL (İD)
Özel amaçlar

İD-II/А Serbest ve açık iletişim kurabilme için
beceri kazanabilme

Öğrenme ve öğretme için kullanılabilecek etkinlik,
strateji/yöntemler
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

Öğrenci:
Konuşma
“ben..., ben yapabilirim, ben bilirim...” (kendi
hakkında pozitif düşünce geliştirme)
“Sen özelsin”... (kendi ve diğerlerine karşı olumlu
tutum geliştirme)
Yazar koltuğu (koltuğa oturan öğrenci sorular sorar,
olay/fıkra anlatmaya çalışma)
Kendini tanıtma oyununu oynama
Sınıf içindeki davarnış kurallarını belirleme için
anlaşma yapma
Hatırtlatma kartları hakkında anlaşma yapma
(kurallara karşı gelindiğinde hatırlatmaya yönelik
kart hazırlama)
Her gün yaşanan olaylar hakkında konuşma yürütme
Telefon konuşmasını canlandırma
Hafta sonu yaşananan olaylar hakkında konuşma
Olduğumda... (cümleyi tamamlama etkinliğini
yapma)
Sınıfı düzenleme hakkında konuşma yürütme

Öğrenme kazanımları

İD-II/А1 Duygu, düşünce, ihtiyaçlarını, isteklerini konuşarak
serbest bir şekilde ifade etmeye çalışır;
İD-II/А2 İfadeli ve güzel konuşma kurallarını uygulayarak
konuşmalara katılım sağlar.
İD-II/А3 Bağımısz olarak tek başına sorular sorar;
İD-II/А4 Yöneltilen sorulara sözlü olarak cevap verir;
İD-II/А5 Yöneltilen sorulara yazılı olarak cevap vermeye
çalışır;
İD-II/А6 Duyguların, iletişimdeki rölünün büyük olduğunu
bilir ve konuşmalara yansıdığını kavrar.
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−
−
İD-II/B Etkin dinlemeyi geliştirme için için
beceri kazanabilme

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

İD-II/C Doğru konuşma
artikulasyon/boğumlama için beceri
kazanabilme

−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

..... rolünde
“Konuşan/okuyan neler hissetiğini tahmin et!” (ses
kayıtı veya öğretmenin okuduğu konuyu dinleme)
Dinlediği konulara göre cevap verme
Oyun: Dinlediğimize göre hareket ediyoruz
Oyun: Telefon konuşması
Oyun: Söylediğim kelimeyi tekrarla ve yeni kelime
ekle (grup içerisinde cümle oluşturma etkinliği)
Öğretmenin başlatmış olduğu cümleyi tamamlama
Bugün neler hissediyorum...
Duygu ifade sembollerini çizelim etkinliğini yapma
Pantomim (mim sanatı)-Dudağımı Oku
Belirlenmiş yüz ifadesi ve duyguları eşleştirme
Duygularımıza göre boyama yapma
Oyun: Duyduğumu ve anladığımı çiziyorum
Dinlediği konu esnasında farklı duyguları tanımlama
Dinlediği konulara göre farklı duyguları canlandırma
Katılımlı dinleme
Sorgulayarak dinleme
Grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinleme
Görünen yaşanan bir olayın hakkında düzeye uygun
sorular sorar, sorulara cevap veriri ve alıştırmalar
yaparak oyun oynama
Konuşma esnasında vücut duruşunu kontrol etme
etkinlikleri
Duyduğu ses-sedayı doğru şekilde telaffuz etme
Kelime dağarcığı – kelimeler ile oyun oynama
Verilen kelimede ilk harfi değiştir etkinliği yapma
Oyun: Sesimizi kaydediyoruz
Ses/harf değiştirme ve yeni kelime elde etme
Seslerin farkını gözetme (f, s, t, k, ç, ş, h, p)
Erişebilir eğitim-öğretim yazılımlarını kullanma
Farklı ve eğlenceli cümleler söyleme
Ses kayıt ile şiir/hikaye dinleme
Tekerleme söyleme
Bilmece va atasözü söyleme

İD-II/B1 Konuşanı dikkatli bir şekilde dinler;
İD-II/B2 Konuşanın söylediklerini anlar;
İD-II/B3 Sözlü ve sözsüz iletişimi doğru şekilde kullanır;
İD-II/B4 Konuşanın ifade ettiği farklı duyguları tanır;
İD-II/B5 Dinlediği konuların farklı duygular geliştirdiğini
bilir.

İD-II/C1 Konuşma esnasında vücut duruşuna dikkat eder;
İD-II/C2 Kelimeleri doğru şekilde telaffuz eder;
İD-II/C3 Sesleri doğru şekilde telaffuz eder;
İD-II/C4 Cümleleri çeşitlerini doğru şekilde vurgular;
İD-II/C5 Şiiri doğru şekilde okur (şiir);
İD-II/C6 Bilmece, tekerleme ve atasözünü doğru şekilde
söyler;
İD-II/C7 100 e kadar sayıları doğru telaffuz eder.
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−
−
−

İD-II/Ç Sözlü ifadeyi kullanma için beceri
kazanabilme

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

İD-II/D Türkçe edebil dilin kullanımını
sağlayabilme

−
−
−
−
−
−
−
−

100 sayı tablosundan sayıları okuma
Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevî,
kültürel, ahlâkî, sosyal vb.) uygun konuşma
Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun
konuşma
Topluluk önünde konuşma
Üstlendiği role uygun konuşma
Sorular yardımıyla kısa metinler anlatma
Anahtar kelimeler kullanarak konu anlatma
Dizi resimleri bir araya getirerek olay anlatma
Yaşanılmış olayı anlatma
Öğrencilerin seçmiş oldukları konuya göre konuşma
yürütme
Fotoğraflar yardımı ile kendi olaylarını anlatma
Başlatılan cümleleri tamamlama (Ben..., Çok
severim..., Bazen düşünüyorum ki...)
Oyun: Gördüğümüzü anlatmaya çalışma
Kim o - o nedir? (varlık veya nesneyi yahmin etme)
Sihrli kutu (kutu içerisinde saklı olan nesneyi
anlatmaya çalışma
Neler hissediyorum oyununu pynama
Rol oynama
Duygularımızıın alfabesi (verilen harfe göre
duygumuzu ifade eden kelimeyi bulma)
Yöre dili/şive/ağız ve edebi dil arasındaki farkı
kavrama için örnekler dinleme
Halk masalları dinleme/izleme
“TV sunucusuyum” rol yapma
“Dilimizi düzeltelim” (konuşma esnasında yanlış
kelimeleri anlama
“Konuşuyoruz, kayda alıyoruz, birbirimizi dinliyoruz”
Oyun: Edebi konuşma için madalya kazanma
“Ninnemin ve dedemin konuşması”
Yöre dili kullanan kişiler ile röportaj/görüşme yapma

İD-II/Ç1 Soru sorarak kısa metinleri sözlü anlatır;
İD-II/Ç2 Verilen kelimeler veya dizi resimleri bir araya
getirerek olayı sözlü anlatmaya çalışır;
İD-II/Ç3 Yaşanmış olayları sözlü anlatım kullanarak anlatır;
İD-II/Ç4 Gözlemlediği olayları sözlü anlatmaya çalışır;
İD-II/Ç5 Kendi tutum ve duygularını rahatça gösterir ve
sözlü ifade eder.

İD-II/D1 Konuşmada yöre dili lehçe, şive/ ağız arasındaki
farkı ayırt etmeye başlar;
İD-II/D2 Türkçe edebi dili ayırt etmeye başlar;
İD-II/D3 Konuşma ve kendini sözlü ifade etmede Türkçe
edebi dili kullanmaya başlar.
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İD- II/E Kelime dağarcığını geliştirebilme

−
−
−
−

−
−
−
İD-II/F Bildirme cümlesi, soru cümlesi, ünlem
cümlelesi arasındaki farkı tanıyabilme ve yazım
ve noktalama işaretlerini doğru kullanabilme

−
−
−
−

−
−
−
−
−
İD-II/G Özel ve cins isimleri (ad) birbirinden
ayırt etme ve kullanma için beceri kazanabilme

−
−
−
−
−
−

Etkniliklerinde karşılaştığı bilinmeyen kelimeleri
açıklama
Haftalık sınıf sözlüğü hazırlama
“Açıklama için kelimem var” (buldum, söyledim,
açıklama istedim)
..... konu hakkında konuşma, öğretmenin özellikle
yeni bilinmeyen kelimeler kullanarak, öğrencilerden
açıklama isteme
Yeni kelimeleri toplama kutusu hazırlama
Dört açıdan oluşan sözlük (okuyorum, buluyorum,
çiziyorum ve yeni kelimeyi kullanıyorum)
Yeni kelime (karışık harflerden kelime oluşturma ve
daha sonra anlamını açıklama)
Oyun: Bildiriyorum, anlatıyorum, soru soruyorum
(cümle yazma ve söyleme)
Bildirme, soru ve ünlem bildiren cümleleri tahmin
etme ve tekrarlanan cümleleri söyleme
Bildirme cümlesini tanıma
Soru cümlesini tanıma
Ünlem cümlesini tanıma
Metinleri okuyarak noktalama işaretleri neden ve
nerede kullanıldığını bakma
Karma verilen cümleyi, doğru şekilde kullanma
Doğru ve yanlış telaffuz edilen cümleleri anlama
Nokta, ünlem işareti veya soru işaretinin kullanımı
için doğru yazma etkinliklerini yapma
İsim/ad verme (oyuncak bebeklere ad bulma oyunu)
Özel ve ortak adlar yarışması
Verilen harfe göre ad /isim bulma
Hızlı isimler/adlar söyleme (kişi, nesne, bitki, hayvan
adlarını sayma ve söyleme)
Verilen kısa metinde özel ve ortak isimleri belirleme
“Yanlış kelimeyi bul” (isim/ad ifade etmeyen
kelimeyi belirleme

İD-II/E1 Varlıkların, kavramların, olayların, duyguların,
kişilerin isimlerini (adlarını) ifade eden yeni kelimeleri
öğrenmeye çalışır;
İD-II/E2 Yeni kelimelerin anlamlarını kavrar;
İD-II/E3 Varlıkların, kavramların, olayların, duyguların,
kişilerin isimlerini (adlarını) ifade eden yeni kelimeleri
kullanır.

İD-II/F1 Bildirme, soru ve ünlem cümlesi arasındaki farkı
bilir (sözlü ve yazılı ifadede);
İD-II/F2 Yazılı anlatım esnasında anlamlı, soru ve ünlem
cümlesinde noktalama işaretlerine dikkat ederek doğru bir
şekilde uygular;
İD-II/F3 Kullanacağı cümle içindeki kelimelerin sıralamasını
doğru/düzgün şekilde yapar ve ifade eder;
İD-II/F4 Kendini yazılı ifade etmeden önce kullanacağı
cümle içindeki kelimelerin sıralamasını doğru/düzgün
şekilde yapar ve ifade eder.

İD-II/G1 Hangi kelimelerin “İsim” (ad) olduğunu fark eder ve
yazıda kullanır;
İD-II/G2 Özel isim ve ortak isimler arasındaki farkı bilir ve
kullanır;
İD-II/G3 Özel ve ortak isimleri kullanarak örnek verir;
İD-II/G4 Verilmiş metinin içinde özel ve ortak isimleri bulur
ve onları ayırt eder.
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İD-II/Ğ Temel yazım kurallarını doğru şekilde
kullanabilme için beceri kazanabilme

−
−
−
−
−

−
−
−

−

−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−

Büyük harfi işaretleme
İşaret ile cümleyi bağlama
Küçük harf ile yazılan metinde yanlışlıkları düzeltme
Büyük ve küçük harfler ile yazılan bir metinde
bulunan yanlışlıkları düzeltme
Cümlede büyük ve küçük harfleri ayırt etme
çalışmaları yapma
Cümlenin başında ve özel adları yazarken büyük
harfle başlama çalışmaları yapma
Kelime ve cümleyi doğru şekilde bakarak yazma
Yazmak için hazırlık yapma, Not: bu çalışmada temel
harflere çok benzeyen el yazısı harflerinden temel
harflere az benzeyen el yazısı harflerine doğru bir
sıra takip edilir. Satır çizgisine dikkat eder (satırlara
aynı hizadan başlar, sayfa kenarlarında uygun
boşluklar bırakır).
Yazma çalışmalarında, büyük-küçük, bitişik-dik/eğik
yazı harflerinin yönleri, boyutları ve yazılışı üzerinde
önemle durma
Bitişik-dik yazı harfleriyle grafik (tek tek) kelimeler,
cümleler yazmaya çalışma
Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında boşluklar
bırakma etkinlikleri yapma
Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat etme
Büyük harf ve noktalama işaretlerin doğru şekilde
kullanımı için etkinlikler yapma
Kelimeler içinde heceleri bağlama
“Her hece için atlama”
“Her hece için alkışlayalım”
Kelimeleri hecelere (sözlü ve yazılı olarak) ayırma
Satır sonuna sığmayan kelimelerin doğru
bölünmesiyle ile ilgili etkinlikler yapma
Heceler dominosu (hecelerden oluşan dominoları
dizme ve kelime elde etme)
Kelimelerdeki heceleri sayma
Hece sayılarına göre kelime grupları oluşturma

İD-II/Ğ1Cümle başında büyük harfi doğru şekilde kullanır;
İD-II/Ğ2 Özel isimlerde büyük harfi doğru şekilde kullanır;
İD-II/Ğ3 Anlamlı, soru ve ünlem cümleleri yazmada
nokatalama işaretlerini doğru bir şekilde yazar;
İD-II/Ğ4 Kelimeyi yeni sıraya doğru şekilde taşır/yazar;
İD-II/Ğ5 20’e kadar sayıları doğru/düzgün yazar.
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−

−
−
−
−
−

İD-II/H Yazılı ifadeyi doğru kullanabilmek için
beceri kazanabilme

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Oyun: Kağıdı katlama ve kelimeyi ayırmaya çalış
(yazma esnasında kelimeleri hecelere doğru şekilde
ayırma)
Yanlış ayrılmış kelimeleri bulma ve altını çizme
etkinliği yapma
Çekilen sayılara göre belirli kelimeler yazma
Dikte yapma
Dikte etme çalışmalarına katılma
Öğretmenin okuduğu kelimeleri, cümleleri aynen
yazabilme f, s, t, k, ç, ş, p, h, sessiz harfleri kelimede,
cümlede doğru yazabilme yoklamaları yapma
Resimli bulmaca çözme
Doğru ve güzel yazı yazma çalışmaları yapma
Resime ve nesneye göre kelimeler yazma
Harfler kümesinden kelimeler oluşturma
Gizli kelimeleri bulma ve yazma
(Bendondurmayemekistiyorum)
Yazılı cevap verme: Adın ne? Hangi okulda
okuyorsun?
Kendi başına cümle kurma ve yazma
“... konusu hakkında cümle oluştur”
Tebrik kartı yazma
Davetiye yazma
Fotoğraflar kullanarak bir kaç cümle oluşturma
Başlatılmış cümleleri tamamlama...
Grup halinde hikaye yazma (birlikte başlatılan
hikayeyi tamamlama)
Kişisel eserler yaratma

İD-II/H1 Verien resimleri, nesneleri vb. dik temel harfleri
kullanarak kelimeler yazar;
İD-II/H2 Verien resimleri, nesneleri vb. dik temel harfleri
kullanarak kısa cümleler yazar;
İD-II/H3 Dik temel harfleri kullanarak, birbirine bağlı bir kaç
cümle yazar;
İD-II/H4 Verien resimleri, nesneleri eğik harfleri kullanarak
kelimeler yazar;
İD-II/H5 Verien resimleri, nesneleri eğik harfleri kullanarak
kısa cümleler yazar;
İD-II/H6 Eğik harfleri kullanarak, birbirine bağlı bir kaç
cümle yazar.
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ÖĞRENME ALANI: EDEBİYAT (E)
Özel amaçlar

E-II/А Çocuk edebiyatını kullanabilme

Öğrenme ve öğretme için kullanılabilecek etkinlik,
strateji/yöntemler
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

E-II/B Okuduğu edebi eserler hakkında
izlenimlerini, düşüncelerini, tutumlarını ve
duygularını anlatabilme

−
−
−
−
−

Öğrenci:
Erişebilir eğitim-öğretim yazılımlarını kullanma
Öğretmen, şiir, masal, hikaye, fabl okur
Ses kayıtları dinleme
Oyun: Tahmin et! (masal, fabl, öykü/hikaye veya şiir)
Oyun: Dur ve tahmin et! (öğretmen okumayı
durdurur ve öğrencilerden devamını tahmin
etmelerini ister)
Konuya göre canlandırma yapma
Eserin konusuna yönelik konuşma yürütme
Konunun belirli bölümlerine göre dünyaca ünlü
eserleri tahmin etme
Dinlediği konuya bağlı kalarak sorulara cevap verme
Lektür kutusu oluşturma (işlenen lektür kitabına
göre resim yapıştırma, resim yapma, cümle yazma
vb. etkinlikler yaptırılır)
Masal, hikaye, fıkra, metin, çizgi film ve filmin
içeriliğine uygun anlatma
Önemli olanı belirtirken “başlıca, özellikle, en iyisi,
en kötüsü” ifadelerini kullanma
Resim ve fotoğrafları yorumlama
Kelimeleri yorumlama
Canlı ve cansız varlıkları betimleme (hayvan, bitki,
nesne)
Olayları oluş sırasına göre anlatma
Anlatmalarında sebep sonuç ilişkisi kurma
Özgün şiir, şarkı ve buna benzer söyleme
Sunularında hayali ve gerçek nesneleri kullanma
Erişebilir eğitim-öğretim yazılımlarını kullanma

Öğrenme kazanımları

E-II/A1 Okunan konuları dikkatli dinler;
E-II/A2 Farklı edebi eserleri (masal, fabl, şiir, tiyatro metini)
tanır;
E-II/A3 Çocuk dergilerinden belirli içeriği bağımsız bir
şekilde okur (okumaya başlar);
E-II/A4 Lektür okumaya başlar;
E-II/A5 Okunan konu hakkında sorulan sorulara sözlü
olarak cevap verir.

E- II/B1 Okunan edebi eserde yazar kavramın ne olduğunu
bilir;
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−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

E-II/C Okuma için farklı teknikler kullanabilme
ve kendini geliştirebilme

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Edebi eserleri karşılaştırma (metin ve çizim
arasındaki farkı kavrama, yazar adı ile karşılaşma,
anlamını anlama)
Dinlediği konuya göre, resimleri/çizimleri sıralama
Duyguları ifade ediyoruz oyununu oynama
Konuşma: Masalın adı nereden kaynaklanır, anlatma
Dinlediği eserden yararlanarak, sorulara cevap
verme
Okunan metne bağlı kalarak doğru resimleri bulma
Okunan metine bağlı kalarak resim yapma
... gibi olmak istiyorum (eserde geçen kahramanın
resmini yapma ve hakkında konuşma yürütme)
“T-tablo” pozitif ve negatif kişi karakterini çizme
Eserde geçen kahramanı canlandırma
Eserdeki konuya bağlı kalarak senaryo yapma
Maske hazırlama
Konuşma: dinlediğimiz veya okuduğumuz eserin
beğendiğimiz ve beğenmediğimiz yönleri
Esere yeni ad bulma
Belirli bölümlere bağlı kalarak eser hakkında bilgi
edinme ve eseri tahmin etme
Okunan konular hakkında belirli teknikler kullanma
(“salkım”, “T-tablo”, “ven diyagramı”, “3, 2, 1...”
Kafiyenin altını çizme
Verilen kelimeye uygun kafiye oluşturma
Oyun: Nasıl okuyalım (sesli, sessiz,...)
Etkileşimli okuma
Kelimeleri kavrama (duyduğu kelimeleri, ancak resim
olarak görmedikleri kelimeleri söyleme, tekrar etme)
İkikli okuma
Sesli okuma
Oyun: Sen okuyorsun, ben seni takip ediyorum
Ses kayıtlarını dinleme
Oyun: TV sunucusu olarak okuma
Dijital resimli kitapları okuma, takip etme, dinleme

E-II/B2 Okuduğu veya duyduğu konu/içerik hakkında
duygularını ifade eder;
E- II/B3 Okuduğu konuda beğendiği ve beğenmediği
bölümleri söyler;
E-II/B4 Metinde geçen olayların yerini fark eder.
E-II/B5 Metindeki olay serisini kavrar ve açıklamalarda
bulunur;
E-II/B6 Metinde verilmiş mesajı (konuyu) anlar;
E-II/B7 Baş kahramanı ve yardımcı kahramanları ayırt eder;
E- II/B8 Kişiler/karakterlerin özelliklerini açıklar;
E- II/B9 Olumlu/pozitif iyi karakterleri kullanarak kendinde
tanımaya çalışır;
E- II/B10 Sosyal açıdan kabul edilebilir/kabul edilemez
davranışları ayırt eder (iyi ve kötü davranışlar) ve
açıklamalarda bulunur;
E- II/B11 Şiirlerde kafiyeyi tanımaya çalışır.

E-II/C1 Sesli okur (noktalama işaretlerine, diksiyon, tempo,
dinamikliğe, artikulasyona dikkat eder);
E-II/C2 Sessiz okur;
E-II/C3 Doğru ve anlaşılı şekilde okur;
E-II/C4 Belirli hıza göre okur;
E-II/C5 Ses hızını kontrol ederek okumaya çalışır;
E-II/C6 Anlamlı okumaya çalışır (noktalama işaretlerine,
diksiyon, tempo, dinamikliğe, artikulasyona dikkat eder).
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−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−

E- II/Ç Kısa edebi eserleri anlayarak
okuyabilme için beceri kazanabilme

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

“Semafor” (anlamlı ve doğru okuma hakkında öz
değerlendirme yapma)
Öğretmen ve öğrenci tarafından yapılan örnek
okumaları soldan-sağa yön becerisini pekiştirmek
amacıyla izleme
Harfi harfine, hecesi hecesine ve kelime kelimesine
gore okuma yazma
Temel büyük ve küçük harflerin okuma ve yazmını
öğrenme
Yazıdaki harfleri karşılayan sesleri tam çıkaklarında
oluşturma
Her sesin oluşumu için ses yolu ve organlarının
gereğince kullanarak sesleri doğru boğumlandırma
Parmakla, kalemle izlemeden, hecelemeden, baş ve
gövdeyi sallamadan okur
Okumada tam soluk alır, alınan soluğu zamanında ve
yerinde kullanır
Okuma sırasında vücudu her zaman uygun duruma
getirerek okur
İşitebilir bir ses tonuyla okur
Sesin kalınlık ve inceliğini hoşa gidecek biçimde
ayarlamaya çalışma
Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat etme
Akıcı okumaya çalışma
Okuduklarını canlandırma
Rollere göre okuma (dram-tiyatro metinleri)
Bilinmeyen kelimeleri anlamaya çalışma
Dört açıdan oluşan sözlük (okuyorum, buluyorum,
çiziyorum ve yeni kelimeyi kullanıyorum)
Okunan metin hakkında konuşma yürütme
“şeritleri yapıştırma” (şeritler halinde kesilen metni,
doğru şekilde sıralama)
Etkileşimli okuma (“Dur/stop-tahmin et tekniği”,
bölüm bölüm okuma...)
Olayları tahmin etme
Mantıklı ve mantıksız cümleleri fark etme

E-II/Ç1 Metinde karşılaştığı bilinmeyen (yabancı)
kelimelerin anlamını sorar.
E-II/Ç2 Okunan kısa metin hakkında yöneltilen sorulara
cevap verir;
E-II/Ç3 Okuduğu kısa metin hakkında konuşma yürütür;
E-II/Ç4 Okunan metin hakkında sorular sormaya çalışır.
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−
−
−
−
−

Mantıklı ve mantıksız kısa metinleri fark etme
Düşünüyorum ki... (okunan konuya bağlı kalarak
cümle tamamlma oyunu oynama)
Oyun: Bende soru sormak istiyorum (konu hakkında
soru sorma)
“Hikayenin yıldızı” (yıldızın her köşesinde konuyla
ilgili sorulan soruya cevap vermeye çalışma)
“Çarkıfelek” (soru kelimesine göre, soru cümlesi
oluşturma)

ÖĞRENME ALANI: MEDYA KÜLTÜRÜ (MK)
Özel amaçlar

МК- II/А Yaşa uygun farklı medya içeriği
kullanabilme için beceri kazanabilme

Öğrenme ve öğretme için kullanılabilecek etkinlik,
strateji/yöntemler
−
−
−
−
−

−
−
−
−

−
МК-II/B Yaşına uygun dijital çocuk konularını
kullanabilme

−

Öğrenci:
Ulaşılabilir eğitim ve öğretim yazılımı kullanma
Kullanabilir medya içeriğini takip etme
Çocuk medya içeriğinden favori karakterlerini çizme
Çocuk medya içeriğine göre dramatizasyonda
bulunma
Çocuk Tv-programları hakkında konuşma dijital
medya içeriğinde animasyon, filmler ve ses kayıtları
dinleme/izleme
Görsel araçların etkilerini bilme
Olumlu ve olumsuz yönlerini bildirme
TV de çocuk programlarını izlemelerini ve izlediklerini
sınıfta anlatmaları isteme
Basit eserlerde yaratıcılık ve düzenleme ile ilgili
yaratıcılık kabiliyetlerini geliştirir ve uygular (anlatım
ve yaratıcılıkla korelasyon)
Rol oynama
Dijtal içeriğin kullanılmının olumlu ve olumsuz etkileri
hakkında tartışma yürütme

Öğrenme kazanımları

МК-II/А1 TV-çocuk programlarını takip etmeye çalışır;
МК-II/А2 TV-çocuk programları hakkında konuşma
yürütür;
МК-II/А3 Çizgi filmleri izler;
МК-II/А4 Çizgi film kahramanları ve kişiliği hakkında
konuşur ve betimleme yapar;
МК-II/А5 Ses kayıtları dinler;
МК-II/А6 Ses kayıtlarının içeriği hakkında sorulan sorulara
cevap vermeye çalışır;
МК-II/А7 İzlediği/dinlediği konunun içeriği ile ilgili
duygularını rahatça ifade eder;
МК-II/А8 Diğer milletlerin dillerinde kısa konuları takip
etmeye çalışır.
МК-II/B1 Yaşına uygun dijital çocuk konularını kullanır;
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−
−
−
МК-II/C Sınıf içinde bulunan okuma köşesi ve
okul kütüphanesinden kitapları kullanma için
alışkanlık kazanabilme

Mevcut olan dijital içerikli yazılımları kullanma
İllüstrasyon/resimlerle bezeme: “Ben ve Bilgisayar”
Yaşa uygun dijital içerikli aramalar yapma

− Okul kütüphanesini inceleme (fotoğraf ya da sohbet
yoluyla inceleme)
− Kütüphaneci ile konuşma (veya kütüphaneci rolünde
olan öğretmen ile sohbet etme)
− Sınıfın içindeki okuma köşesini hazırlama (kitap, dergi
ve resimli kitaplar ile düzenleme)
− “Okuma köşesi”(Öğrencinin tercihine göre okuma
köşesinden kitap veya resimli kitap alma ve okuma)
− Rol yapma/oynama: Kütüphaneciler ve okurlar
− Okunan kitap içeriği hakkında tartışma yürütme
− Kiatap bakımı için düşünce geliştirme

МК-II/B2 Yaşına uygun dijital konular hakkkında
araştırma/inceleme yapar (ebeveyn/veli/öğretmen
gözetimi altında);
МК-II/C1 Sınıf içinde bulunan okuma köşesinden
kitapları/dergileri alır, kullanır ve teslim eder;
МК-II/C2 Sınıf içinde bulunan okuma köşesinden
kitapları/dergileri alır ve okur;
МК-II/C3 Okul kütüphanesinden kitap/dergiler alır, kullanır
ve teslim eder;
МК-II/C4 Okul kütüphanesinde bulunan çocuk kitaplarını
ve dergilerini okur;
МК-II/C5 Sınıf içinde bulunun okuma köşesini yeni
kitaplarla zenginleştirir;
МК-II/C6 Ödünç alınan kitap/dergilere karşı dikkat ve ilgi
gösterir.

МК-II/Ç Ek kaynak kitap kullanarak okumaya
karşı ilgiyi geliştirebilme ve alışkanlık
kazanabilme

− Dergilerden faydalanarak boyama ve resim yapma
− Okuma zamanı (öğrencilerin kendi tercihine dayalı
seçmiş oldukları kiatparı okuma)
− Farklı dergilerden koleksiyon yapma
− Derginin içeriliği ve köşelerini tanıtma etkinliği yapma
− Dergileri bilgi edinmek için kullanma
− Dergi ve resimli kitapların gözden geçirime etkinliği
yapma
− Okuma köşesini düzenleme
− Öğrencinin tercihine bağlı kitap okuma
− Okunan kitapların içerği hakkında tartışma yürütme
− Okunan kitaba göre resim yapma etkinliği yapma
− Çizgi romanı çizme (Başlık, baş kahraman, yardımcı
karakter, konu, olay, olayın sırası)
− Kitap hazırlama-harfe bağlı kalarak (E-elma, A-ağaç, Kkelebek ) etkinlik hazırlama
− Resimli kitap hazırlama

МК-II/Ç1 Çocuk dergileri okur;
МК-II/Ç2 Çocuk edebiyatı ile ilgili ek kaynak kitaplar
kullanır;
МК-II/Ç3 Okuduğu konular hakkında görüşlerini paylaşır;
МК-II/Ç4 Eğitici dijital yazılım konularını kullanır.
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МК-II/D Farklı kültürel-sanatsal konular olaylar
hakkında bilgi kazanabilme

МК-II/E Dijital ve medya konularını güvenli ve
seçici bir şekilde kullanabilmesi için beceri
kazanabilme

− Çocuk dergilerinin, ansiklopedilerin, kitapların, resimli
kitapların ve eğitimsel dijital içeriğin kullanımı için
etkinlikler düzenleme
- Tiyatro ve sinema ziyaret etme (içeriğe bağlı olarak)
- Maske yapma etkinliği düzenleme
- Kukla hazırlama
- Rol yapma: En sevdiği favori karakterin rolü
- Dramatizasyon için köşe hazırlama
- İzlenilen film ya da oyun hakkında tartışma yürütme
- Bir sonraki olaya göre resim çizme veya tamamlma
- Belirli içeriğie göre dramatizasyon yapma
- Kukla gösterisi için tiyatro bölümü hazırlama
- Tiyatroda izlenen tiyatro ve kukla oyunlarındaki
izlenimleri hakkında konuşma yürütme
- Beden dilini kullanarak sözlü iletişim kullanma
- El kuklası, eldiven kuklası, gölge kuklalarından
yararlanarak diyalog yapma ya da hikaye anlatma
- Tiyatro ya da sinema ziyareti hakkında konuşma
yürütme
- Erişebilir eğitim-öğretim yazılımlarını kullanma
- Konuşma yürütme
- Müzik dinleme
- Güvenli ya da güvenli olmayan dijitaleştirilmiş medya
içeriğinin seçici ve güvenli kullanımı için her doğru
ifadeye işaret yapma

МК-II/D1Tiyatro gösterisinin ne olduğunu bilir;
МК-II/D3 Kukla gösterisinin ne olduğunu bilir;
МК-II/D3 Tiyatro temsilini, kukla gösterisinden ayırt eder
ve aralarındaki farkı bilir;
МК-II/D4 İzlediği kültürel-sanatsal konuyu arkadaşları ile
paylaşır/izlenimlerini anlatır (konuya ve ziyarete bağlı
kalarak: tiaytroya, sinemaya, sergiye ziyaret);
МК-II/D5 İzlenilen temsilin konusu/içeriliği ile ilgili
duygularını rahat bir şekilde ifade eder;
МК-II/D6 Tiyatroda temsil izlendiğinde nasıl davranacağını
(davranış kuralları) kurallarını bilir.

МК-II/E1 İzlediği TV konularında yaşına uygun olanları bilir
ve olumsuz/yasak olan konular için verilen akıllı
işaretleri/sembolleri bilir;
МК-II/E2 Estetik değeri olan müzikleri dinler;
МК-II/E3 Yaşına uygun dijital konular hakkkında
araştırma/inceleme yapar (ebeveyn/veli/öğretmen
gözetimi altında);
МК-II/E4 Öğrenmenin kaynağı olarak farklı medya
araçlarını kullanır.
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ÖĞRENME ALANI: OKUMA VE YAZMAYA HAZIRLIK (OYH)
Özel amaçlar

OYH-II/A Ses-harf, kelime-cümle ilişkisini
kurabilme ve kavramların anlamını
öğrenebilme

Öğrenme ve öğretme için kullanılabilecek etkinlik,
strateji/yöntemler
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Öğrenci:
Nesneleri ve canlıları adlandırma
Oyun: Kelimeyi ve cümleyi doğru bir şekilde tekrar
etme
Görsellere göre cümle oluşturma
Cümle içinde kelimeleri ve kelime içindeki harfleri
sayma
Oyun: Kartını kaldır (Sesi-harfilişkisi)
Arkadaşının sırtına parmakla dilediği harfi yazma.
Oyun: İsmin hangi harf ile başlayıp bitiğini söyleme
Kelimede eksik olan harfi tamamlama
Cümlede eksik olan kelimeyi tamamlama
Cümlede eksik kelimeyi çizme
Harf arkadaşım: Her harf için farklı malzeme KKelebek, Kübra, U-Uğurböceği, Uğur, S-Sincap, Sibel.
Konuşmadaki sesleri algılama alıştırmaları yapma
Harf ve kelimelerin birleşimi
Yeni kelime (karışık harflerden farklı kelimeler
türetme)
Harfleri farklı pozısyonda olan kartlarda kelimeleri
keşfetme
Kelimedeki kapalı harfler (kelime içindeki kapalı harfi
tahmin etme)
Kelimeler ile resimli alfabe (rebus ilkesi)
Oyun: Kafiyeli olan çiftleri seçin... yazardı... çözerdi...
gezerdi...
Şarkı söylüyoruz: ‘’Karışık Alfabe “
Cümledeki kelimleri anlamlarına uygun ilişkilendirme
Kelime ve cümleler yazma
Resimleri anlamlandırma
Ses ve seda arasındaki farkı gözetme

Öğrenme kazanımları

OYH-II/A1 Nesne ve varlıkların isimlerini adlandırır;
OYH-II/A2 Kelimeleri doğru şekilde telaffüz eder;
OYH-II/A3 Cümleleri doğru şekilde telaffüz eder;
OYH-II/A4 Kelime ve cümle ilişkisi kurar;
OYH-II/A5 Cümle nedir bilir;
OYH-II/A6 Kelime nedir bilir;
OYH-II/A7 Ses ve harf ilişkisi kurar ve bağlar (harf
kavramını tanır);
OYH-II/A8 Harf nedir bilir;

OYH-II/A9 Dilin temel özelliklerini adlandırmaya
başlar: ses, kelime ve cümle ilişkisini kurar;
OYH-II/A10 Kelimenin başındaki harfi tanır ve farkı
bilir;
OYH-II/A11 Kelimenin ortasındaki harfi tanır ve farkı
bilir;
OYH-II/A12 Kelimenin sonundaki harfi tanır ve farkı
bilir;
OYH-II/A13 Alfabedeki harflerin sırasını bilir.

55
НОВА НАСТАВНА ПРОГРАМА ЗА ВТОРО ОДДЕЛЕНИЕ

−
−
−
−
−
−
OYH-II/B Türk alfabesindeki harfleri doğru ve
güzel yazı ile yazabilme

−
−
−
−

Kelimenin seslerden oluştuğunu kavrama
Cümlede söz dizimini kavrama
Sözcükleri doğru ve anlaşılır şekilde söylme
Verilen nesnelerin hangi kelimelerle adlandırıldığını
söylemesi isteme
Verilen kelimeleri cümlede kullanma
Karışık olarak verilen kelimeleri anlamlarına göre
dizerek cümle kurmalarını isteme
Büyük ve küçük harfli yazı elemanlarını benimsemek
için alıştırma yapma
Büyük ve küçük harfli el yazısı elemanlarını
benimsemek için alıştırma yapma
Çalışılmış harfler ile alfabetik tombala oynama
Eğitim ve öğretim yazılımlarını kullanma

OYH-II/B1 Türk dilinde güzel yazı yazma kurallarını bilir,
yazı yazma yönleri (soldan sağa doğru, yukarıdan aşağıya
doğru);
OYH-II/B2 Yazı yazma alanında doğru şekilde bulunur ve
alanı doğru şekilde kullanır;
OYH-II/B3 Belirlenmiş alanda harf elementlerini grafiksel
şekilde tanıtır.

OYH-II/C Türk alfabesindeki dik temel büyük ve
küçük harfleri doğru şekilde güzel yazı ile
yazabilme

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Harflerdeki noktaları bağlama
Havada yazı yazma etkinliğini yapma
Arkadaşının sırtında parmak yardımıyla yazı yazma
oyununu oynama
Tahtada yazı yazma
Dik temel yazısı ile büyük ve küçük harfleri deftere
yazma
Harf nerede bulunuyor... oyununu oynama
2, 3, 4, 5 harf içeren kelimeleri tahtaya yazma
etkinliğini yapma
Yazı yazma
Alıştırma amaçlı dikte uygulama
Otodikte-bilmece çözme
Cümlede büyük ve küçük harfleri ayırt etme
çalışmalarını yapma

OYH-II/C1 Türk dilindeki dik temel harfleri doğru şekilde
yazar;
OYH-II/C2 Bakarak/kopyalayarak dik temel harfler ile
kelimeler yazar;
OYH-II/C3 Dik temel harfler ile doğru şekilde kelimeler
yazar;
OYH-II/C4 Bakarak/kopyalayarak dik temel harfler ile
cümleler yazar;
OYH-II/C5 Bakarak/kopyalayarak dik temel harfler ile kısa
metinler yazar;
OYH-II/C6 Dik temel harfler ile kısa dikte yazar;
OYH-II/C7 Harfler arasını doğru şekilde kullanır ve
kelimelerde harfler arası boşluklar bırakmamaya çalışır;
OYH-II/C8 Okunaklı ve güzel yazı yazma alışkanlığını
kazanır.
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OYH-II/Ç Dik temel harflerden oluşan
kelimeleri, cümleleri ve kısa metinleri
okuyabilme

−
−
−
−
−

OYH-II/D Türk alfabesindeki eğik (el yazısı)
büyük ve küçük harfleri doğru şekilde yazı
yazabilme

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Resimli dominodan kelime okuma
Yazılmış kelimeyi resim ile birleştirme
Kelimeleri okurken doğru nefes alma alıştırmaları
yapma
Bir harfi değiştirerek eğlenceli bir şekilde okuyup,
şarkı söyleme
Kelimeleri, cümleleri ve kısa metinleri okumak için
pratik yapma
Dik temel yazısı ve eğik (el yazısı) harflerin
karşılaştırılması
Havada el yazısı harflerini yazma
Arkadaşının sırtında parmak yardımı ile harf yazma
Tahtada el yazısı harflerini yazma etkinliğini yapma
Defterde küçük ve büyük eğik (el yazısı) harflerin
doğru yazımı ve bağlanması için örnekler çözme
Eğik (el yazısı) harfleriyle ilgili kısa öyküleri okuma ve
kopyalama
Alıştırma amaçlı dikte uygulama
Otodikte, bilmece çözme
Yazı yazabilmek için öğretmenin “yardımcıları”
etkinliğini yapma

OYH-II/Ç1 Dik temel harfler ile yazılmış kelimeleri okur;
OYH-II/Ç2 Dik temel harfler ile yazılmış cümleleri okur;
OYH-II/Ç3 Dik temel harfler ile yazılmış kısa metinleri okur.

OYH-II/D1 Türk dilindeki eğik (el yazısı) harfleri doğru
şekilde yazar;
OYH-II/D2 Bakarak/kopyalayarak eğik (el yazısı) harfler ile
kelimeler yazar;
OYH-II/D3 eğik (el yazısı) harfler ile doğru şekilde kelimeler
yazar;
OYH-II/D4 Bakarak/kopyalayarak eğik (el yazısı) harfler ile
cümleler yazar;
OYH-II/D5 Bakarak/kopyalayarak eğik (el yazısı) harfler ile
kısa metinler yazar;
OYH-II/D6 Eğik (el yazısı) harfler ile kısa dikte yazar;
OYH-II/D7 Harfler arasını doğru şekilde kullanır ve
kelimelerde harfler arası boşlıklar bırakmamaya çalışır;
OYH-II/D8 Okunanklı ve güzel yazı yazma alışkanlığını
kazanır.

OYH-II/E Eğik (el yazısı) harflerden oluşan
kelimeleri, cümleleri ve kısa metinleri
okuyabilme
OYH-I/G Okuma-yazma esnasında oturuş
şekline ve vücudun duruşuna dikkat etmesi için
alışkanlık geliştirebilme

−
−
−
−
−
−

Kelimeleri okurken doğru nefes alma uygulamalarını
yapma
Okuma alıştırmaları düzenleme
Erişebilir eğitim-öğretim yazılımlarını kullanma
Doğru duruş için sembol, işaret, ses çıkartarak duruşu
düzeltme etkinliklerini uygulama
Doğru oturma alıştırmalarını yapma
Doğru ve düzgün oturmadıklarını hatırlatan işaretler
belirleme

OYH-II/E1 Eğik (el yazısı) harfler ile yazılmış kelimeleri okur;
OYH-II/E2 Eğik (el yazısı) harfler ile yazılmış cümleleri okur;
OYH-II/E3 Eğik (el yazısı) harfler ile yazılmış kısa metinleri
okur.
OYH-II/G1 Okuma esnasında vücut duruşuna dikkat eder
ve doğru oturur;
OYH-II/G2 Yazı yazma esnasında vücut duruşuna dikkat
eder ve doğru oturur;
OYH-II/G3 Yazı yazma araç-gereçleri ve materyalleri doğru
şekilde kullanır.
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СРПСКИ ЈЕЗИК

Програмско подручје

Годишњи фонд часова: (5 наставних часова недељно)
(оријентационо за свако програмско подручје)

КОМУНИКАЦИЈА И ЈEЗИК (КЈ)

55 часова

ЛИТЕРАТУРА (Л)

40 часова

МЕДИJСКА КУЛТУРА (МК)

20 часова

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ (ПЧП)

65 часова

ОПШТИ ЦИЉЕВИ НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД

Ученик/ученица:
 да развије интерес и љубав према српском језику;
 да развије комуникационе вештине;
 да се оспособи за активно слушање;
 да се оспособи за правилно артикулисање вербалног и невербалног говора;
 да се упозна са основним говорним елементима (реченица, реч и глас);
 да усвоји штампана и писана ћирилична слова;
 да се оспособи за правилно читање и писање;
 да се оспособи за примену основних граматичких правила;
 да развије графомоторику;
 да развије навике правилног седења приликом читања и писања;
 да се упозна са народном и уметничком литературом;
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да се оспособи за елементарно структурисано писмено изражавање и стварање;
да обогати речник новим речима;
да се оспособи за анализу дела;
да развије медијску културу;
да користи мултимедијалне изворе учења;
да се оспособи за слободно изражавање емоција, доживљаја, ставова и мисли;
да развије хумано и етичко одговорно понашање;
да развије машту;
да разликује говорно изражавање на другим језицима.

ПРОГРАМСКО ПОДРУЧЈЕ: КОМУНИКАЦИЈА И ЈЕЗИК (КЈ)
Појединачни циљ

Предлог активности и

Резултати учења

стратегије/технике учења и поучавања
Ученик/ученица:
KJ-II/А да се оспособи за слободну
комуникацију

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Међусобни разговори
„Ја сам... ја могу... ја знам...“ (грађење позитивне
слике о себи)
„Ти си посебан...“ (позитиван концепт о себи и
другима)
„Ауторска столица“ (ученик који седи на столици
описује, смишља питања, прича догађаје/шале)
Игре представљања
Договарање правила понашања у разреду
Договарање знакова за подсећање (кад се крши
неко правило)
Разговори о свакодневним темама
Симулација телефонског разговора
Разговори о догађајима током викенда
Кад бих био/била... (довршавање започетих
реченица)

KJ-II/А1 слободно учествује у разговору изражавајуħи
своје потребе, мисли и осеħања;
KJ-II/А2 слободно учествује у разговору поштујуħи
правила културног понашања;
KJ-II/А3 самостално поставља питања;
KJ-II/А4 усмено одговара на постављена питања;
KJ-II/А5 писмено одговара на постављена питања;
KJ-II/А6 препознаје да осећаји утичу на начин на кој се
говори.
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−
−
−
−

KJ-II/Б да се оспособи за активно
слушање

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

КJ-II/В да се оспособи за правилну
говорну артикулацију

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Разговори о уређењу учионице
У улози...
Писмени и усмени одговори на постављена
питања
„Погоди како се осећа онај који говори/чита“
(слушање аудио-записа или садржаја који чита
наставник)
Одговори на питања на основу ислушаног говора
Игра: Поступамо према ислушаним
инструкцијама
Игра: Покварени телефон
Игра: Понови шта сам рекао и додај своју реч
(састављање заједничке групне реченице)
Довршавање недовршених реченица које
започиње наставник
Данас се осећам...
Цртамо симболе за осећаје
Пантомима
Повезивање осећаја са нацртаним ликом
Употреба боје према осећањима
Игра: Цртам оно што слушам и разумем
Препознавање различитих осећаја у ислушаном
садржају
Глумљење различитих осећаја на основу
ислушаног садржаја
Вежбе за правилно држање тела при говору
Правилно изговарање ислушаних гласова, речи и
реченица
Вокабулар - играње игара речима
Промени први глас (кит- мит- сит...)
Игра: Снимамо се да бисмо чули како звучимо
Промени глас/слово, добиј нову реч
Доступни васпитно-образовни софтвери
Изговарање смешних и чудних реченица
Слушање аудио-снимака са рецитовањем
Рецитовање

KJ-II/Б1 пажљиво слуша саговорника;
KJ-II/Б2 разуме саговорника;
KJ-II/Б3 артикулисано употребљава невербални и
вербални говор;
KJ-II/Б4 препознаје различите осећаје код
саговорника;
KJ-I/Б5 разуме да ислушани садржаји изазивају
различите осећаје.

KJ-II/В1 правилно држи тело при говору;
KJ-II/В2 правилно изговара речи;
KJ-II/В3 правилно изговара гласове;
KJ-II/В4 тачно интонира врсте реченица;
KJ-II/В5 правилно рецитује;
KJ-II/В6 правилно изговара загонетку, брзалицу,
пословицу;
KJ-II/В7 правилно изговара бројеве до 100.
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−
−
−
KJ-II/Г да се оспособи за усмено
изражавање

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

KJ-II/Д да се уведе у српски књижевни
језик

KJ-II/Ђ да обогаћује речник

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Изговарање брзалица
Изговарање загонетки и пословица
Читање бројева са табеле стотка
Препричавање кратких садржаја помоћу питања
Приповедање по кључним речима
Приповедање по серији слика
Приповедање доживљаја
Разговори на теме по избору ученика
Приповедање по фотографији из личног
доживљаја
Довршавање започетих реченица (Ја сам...
Веома желим... Понекад мислим...)
Групна прича (заједничко приповедање
започете приче о одређеном лику)
Игра: Описујемо оно што гледамо
Ко је он – шта је то? (погађање описаног
лика/предмета)
Чаробна торбица: Описујем скривени предмет
који додирујем у торбици
Ја се осећам...
Ја мислим...
Играње улога
Азбука осећаја (реч која ће изразити осећај
према задатом слову)
Слушање примера за уочавање дијалекта
насупрот књижевном језику
Праћење/читање народних прича
„Ја сам ТВ-презентер“
„Језички коректор“ (откривање грешака у говору)
„Причамо, снимамо се, слушамо се“
Игра: Освојена медаља за књижевни говор
„Говор моје баке/мог деде“
Интервјуисање особа које говоре дијалектом
Објашњавање непознатих речи при
свакодневним активностима

KJ-II/Г1 усмено препричава кратке садржаје помоћу
питања;
KJ-II/Г2 усмено приповеда по задатим речима/серији
слика;
KJ-II/Г3 усмено приповеда доживљени догађај;
KJ-II/Г4 усмено описује на основу непосредног
посматрања;
KJ-II/Г5 слободно изражава своје осећаје и ставове.

KJ-II/Д1 уочава дијалект/локални говор;
KJ-II/Д2 уочава српски књижевни језик;
KJ-II/Д3 покушава да користи српски књижевни језик у
говору.

KJ-II/Ђ1 учи нове речи које означавају имена
предмета, појава, стања, особа;
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KJ-II/Е да употребљава обавештајну,
упитну и узвичну реченицу

KJ-II/Ж да препознаје заједничке и
властите именице

KJ-II/З да се оспособи за коришћење
основних правописних правила

− Одељењски недељни речник (разредни речник
са новим речима)
− „Имам реч за објашњавање“ (проналазим,
кажем, тражим објашњење)
− Разговарамо о... иницирање разговора у којем
наставник намерно употребљава нове речи
− Израда кутија за чување картица са новим
речима
− Вокабулар у четири угла (читам, детектујем,
цртам и примењујем нову реч)
- Нова реч (састављање нове речи од измешаних
слова и објашњавање значења)
Игра: Узвикујем, обавештавам, питам
(изговарање и писање реченица)
Препознавање и понављање ислушаних
обавештајних, узвичних и упитних реченица
− Разгледање текстова да би се уочило где и зашто
је употребљен неки интерпункцијски знак
− Слагање наопаких реченица
− Уочавање правилно и неправилно интонираних
реченица
− Правописна вежба за стављање тачке, извичника
или упитника на крају реченице
- „Госпођа Именица“ (качење пронађених именица
на лутку)
- Квиз о заједничким и властитим именицама
- Именица на слово, на слово...
- Брзе именице (изговарање имена особа,
предмета, биљака, животиња)
- Откривање заједничких и властитих именица у
тексту
- Ребус
- „Искључи уљеза“ (прецртавање речи која није
именица)
- Заокруживање великог слова
- Повезивање знака са реченицом

KJ-II/Ђ2 разуме значење нових речи;
KJ-II/Ђ3 користи нове речи које означавају имена
предмета, појава, дејстава, стања, особа.

KJ-II/Е1 разликује обавештајну, узвичну и упитну
реченицу (у усменом и писменом говору);
KJ-II/Е2 правилно употребљава обавештајну, узвичну и
упитну реченицу при усменом изражавању;
KJ-II/Е3 правилно слаже речи у реченици при усменом
изражавању;
KJ-II/Е4 правилно слаже речи у реченици при
писменом изражавању.
KJ-II/Ж1 препознаје именице као врсту речи;
KJ-II/Ж2 разликује властите од заједничких именица;
KJ-II/Ж3 даје примере заједничких и властитих
именица;
KJ-II/Ж4 проналази заједничке и властите именице у
датом тексту.

KJ-II/З1 правилно употребљава велико слово на
почетку реченице;
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-

KJ-II/И да се оспособи за писмено
изражавање

-

Поправљање грешака у тексту написаном малим
словима
Поправљање грешака у тексту у којем су речи
написане и великим и малим словима
Правилно преписивање речи/реченице
Правописне вежбе за употребу великог слова и
интерпункцијског знака
Повезивање слогова у речи
„Скочи за сваки слог“
„Удари длановима за сваки слог“
Слоговне домине (слагање домина са слоговима
и обликовање речи)
Бројање колико слогова имају речи
Групирање речи према броју слогова
Игра: Пресавиј лист, подели реч (правилно
дељење речи на слогове приликом писања)
Проналажење и прецртавање погрешно
подељених речи
Писање одговарајућих речи, према извученим
бројевима
Диктати
Правописне вежбе
Писање речи према сликама и предметима
Смишљање речи из групе слова
Проналажење и писање скривених речи
(Јахоћусладолед)
Писмени одговори са потпуним реченицама:
Како се зовеш? У коју школу идеш?...
Самостално смишљање и писање реченица
„Смисли реченице о...“
„Сложи наопаке реченице“
Писање честитки
Писање позивница
Писање неколико реченица по фотографији из
личног доживљаја

KJ-II/З2 правилно употребљава велико слово код
властитих именица;
KJ-II/З3 правилно употребљава интерпункцијске
знакове при писању обавештајне, узвичне и и упитне
реченице;
KJ-II/З4 почиње правилно да преноси реч у нови ред;
KJ-II/З5 правилно пише бројеве до 20.

KJ-II/И1 штампаним словима пише речи према датим
сликама, предметима и сл.;
KJ-II/И2 штампаним словима пише кратке реченице
према датим сликама, предметима и сл.;
KJ-II/И3 штампаним словима пише неколико
повезаних реченица;
KJ-II/И4 писаним словима пише речи према датим
сликама, предметима и сл.;
KJ-II/И5 писаним словима пише кратке реченице
према датим сликама, предметима и сл.;
KJ-II/И6 писаним словима пише неколико повезаних
реченица.
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-

Довршавање започетих реченица (Ја сам... Веома
желим... Понекад мислим...)
Групна прича (заједничко писање започете
приче)
Истицање личних радова

ПРОГРАМСКО ПОДРУЧЈЕ: ЛИТЕРАТУРА (Л)
Појединачни циљ

Предлог активности и

Резултати учења

стратегије/технике учења и поучавања
Ученик/ученица:
Л-II/А да користи литературу за децу

−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

Л-II/Б да изражава своје мисли, осећања
и ставове о књижевним делима

−
−
−
−

Доступни васпитно-образовни софтвери
Наставник чита сликовнице, бајке, басне, песме
Слушање аудио-записа
Игра: Ај' погоди шта је... (прича, басна, бајка или
песма)
Игра: Први стоп, други стоп (наставник престаје
да чита, а ученици предвиђају шта ће се
догодити)
Илустровање на основу ислушаног садржаја
Разговор о садржају дела
Препознавање познатих дела на основу
ислушаних делова садржаја
Одговарање на питања из ислушаног садржаја
Израда Лектирне кутије (лепљење слика,
цртање, писање реченица повезаних са
лектиром која се обрађује).
Коришћење доступних едукативних софтвера
Разгледање књижевних дела (разликовање
текста и илустрације, уочавање имена аутора)
Правилно слагање измешаних илустрација из
ислушаног текста
Глумљење осећаја

Л-II/А1 пажљиво слуша док се чита;
Л-II/А2 препознаје различита књижевна дела (бајку,
басну, драмски текст, песму);
Л-II/А3 почиње да чита одређене садржаје из часописа
за децу;
Л-II/А4 почиње да чита лектиру;
Л-II/А5 усмено одговара на питања о прочитаном
садржају.

Л-II/Б1 зна шта је аутор књижевног дела;
Л-II/Б2 изражава осећаје у вези са садржајем;
Л-II/Б3 објашњава шта му/јој се допада или му/јој се
не допада у садржају;
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Л-II/В да развије технике читања

−
−
-

Разговор: Одакле долази ово име приче?
Одговарање на питања на основу ислушаног
дела
Слагање измешаних илустрација из прочитаног
текста
Селектовање илустрација које одговарају
прочитаном тексту
Илустровање дела прочитаног садржаја
Хтео/хтела бих да будем као... (разговор и
цртање лика из дела)
„Т-табела“ – цртање позитивног и негативног
лика
Глумљење лика из књижевног дела
Израда сцене према прочитаном опису из дела
Израда маски
Разговор: Шта нам се допало у делу, а шта не?
Смишљање новог имена делу
Препознавање познатих прича према
апликацијама или ислушаним деловима прича
Примена техника за прочитане садржаје
(„грозд“, „Т – табела“, „Венов дијаграм“,
„3,2,1...“)
Подвлачење риме
Смишљање риме по датој речи
Игра: Кажи ми како да читам (гласно, тихо...)
Интерактивно читање
Декодирање речи (изговарање речи које су
претходно чули, али нису видели/преко слике)
Тихо читање у паровима
Гласно читање
Игра: Ти читаш, ја те пратим
Слушање аудио-снимака (уочавање
изражајности)
Игра: Читам као ТВ-презентер
Читање, праћење, слушање дигиталних
сликовница

Л-II/Б4 открива место догађаја у тексту;
Л-II/Б5 уочава редослед догађаја у тексту;
Л-II/Б6 препознаје поруку текста;
Л-II/Б7 разликује главне и споредне ликове;
Л-II/Б8 кратко описује ликове;
Л-II/Б9 идентификује се са позитивним ликовима;
Л-II/Б10 објашњава социјално
прихватљиво/неприхватљиво понашање (добро и
лоше понашање);
Л-II/Б11 уочава риму у песми.

Л-II/В1 чита гласно;
Л-II/В2 чита тихо;
Л-II/В3 чита тачно и јасно;
Л-II/В4 чита одговарајућом брзином;
Л-II/В5 чита одговарајућом јачином гласа;
Л-II/В6 почиње да чита изражајно (поштујући
интерпункцијске знакове).
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Л-II/Г да се оспособи за читање са
разумевањем

-

-

„Семафор“ (самопроцена и међусобна процена
за правилно читање)
Објашњавање непознатих речи/израза
Вокабулар у четири угла (читам, детектујем,
цртам и примењујем нову реч)
Разговор о прочитаном садржају
„Сложи правилно траке“ (слагање трака са
сеченим текстом)
Интерактивно читање („стоп техника“- читање
део по део)
Предвиђање шта ће се догодити...
Разликовање логичних од нелогичних реченица
Разликовање логичног од нелогичног текста
Ја мислим да... (довршавање започетих реченица
у вези са прочитаним садржајем)
Игра: И ја хоћу да питам (постављање питања о
садржају)
„Звезда приче“ (у сваком краку звезде одговара
се/илуструје на одређени захтев повезан са
садржајем текста)
„Коло среће“ (састављање питања по упитној
речи)

Л-II/Г1 пита о значењу непознатих речи у прочитаном
садржају;
Л-II/Г2 одговара на питања из прочитаног садржаја;
Л-II/Г3 разговара о садржају прочитаног кратког текста;
Л-II/Г4 поставља питања о прочитаном садржају.
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ПРОГРАМСКО ПОДРУЧЈЕ: МЕДИЈСКА КУЛТУРА (МК)
Појединачни циљ

Предлог активности и

Резултати учења

стратегије/технике учења и поучавања
Ученик/ученица:
МК-II/А да прати различите медијске
садржаје, одговарајуħе узрасту

−
−
−
−
−

−

Доступни васпитно-образовни софтвери
Праћење доступних медијских садржаја
Цртање омиљених ликова из дечјих медијских
садржаја
Драматизација на основу дечјег медијског
садржаја
Разговор о дечјим ТВ-емисијама,
цртаним/анимираним филмовима, аудиозаписима и дигиталним садржајима
Играње улога

МК-II/А1 прати дечје ТВ-емисије;
МК-II/А2 дели утиске из дечјих ТВ-емисија;
МК-II/А3 прати цртани/анимирани филм;
МК-II/А4 описује ликове из одгледаног
цртаног/анимираног филма;
МК-II/А5 слуша аудио-записе;
МК-II/А6 одговара на питања о садржају аудио-записа;
МК-II/А7 изражава осећања из одгледаног/ислушаног
садржаја;
МК-II/А8 прати кратке садржаје на језицима других
националности.

МК-II/Б да користи дигиталне дечје
садржаје

МК-II/В да стекне навику коришћења
литературе за децу из одељењског
кутка/школске библиотеке

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Разговори о позитивним и негативним ефектима
коришћења дигиталних садржаја
Коришћење доступних дигиталних садржаја
Илустровање: „Ја и компјутер“
Претраживање дигиталних садржаја
одговарајућих узрасту
Разгледање библиотеке у школи (или разговор
помоћу слике/фотографије)
Разговор са библиотекаром (или разговор са
наставником који глуми библиотекара)
Уређивање одељењског кутка (са књигама,
сликовницама и часописима)
„Читаоница“ (свакодневно читање
књиге/сликовнице из кутка, по избору ученика)
Играње улога: Библиотекари и читаоци

МК-II/Б1 употребљава одговарајуће дигиталне дечје
садржаје;
МК-II/Б2 претражује дигиталне садржаје одговарајуће
узрасту (уз надзор наставника/родитеља/старатеља).
МК-II/В1 позајмљује књиге/часописе из одељењског
кутка за читање;
МК-II/В2 чита књиге/часописе из одељењског кутка
за читање;
МК-II/В3 позајмљује књиге/часописе из школске
библиотеке;
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− Разговор на основу прочитаног садржаја
− Смишљање правила за бригу о књигама

МК-II/В4 чита књиге/часописе из школске
библиотеке;
МК-II/В5 обогаћује одељењски кутак за читање;
МК-II/В6 брине о позајмљеним књигама и
часописима.

МК-II/Г да развије навику
читања/коришћења додатних садржаја

МК-II/Д да спозна разне врсте културноуметничких садржаја/догађаја

− Цртање и бојење у часописима
− Време за читање (део радног дана у којем
ученици читају самостално изабрани садржај)
− Прављење збирке из разних часописа;
разгледање часописа, сликовница и књига
− Сређивање кутка за читање
− Читање сликовница и књига по слободном
избору
− Читање дела из дечјих часописа по слободном
избору
− Разговори о прочитаним садржајима
− Цртање на основу прочитаних садржаја
− Цртање стрипа (наслов, главни и споредни лик,
тема, редослед догађаја)
− Књиге у облику... (који се слаже са одређеном
темом: Д-дрво, Л-лептир, Ј-јабуке)
− Израда сликовница
− Активности за самоиницијативно коришћење
дечјих часописа, енциклопедија, књига,
сликовница и васпитно-образовних дигиталних
садржаја
- Посета позоришту и биоскопу (у зависности од
контекста)
- Прављење маски
- Израда лутака
- Глумљење: У улози омиљеног лика
- Креирање кутка за драматизацију
- Разговори о утисцима након представе/филма
- Цртање на основу одгледаног/ислушаног
догађаја

МК-II/Г1 чита часописе за децу;
МК-II/Г2 користи додатну литературу за децу;
МК-II/Г3 дели утиске из прочитаног садржаја;
МК-II/Г4 користи додатне васпитно-образовне
дигиталне садржаје.

МК-II/Д1 зна шта је позоришна представа;
МК-II/Д2 зна шта је луткарска представа;
МК-II/Д3 разликује позоришну од луткарске
представе;
МК-II/Д4 дели утиске из културно-уметничког
садржаја/догађаја (у зависности од контекстуалних
фактора: посета позоришту, биоскопу, изложби);
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-

МК-II/Ђ да се оспособи за селективно и
безбедно коришћење дигиталних и
медијских садржаја

-

Драматизација према познатим садржајима
Креирање луткарског/позоришног кутка
Разговори о понашању током посете позоришту
или биоскопу
Доступни васпитно-образовни софтвери
Разговори
Слушање музике
„Безбедно – небезбедно“ (подизање знака за
сваки тачан исказ о селективном и безбедном
коришћењу дигиталних и медијских садржаја)

МК-II/Д5 изражава осећања о културно-уметничким
садржајима/догађајима;
МК-II/Д6 зна правила понашања у културноуметничкој институцији.
МК-II/Ђ1 зна симболе за ограничење узраста за
праћење одређеног ТВ-садржаја;
МК-II/Ђ2 слуша музику са естетском вредношћу;
МК-II/Ђ3 претражује дигиталне садржаје одговарајуће
узрасту (уз надзор наставника/родитеља/старатеља);
МК-II/Ђ4 употребљава разне медијуме као извор
учења.

ПРОГРАМСКО ПОДРУЧЈЕ: ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ (ПЧП)
Појединачни циљ

Предлог активности и

Резултати учења

стратегије/технике учења и поучавања
Ученик/ученица:
ПЧП-II/А да усвоји појмове о реченици,
речи, гласу и слову

-

Именовање предмета и бића
Игра: Правилно понови реч и реченицу
Састављање реченица по сликама
Бројање речи у реченици и гласова у речи
Игра: Дигни карту (повезивање гласа са словом)
Писање речи прстом по леђима другара
Игра: Којим гласом/словом почиње и завршава
твоје име
Допуњавање слова које недостаје у речи
Допуњавање речи која недостаје у реченици
Цртање речи која недостаје у реченици
Слово пријатељ - за свако слово, различите лутке
од кесе, картона, чарапе... (А-ајкула Ана, Ббубамара Бети, В-веверица Весна...)

ПЧП-II/А1 именује предмете и бића;
ПЧП-II/А2 правилно изговара реченице;
ПЧП-II/А3 правилно изговара речи;
ПЧП-II/А4 прави разлику између речи и реченице;
ПЧП-II/А5 зна шта је реченица;
ПЧП-II/А6 зна шта је реч;
ПЧП-II/А7 прави разлику између гласа и слова;
ПЧП-II/А8 зна шта је слово;
ПЧП-II/А9 повезује глас и слово (појам о слову);
ПЧП-II/А10 разликује глас/слово на почетку речи;
ПЧП-II/А11 разликује глас/слово на средини речи;
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ПЧП-II/Б правилно пише елементе слова
српског ћириличног писма

-

ПЧП-II/В да се оспособи правилно да
пише велика и мала штампана слова
српског ћириличног писма

-

Вежбе за уочавање гласова у говору (почетак,
средина, крај)
Слагалица од слова и речи
Нова реч (састављање нове речи од измешаних
слова)
Откривање карата са речима у којима је слово у
различитом положају
Покривена слова у речи (погађање покривеног
слова у речи)
Ребус речи
Игра: Одабери пар који се римује... први-црви,
лав-плав, баба-жаба...
Певамо „Разбарушену азбуку“
Вежбе за усвајање елемената великих и малих
штампаних слова
Вежбе за усвајање елемената великих и малих
писаних слова
Азбучни бинго са наученим словима
Доступни васпитно-образовни софтвери
Повезивање тачака у слова
Писање по ваздуху
Писање по леђима другара прстом
Писање по табли
Вежбе за писање великих и малих штампаних
слова у свеску
Где се налази слово...
Нађи и напиши у табелу речи од 2,3,4,5 слова
Препиши...
Диктати за вежбање
Аутодиктат – загонетка

ПЧП-II/А12 разликује глас/слово на крају речи;
ПЧП-II/А13 изговара азбуку по реду.

ПЧП-II/Б1 разуме правила писања на српском језику правци у писању (слева на десно и одозго ка доле);
ПЧП-II/Б2 правилно се оријентише у простору за
писање;
ПЧП-II/Б3 графички представља елементе слова у
ограниченом простору.
ПЧП-II/В1 правилно пише штампана слова ћириличног
писма;
ПЧП-II/В2 правилно преписује речи штампаним
словима;
ПЧП-II/В3 правилно пише речи штампаним словима;
ПЧП-II/В4 правилно преписује кратке реченице
штампаним словима;
ПЧП-II/В5 преписује кратак текст штампаним словима;
ПЧП-II/В6 пише кратак диктат штампаним словима;
ПЧП-II/В7 оставља простор између речи при писању;
ПЧП-II/В8 пише читким и уредним рукописом.
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-

ПЧП-II/Г да чита речи, реченице и кратак
текст са штампаним ћириличним словима

ПЧП-II/Д да се оспособи правилно да
пише и повезује велика и мала писана
слова српског ћириличног писма

-

Читање речи са слике домине
Спајање слике са написаном речи
Вежбе правилног дисања при читању речи
Читамо и певамо на забаван начин са римом,
мењајући једно слово (фију-цију, тик-так)
Вежбе за читање речи, реченица и кратких
текстова
Успоређивање штампаних и писаних слова
Писање писаних слова по ваздуху
Писање по леђима другара прстом
Писање писаних слова по табли
Вежбе за правилно писање и повезивање малих
и великих писаних слова у свеску
Правилно читање и преписивање кратких
садржаја писаним словима
Диктати за вежбање
Аутодиктат – загонетка
Наставникови „асистент/и“за писање

ПЧП-II/Г1 чита речи написане штампаним словима;
ПЧП-II/Г2 чита реченице написане штампаним
словима;
ПЧП-II/Г3 чита кратак текст написан штампаним
словима.

ПЧП-II/Д1 правилно пише писана слова ћириличног
писма;
ПЧП-II/Д2 правилно преписује речи писаним словима;
ПЧП-II/Д3 правилно пише речи писаним словима;
ПЧП-II/Д4 правилно преписује кратке реченице
писаним словима;
ПЧП-II/Д5 преписује кратак текст писаним словима;
ПЧП-II/Д6 пише кратак диктат писаним словима;
ПЧП-II/Д7 оставља простор између речи при писању;
ПЧП-II/Д8 пише читким и уредним рукописом.

-

ПЧП-II/Ђ да чита речи, реченице и кратак
текст са писаним ћириличним словима

Вежбе за правилно дисање при читању речи
Вежбе за читање
Доступни васпитно-образовни софтвери

ПЧП-II/Ђ1 чита речи написане писаним словима;
ПЧП-II/Ђ2 чита реченице написане писаним словима;
ПЧП-II/Ђ3 чита кратак текст написан писаним словима.

ПЧП-II/Е да развија навике за правилан
положај тела при читању и писању

-

Смишљање знака/звука/коришћење предмета...
за правилно седење
Демонстрација правилног седења
Коришћење знака за неправилно седење који ће
их подсетити да седну правилно

ПЧП-II/Е1 има правилан положај тела при читању;
ПЧП-II/Е2 има правилан положај тела при писању;
ПЧП-II/Е3 правилно рукује прибором и материјалима
за писање.
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АНГЛИСКИ ЈАЗИК
ОПШТИ ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК ОД ВТОРО ОДДЕЛЕНИЕ
Ученикот/ученичката:











да развие мотивација за изучување на англискиот јазик;
да развие интерес и љубов кон англискиот јазик;
да развива способности и вештини за активно слушање и разбирање на едноставни јазични искази;
да се оспособи да препознае и разбира зборови и куси едноставни реченици;
да развива способности и вештини за усно изразување;
да се оспособи да користи едноставен вокабулар во едноставни јазични искази;
да се оспособи за глобално читање;
да се оспособи за користење на мултимедиски извори за учење;
да се поттикне да размислува што е добар, а што не е добар начин на однесување;
да се воведе во културата на земјите со англиски говорен јазик.

Програмски подрачја:

Годишен фонд на часови:
(ориентациски за секое програмско подрачје)

ЛЕКСИЧКИ ЕДИНИЦИ (ЛЕ)
ПРАВИЛНО РАЗБИРАЊЕ И УПОТРЕБА НА ЈАЗИКОТ
(РУЈ)
ВЕШТИНИ (В)

Временската димензија на реализацијата на
подрачјата не може да се даде диференцирано.
Резултатите од учењето во наставата по англиски
јазик се постигнуваат преку интерна интеграција на
цели од едно или од повеќе програмски подрачја.

КУЛТУРНА СВЕСТ И КОМПЕТЕНЦИИ (КСК)
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ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ: ЛЕКСИЧКИ ЕДИНИЦИ (ЛЕ)
поединечна цел

ЛЕ- II/А да се оспособи да препознава,
репродуцира и користи зборови/ лексички
единици;

Предлог активности и стратегии/техники на учење
и поучување
Ученикот /ученичката:
My family Dice
This is my family (цртање дланка)
Go and find…
Go and point…
All about me
Musical chair activities
Clothes search
Clothes picture difference
Clothes picture similarities
Guess from the clothes
Guess who is it?
Jigsaws
Craft activities for clothes
Scissors, Paper, Stone
Fashion show
Let’s get dressed
Песничка „Head, shoulders, knees and toes“
Crazy body mimes
Drawing monsters/making masks
Chain actions
Whole body run and touch
That many fingers (to show a particular number of body
parts by working together)
Action songs (eg. If you’re happy and you know it, Here
we go loopty -loo)
Guess the monster
Story/picture books
Decorating a funny face
My body boardgame

резултати од учењето

ЛЕ- II/А1 Препознава зборови од дадена тема;
ЛЕ- II/А2 Репродуцира зборови од дадена тема;
ЛЕ- II/А3 Користи зборови од дадена тема;
ЛЕ- II/А4 Ги препознава броевите од 1 до 20;
ЛЕ- II/А5 Ги репродуцира броевите од 1 до 20;
ЛЕ- II/А6 Ги користи броевите од 1 до 20
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Mr and Mrs Potato Head craft
Duck, duck, goose
Hide and seek
Row your boat
Drawing dictation
Bingo
Red light, green light
Telephone – Tongue twisters
Memory games
Who stole the cookie from the cookie jar?
Hot potato
Guess who
Keep the ball up
Treasure hunt
Hokey Pokey
Hot and cold
I see
Stand up, sit down (day/night)
Trees and squirrels
Fruit salad
Pumpkin says (Halloween)
Trick or treat (Halloween)
Freeze dance (Hallween)
Draw a pumpkin face game (Halloween)
Find the pumpkin (Halloween)
Find the easter eggs (Easter)
Easter egg Treasure Hunt (Easter)
Santa says (Christmas)
Cross the odd one
Touch something (red, green…)
Flashcards
Shout it out
Fetch it
Feel in the box
Gestures activities
What’s missing from the line up?
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Pictionary
Creating picture books (revising vocabulary)
Counting game (21)
Drawback

ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ: ПРАВИЛНО РАЗБИРАЊЕ И УПОТРЕБА НА ЈАЗИКОТ (РУЈ)
поединечна цел

Предлог активности и стратегии/техники на учење
и поучување

резултати од учењето

Ученикот /ученичката:
РУЈ- II/А да се оспособи да препознава,
разликува и користи граматички форми;

Whose shirt is this?
Jeopardy
Who stole the cookie from the cookie jar?
Guess who

РУЈ- II/А1 препознава значење и разликува форми на глаголот
to be во 1, 2, 3 лице еднина и 3 лице множина;
РУЈ- II/А2 користи форми на глаголот to be во 1, 2, 3 лице
еднина и 3 лице множина;

Telephone – Tongue twisters

РУЈ- II/А3 продуцира прашања со глаголот to be, на пр. „Is this
your mother?“ и да дава кратки yes/no одговори;

Keep the ball up

РУЈ- II/А4 препознава значење на глаголот to have/have got;

Gestures activities

РУЈ- II/А5 користи форма на глаголот to have/have got во
потврдна и одречна форма;

Shout it out
Flashcards

РУЈ- II/А6 продуцира прашања со глаголот to have/have got за
2 и 3 лице еднина, на пр. „Have you got a big nose?“ и да дава
кратки yes/no одговори;

TRP activities

РУЈ- II/А7 препознава и разликува неопределениот член a/an;

Simon says

РУЈ- II/А8 користи неопределениот член a/an;

Flash card games
Pupter shows and puppet games

РУЈ- II/А9 препознава и разликува помошен глагол can (учтиво
барање и барање дозвола);

Whats is I my mouth? Challenge. (tasting food,
intensifyind experiences with different senses)

РУЈ- II/А10 користи помошен глагол can (учтиво барање и
барање дозвола);

Cross the odd one
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Different foods from difefrnt parts of the word- realia,
flash cards

РУЈ- II/А11 препознава и разликува форми на личните заменки
во 1, 2, 3 лице еднина и 3 лице множина ;
РУЈ- II/А12 користи лични заменки во 1, 2, 3 лице еднина и 3
лице множина ;
РУЈ- II/А13 препознава и разликува прашални зборови;
РУЈ- II/А14 користи прашални зборови и дава соодветен
одговор;
РУЈ- II/А15 препознава и разликува описни придавки;
(big, small, happy, sad, good, bad, tall, short)
РУЈ- II/А16 користи описни придавки.

ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ: ВЕШТИНИ (В)
поединечна цел

Предлог активности и стратегии/техники на учење
и поучување

резултати од учењето

Ученикот /ученичката:
В- II/А да се оспособи да слуша и разбира
лексички единици и едноставни усни
искази;

Simon says
Telephone – Tongue twisters
Guess who
Gestures activities

В- II/Б да се оспособи да правилно да ги
употребува лексичките единици и да
продуцира едноставни искази и реченици;

Who stole the cookie from the cookie jar?
Telephone – Tongue twisters
Guess who
Gestures activities
Hot potato

В- II/А1 Препознава зборови и едноставни искази кои содржат
познати лексички единици (види ЛЕ- II/А).
В- II/А2 Разбира едноставни исказни реченици;
В- II/А3 Разбира заповедни искази (проследени со
покажување или гестикулација) (на пр. Open/close the
door/window/book! Stand up! Sit down! Raise your hand! Bring
me the book! Give me the pencil!).
В- II/Б1 Правилно ги изговара познатите лексички единици
(види ЛЕ- II/А);
В- II/Б2 Се претставува себе си, своето семејство и своите
другари/ки, формално поздравува и отпоздравува;
В- II/Б3 Дава основни лични информации(види ЛЕ- II/А);
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В- II/В да се оспособи за говорна
интеракција на едноставен начин

Simon says
Memory games
Rhyme and shout
Whispering messages
Chants
Sounds like…?

В- II/Б4 Учествува во кратки дијалози (игри по улоги) и
драматизации;
В- II/Б5 Соодветно реагира на заповедните искази (види ВII/А3)
В- II/Б6 Продуцира едноставни искази преку кои повикува на
активност и на игра;
В- II/Б7 Продуцира едноставни искази за учтиви барања;
В- II/Б8 Продуцира едноставни искази за искажување
допаѓање/недопаѓање;

Greetings cards

В- II/В1 Воспоставува основен социјален контакт со користење
на формални форми на поздравување и отпоздравување, на
пр. “Good morning/afternoon!”, “Good bye!”, “See you soon!”, и
користeње на форми за честитање на Нова Година, Божиќ,
Велигден, Бајрам, роденден и сл.;

Say Hello Bingo
Get-to-know you activities: Catch the ball, Blanket game,
Identity cards, Who am I? etc.)
Hot potato
Telephone – Tongue twisters
Guess who
Gestures activities

В- II/В2 Воспоставува основен социјален контакт со
поставување на едноставни секојдневни прашања и давање
на соодветни одговори., на пр. “What’s your name?“, „Who is
this?“, „How old are you?“, „How are you today?“, „What’s your
favourite colour?“ и сл.;
В- II/В3 Воспоставува основен социјален контакт со
поставување на основни учтиви барања, на пр. „Can I have your
book, please?“;
В- II/В4 Разбира, репродуцира и продуцира едноставни
исказни реченици во усна комуникација;
В- II/В5 Поставува и одговара на едноставни прашања кои
содржат познати лексички единици (види ЛЕ- II/А);
В- II/В6 Именува и опишува основен училишен прибор,
животни и делови од телото;
В- II/В7 Репродуцира едноставни бројалки, стихотворби, песни
и кратки драматизации;

В- II/Г
да се оспособи визуелно да
препознава зборови и глобално да чита ;

Memory game

В- II/Г1 Препознава илустрација и веќе усвоен збор;

Matching pistures and words

В- II/Г2 Поврзува веќе усвоен збор и илустрација (покажува
збор, покажува илустрација);
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В- II/Г3 Прави разлика меѓу предмет, слика и збор;
В- II/Г4 глобално чита (преку визуелно поврзување на
илустрација со веќе усвоен збор);

ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ: КУЛТУРНА СВЕСТ И КОМПЕТЕНЦИИ (КСК)
поединечна цел

Предлог активности и стратегии/техники на
учење и поучување

резултати од учењето

Ученикот /ученичката:
КСК- II/А да се сензибилизира за воочување и
почитување на културолошките разлики;

Hello, friend!

КСК- II/А1 Покажува почит кон туѓите традиции и култури;

Blue eyes, brown eyes!
Picture board

КСК- II/Б да развие интерес и љубопитство за
културите на земјите од англиското говорно
подрачје.

Musical chair activities
Jeopardy

КСК- II/Б1 Покажува интерес и љубопитство за културите на
земјите од англиското говорно подрачје;

Guess who
Gestures activities
Guess where
Draw a map
Make story board / simple animation/ picure book
Songs and rhymes

Забелешка: резултатите од учењето во наставата по англиски јазик се постигнуваат преку интерна интеграција на цели од едно или
повеќе програмски подрачја.
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МАТЕМАТИКА

Програмско подрачје

Годишен фонд на часови:
(ориентациски за секое програмско подрачје)

МАТЕМАТИКАТА ОКОЛУ НАС

Околу 20 часа

БРОЕВИ

Околу 94 часа

МЕРЕЊЕ И РАБОТА СО ПОДАТОЦИ

Околу 30 часови

ОПШТИ ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА ОД ВТОРО ОДДЕЛЕНИЕ
Ученикот/ученичката:













да развие самостојност, иницијативност, точност, љубопитност, трпеливост и истрајноствозапочнатитеактивности;
да се оспособи да ги применува основните математички поими во секојдневниот живот;
да се развие логичко и креативно мислење;
да се оспособи дакористи ИКТ во математиката;
да се оспособи да решава едноставни проблемски ситуации од секојдневниот живот;
да се оспособи за споредување, собирање и одземање на броевите до 20;
да се оспособи за проценување на квантитет ида ја провери својата претпоставка со броење;
да ги осознае броевите како квантитативно својство на предметите;
да се оспособи да чита време во часови;
да се оспособи да мери и да применува стандардни мерки за мерење;
да се оспособи да собира, организира и толкуваподатоци;
да развие хумано и етички одговорно однесување.
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ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ: МАТЕМАТИКАТА ОКОЛУ НАС
Пoединечна цел

Предлог активности и

Резултати од учењето

стратегии/техникинаучење и поучување
Ученикот / ученичката:
МОН-II/А да се оспособи да решава
едноставни проблемски задачи со
именување и комбинирање на основни
2Д форми

-

Откриваме и именуваме 2Д форми и број на
форми „скриени“ во сложени слики
Цртаме слика со шаблон
СоставуваТанграм
Применуваме достапни воспитно-образовни
софтвери и компјутерски игри
Составува 2Д форми исечени на делови

МОН-II/А1 препознава и именува 2Д форми
претставени во различни положби. (квадрат,круг,
правоаголникитриаголник);
МОН-II/А2 црта основни 2Д форми во различни
положби, со помош на шаблон;
МОН-II/А3 препознава и именува основни 2Д форми
комбинирани во сложени слики;
МОН-II/А4 комбинира 2Д форми за да креира
сложени слики;
МОН-II/А5 составува соодветна 2Д форма од
понудени делови.

МОН-II/Б да се оспособи да решава
едноставни проблемски задачи со
откривање на редоследот на 2Д форми

-

-

Откриваме како е формирана низа (распоредот
на формите се повторува идентично/расте
бројноста на некоја форма при секое следно
повторување/се менува бојата на некоја од
формите...)
Продолжува низа
Креира низа од книжни апликации со форми,
според наши правила

МОН-II/Б1 открива правило според кое е започната
една низа составена од 2Д форми;
МОН-II/Б2 дополнува непознат член во низа од 2Д
форми;
МОН-II/Б3 продложува низа со почитување на
правилото според кое е започната низата на
одредени 2Д форми;
МОН-II/Б4 креира низа од 2Д форми, според свое
правило.

МОН-II/В да препознае и именува 3Д
форми во непосредната околина

-

Откриваме предмети и градби во форма на
конус, пирамида, цилиндар
Моделираме 3Д форми
Истражуваме 3Д форми преку аугментна
реалност

МОН-II/В1 препознава и именува предмети во форма
на : коцка, квадар, топка;
МОН-II/В2 препознава и именува пирамида во
непосредната околина;
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МОН-II/В3 препознава и именува цилиндар во
непосредната околина;
МОН-II/В4 препознава и именува конус во
непосредната околина;
МОН-II/Г да се оспособи за ориентирање
во просторот според дадени инструкции

-

Играме улоги, се движиме низ просторот од
едно место до цел
Поставуваме предмети според вербални
инструкции за положба
Програмираме движење на лик преку позната
достапна игра на интернет
Цртаме според вербални инструкции
Скриен предмет

МОН-II/Г1 следи насоки за свое движење во
просторот (лево-десно, напред- назад, до, над-под,
пред-зад-помеѓу, внатре-надвор-на..);
МОН-II/Г2 дава инструкции за движење во просторот
(лево-десно, напред- назад, до, над-под, пред-задпомеѓу, внатре-надвор-на..);
МОН-II/Г3 следи инструкции запоставување
напредмети во просторот (лево-десно, напредназад, до, над-под, пред-зад-помеѓу, внатре-надворна, се допира..);
МОН-II/Г4 дава инструкции за поставување на
предмети во просторот (лево-десно, напред- назад,
до, над-под, пред-зад-помеѓу, внатре-надвор, се
допира..).

ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ: БРОЕВИ
Пoединечна цел

Предлог активности и

Резултати од учењето

стратегии/техникинаучење и поучување

Б-II/А да се оспособи правилно да ги
пишува броевите од првата десетка и
да ги поврзува со соодветено
количество број

-

Ученикот / ученичката:
Вежби за правилно пишување и изговор на
цифрите
Изработува картички со запишани броеви
Црта соодветна количина на предмети за да
прикаже бројна вредност

Б-II/А1 правилно ги пишува цифрите од 0 до 9;
Б-II/А2 ги користи цифрите од 0 до 9 за пишување на
броевите од првата десетка;
Б-II/А3 ги поврзува броевите од 0 до 10 со соодветна
количинска вредност
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Б-II/Б да се оспособи да споредува
броеви од првата десетка

-

Запишува знак еднакво при споредба на број и
група со еднаков број предмети

Применуваме достапни воспитно-образовани
софтвери и компјутерски игри

Б-II/Б1 правилно ги пишува знаците “>”, “<”, “=” за
споредување;
Б-II/Б2 споредува два броја од првата десетка со
примена на знаците за споредување;
Б-II/Б3 одредува претходник и следбеник на даден број.

Б-II/В да се оспособи да именува и
применува редни броеви до 10

-

Б-II/Г да се оспособи да решава
едноставни задачи со собирање и
одземање наброевите одпрватадесетка

-

Се постројуваме за изведување на активности
Се натпреваруваме (интгрерирано со физичко
образование)
Подредува предмети според вербални
инструкции
Креираме картички со запишани парови
Применуваме: Дел дел-цело, Табела 20, Бројна
оска, Рамка 10
Применуваме достапни воспитно-образовни
софтвери и компјутерски игри
Усно креираме едноставни математики
приказни
Изработуваме ѕидно пано со сликовито
прикажани стратегии за собирање и одземање
Ученицитеоткриваат кој збор во задачата која ја
чита наставникот укажува на
собирање/одземање
Конкретна ситуација од секојдневниот живот ја
прикажува со собирање или одземање

Б-II/В1 правилно ги именува редните броеви до 10;
Б-II/В2 применува редни броеви во секојдневниотживот.

Б-II/Г1 го препознва знакот „+“ и ги одредува
компонентите во собирањето (прв и втор собирок и
збир);
Б-II/Г2 решава задачи со собирање на броевите во првата
десетка (до 10);
Б-II/Г3 ги запишува паровитеброевикои формираат збир
10;
Б-II/Г4 пресметува и запишува можни комбинации на
неколку собироци (3 или 4 како група)чијзбир е
ворамкитенапрватадесетка;
Б-II/Г5 го препознва знакот „-“ и ги одредува
компонентите во одземањето (намаленик и намалител и
разлика);
Б-II/Г6 знае дека помалиот број се одзема од поголемиот
број;
Б-II/Г7 решава задачи со одземање на броевите во првата
десетка;
Б-II/Г8 нулата ја објаснува како резултат добиен при
одземање на број сам со себе;
Б-II/Г9 објаснува на кој начин собира или одзема;
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Б-IIГ10 применува собирање или одземање во решавање
на едноставни текстуални задачи поврзани со теми од
секојдневниот живот.
Б-II/Д да се оспособи да најде непознат
број при собирање и одземање (до 10)

Б-II/Ѓ да се оспособи да споредува два
бројни изрази во првата десетка

-

Открива непознат број при игри со пополнување
на низи во кои одредни броеви се заменети со
симбол/форма/квадратче

-

Избира начин за да го најде непознатиот број
(со броење нанапред/наназад/со
добројување/Дел дел-цело/ Рамка 10
Запишува соодветен знак за да покаже кој од
двата споредувани бројни изрази е
поголем/помал
Споредуваме ...

-

Б-II/Е да брои по 1,2 ,3, 4, 5 и 10
најмногу до 100

-

Проценуваме број на предмети и проверуваме
со броење
Броиме со обојување полиња на Табела 100
Продолжуваме со броење нанапред и наназад
од било кој именуван број од 1 до 20
Брои по 2, по 3, 4, 5 и 10 со:
Mанипулативи
Боење полиња во Табела 100,
Скокови на бројна низа...
Применуваме достапни воспитно-образовни
софтвери и компјутерски игри

Б-II/Д1 непознатиот број го запишува восоодветен
симбол (круг, квадратче..)(пр. 2+ ⃝ = 5);
Б-II/Д2 наоѓа непознат број во броен израз и објаснува на
кој начин пресметувал.

Б-II/Ѓ1 споредува два бројни изрази во кои се применува
собирање и/или одземање до 10;
Б-II/Ѓ2 соодветно ги запишува знаците“>”, “<”, “=” при
споредување на два бројни изрази.
Б-II/Е1 може да изброи поголема група на предмети со
броење по 1 најмалку до 50 (најмногу до 100);
Б-II/Е2 броинаназад, по 1 од 20 до 0;
Б-II/Е3 брои по 2 за да изброи група со најмалку 20
предмети;
Б-II/Е4 брои по 3 за да изброи група со најмалку 30
предмети;
Б-II/Е5 брои по 4 за да изброи група со најмалку 40
предмети;
Б-II/Е6 брои по 5 за да изброи група со најмалку 50
предмети;
Б-II/Е7 брои по 10 за да изброи група до 100 предмети.

Б-II/Ж да ги чита и пишува броевите од
втората десетка и да поврзува количина
со соодветен број

-

Вежбаправилнопишувањеи именување
наброевитедо 20
Групирапредмети по дадено својство (до 20)
Изработува картички и жетони за игри
Подредуваизмешаниброевивониза
Продолжуванизапоизвлеченброј

Б-II/Ж1 правилно ги пишува броевите од втората
десетка;
Б-II/Ж2 правилно ги чита броевите од втората десетка;
Б-II/Ж3 поврзува количина со соодветен број;
Б-II/Ж4 разликува едоноцифрени од двоцифрени броеви;
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-

Игра со теглички и жетони во бои за
разложување на десетки и единици

Б-II/Ж5 ја знае месната вредностна секоја цифра во
двоцифрениот број (единици и десетки до 20);
Б-II/Ж6 разложува двоцифрен број(до 20) на десетки и
единици.

Б-II/З да спореди броеви до 20
користејќи ги симболите “>”, “<”, “=”

-

Б-II/Ѕ да стекне поим за парен и
непарен број (до 20)

-

Б-II/И да се оспособи да решава задачи
со собирање и одземање наброевитедо
20

-

Применуваме достапни воспитно-образовни
софтвери и компјутерски игри

Б-II/З1 споредува два броја до 20;

Брои и обојува полиња во Табела 20
Изработува картички со парни и непарни
броеви
Ги открива парните броеви преку
распоредување на предмети во 2 еднакви групи
Ги открива непарните броеви преку обиди за
преполовување на групи од непарни предмети
Применувме низа, оска, картички со броеви,
компјутерски игри...

Б-II/Ѕ1 брои по 2 до 20 (2,4,6,8…);

Открива број за десет поголем од било кој број
од правата десетка со помош на Табела 20;
скокови на бројна оска..
Наоѓа парови на двоцифрен со едноцифрен број
за да формира збир 20
Табела Дел дел-цело
Пишува картички со парови на броеви кои
формираат збир 20
Подредува неколку броеви на различни начини
за да докаже дека при нивно собирање збирот
останува ист
Истражуваме стратегии за пресметување за да
им овозможиме на учениците да изберат
стратегија која најмногу им одговара:
Со броење нанапред/наназад/со добројување/
Собира/одземаповеќеброевисогрупирање
возагради.

Б-II/И1 собира со бројот 10 едноцифрен број (10+1=11,
10+2=12..);

Б-II/З1 соодветно ги запишувасимболите “>”, “<”, “=”при
споредување надваброја до 20.

Б-II/Ѕ2 запишува низа на парни броеви кои ги открил со
броење по 2 до 20;
Б-II/Ѕ3 брои по 2 од 1 до 19 (1, 3, 5, 7...);
Б-II/Ѕ4 запишува низата на непарни броеви кои ги открил
со броење по 2 од 1 до 19;
Б-II/Ѕ5 препознава и именува парни и непарни броеви до
20.

Б-II/И2 собира двоцифрен со едноцифрен број за да го
формира бројот 20 (13+7=20 16+4=20);
Б-II/И3 одзема едноцифрен од двоцифренброј, за да
добие резултат 10 (18-8=10 16-6=10);
Б-II/И4 одзема со број 10 од броевите од втората десетка
(18-10=8, 17-10=7);
Б-II/И5 собира два исти броја од првата десетка/удвојува
( 6+6, 7+7, 8+8, 9+9,10+10);
Б-II/И6 запишува паровина броевичиј збир е бројот 20;
Б-II/И7 покажува со примери дека промената нa
редоследот на собироците не го менува збирот;
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- Собирадесеткисоединици/ сопреминетапно;
-

-

одзема со раситнување…
Го препознава одземањето во конкретни
ситуации (едноставни текстуални проблеми кои
ги слуша) и се обидува да раскаже пример по
аналогија
Применуваме достапни воспитно-образовни
софтвери и компјутерски игри

-

Б-II/И8 разбира дека збирот (до 20) не се менува ако
повеќе собироци (3 или 4) ги групира различно;
Б-II/И9 собира три и четири броеви и објаснува на кој
начин ги решава(5+4+1+2=?);
Б-II/И10 одзема три и четири броеви и објаснува на кој
начин ги решава (17-2-5=?);
Б-II/И11 собира едноцифрени броеви со премин,
користејќи избрана стратегија и објаснува на кој начин
пресметувал;
Б-II/И12 одзема едноцифрен од двоцифрен број со
премин, користејќи избрана стратегија и објаснува на кој
начин пресметувал;
Б-II/И13 знае кога да примени собирање или одземање
за решавање на едноставни текстуални задачи до 20.

Б-II/Ј да се оспособи да открие
непознат број при собирање и
одземање (до 20)

Б-II/К да спореди два бројни изрази до
20

-

-

Б-II/Л да препознае, именува и
користи половина и четвртина од
целото во секојдневни ситуации

-

Открива непознат број при игри со пополнување
на низи во кои одредни броеви се заменети со
симбол/форма/квадратче
Избира своја стратегија за да го најде
непознатиот број (со броење
нанапред/наназад/со добројување)

Б-II/Д1 запишува во соодветен симбол (круг, квадратче,
2+ ⃝ = 5) непознатиот број при собирање и одземање до
20;

Запишува соодветен знак за да покаже кој од
двата споредувани бројни изрази е
поголем/помал
Применуваме достапни воспитно-образовни
софтвери и компјутерски игри

Б-II/К1 споредува два бројни изрази во кои се собира
двоцифрен со едноцифрен број, применувајќи ги
соодветните знаци “>”, “<”, “=”;

Дели цела 2Д форма на делови (на 2, 4 дела)
Составува цело од 2 или 4 еднакви дела
Доцртува половина за да покаже едно цело
Превиткува форми на 2 или 4 еднакви делови
Додава дел по дел за да покаже формирање на
цело од делови

Б-II/Л1 определува половина од едно цело;

Б-II/Д2 наоѓа непознат број во броен израз и објаснува на
кој начин пресметувал.

Б-II/К2 споредува два бројни изрази во кои се одзема
едноцифрен број од двоцифрен број, применувајќи ги
соодветните знаци “>”, “<”, “=”.

Б-II/Л2 препознава дека две половини прават едно цело;
Б-II/Л3 демонстрира како две половини прават едно
цело;
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Б-II/Л4 определува четвртина од едно цело;
Б-II/Л5 препознава дека четири четвртини прават едно
цело;
Б-II/Л6 демонстрира како четири четвртини прават едно
цело.

ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ: МЕРЕЊЕ И РАБОТА СО ПОДАТОЦИ
Пoединечна цел

Предлог активности и

Резултати од учењето

стратегии/техникинаучење и поучување
Ученикот / ученичката:
МРП-II/А да се оспособи за
ориентирање во времето и да стекне
претстава за мерната единица час

-

МРП-II/Б да севоведе во проценување,
споредувањеи мерење со примена на
стандардни мерки

-

Ги подредуваме броевите/часови во модел
часовник
Ја учиме улогата на големата и малата стрелка
Го учиме часовникот преку приказни за
активности кои ги изведуваме во текот на денот
Применуваме достапни воспитно-образовни
софтвери, компјутерски игри, дигитални
сликовници

МРП-II/А1 препознава и чита точно време на
аналоген часовник (во часови, со 12 часовен приказ
на времето);

Мериме со платнено/хартиено метро долго 1
метар
Обележуваме/исцртуваме патеки во дворот,
долги до 10 метри
Ја мериме нашата тежина
Игри со вага и тег од 1 kg
Истражува производи кои можат да се мерат во
килограми

МРП-II/Б1 проценува, мери и споредува димензии сo
користење на изразите: околу 1 метар, повеќе или
помалку од метар;

МРП-II/А2 опишува активности кои можат да се
изведатво траење од 1 час;
МРП-II/А3 решава едноставни проблемски задачи со
пресметување на временски растојанија помеѓу цели
часови (пр. од 3 до 5 часот поминале 2 часа).

МРП-II/Б2 мери должина, висина, ширина (до 20 m);
МРП-II/Б3 решава текстуални задачи со собирање и
одземање до 20m;
МРП-II/Б4 проценува а потоа мери маса/тежина до 1
kg (полесно од 1kg, потешко од 1 kg);
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-

-

Решаваме и креираме текстуални задачи
поврзани со секојдневниот живот (пазар, пекар)
Истражуваме со вода, сок, бокали, чаши и
лажички ( Колку лажички се потребни за да се
наполни мала чаша/ Колку чаши можат да
наполнат еден бокал od 1l..)
Истражува/претпоставува иста количина вода
ставена во широки и тесни а високи садови

МРП-II/Б5 решава текстуални задачи со собирање и
одземање до 20 килограми (цели килограми);
МРП-II/Б6 проценува имери количина на течност со
примена на нестандардни мерки (лажици, чаши,
пипети..);
МРП-II/Б7 проценува и мери количина на течност со 1
литар (помалку или повеќе од еден литар);
МРП-II/Б8 решава едноставнитекстуални задачи со
собирање и одземање до 20 литри

МРП-II/В да прави разлика меѓу
банкноти и монети и да решава
едноставни проблемски задачи поврзани
сопресметки на суми до најмалку 20
денари

-

Искажува вредност на предмети со кои често се
среќава – изразена во денари
Прави различни комбинации на монети и
банкноти за да плати една иста сума
Пресметувамекакода платиме сума на избрани
производи- Раситнуваме, вкрупнуваме,
добројува по 1, добројува по 2, 5
Креираме текстуални задачи од секојдневниот
живот

МРП-II/В1 разликува монети и банкноти (1,2,5,10,
50,100 денари);
МРП-II/В2 разменува монети/банкноти за еднаква
вредност (до најмалку 50 денари);
МРП-II/В3 прави различни комбинации на монети и
банкноти за да плати одреден износ (најмалку до 20
денари);
МРП-II/В4 избира стратегии за пресметување на сума
на производи и го објаснува начинот на
пресметување;
МРП-II/В5 решава текстуални задачи со суми до 20
денари.

МРП-II/Г да се оспособи засобирање,
организирање и толкувањенаподатоци

-

Се обидуваме да донесеме заклучоци според
податоци ставени во табела
Истражуваме омилена боја/храна/спорт
Избираме наши симболи за да претставиме
податоци

МРП-II/Г1 чита готови податоци кои се подредени во
сликовити прикази (табели, графикони,
пиктограми...);
МРП-II/Г2 собира и запишува податоци во
пикотограми, листи, табели;
МРП-II/Г3 интерпретира (опишува) запишани
податоци.
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СВЕТОТ ОКОЛУ НАС

Програмска тема

Годишен фонд на часови:
(ориентациски за секое програмско подрачје)

ЈАС И ДРУГИТЕ

16-20

СЕ ГРИЖАМ ЗА СЕБЕ И ОКОЛИНАТА

10-12

ЈА ИСТРАЖУВАМ ПРИРОДАТА И ОКОЛИНАТА

24-26

СЕ ОРИЕНТИРАМ ВО ПРОСТОРОТ И ВРЕМЕТО

12-14

ОПШТИ ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ПО СВЕТОТ ОКОЛУ НАС ОД ВТОРО ОДДЕЛЕНИЕ
Ученикот/ученичката:


да гради позитивен однос кон себе;



да го збогати својот емоционален живот (да развива свест за сопствените чувства, да се сензибилизира за чувствата на другите
и соодветно да ги изразува сопствените емоции);



да развие хумано и морално, одговорно однесување;



да ги знае основните детски права и соодветните одговорности;



да се оспособи да учествува во разрешување на елементарни животни проблемски ситуации;



да го збогати својот социјален живот;



да се оспособи активно да учествува во донесување и почитување на правилата за однесување во паралелката;



да развие здравствено-хигиенски, културни и работни навики;
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да се оспособи да се грижи за себе, другите и околината



да развие љубопитност за сознавање и откривање;



да се оспособи за користење на набљудување и едноставни истражувачки активности како средство за сознавање и учење;



да развие логичко размислување;



да ги открие причинско-последичните врски и односи во природата и околината;



да ја открие взаемната поврзаност на живата и неживата природа;



да стекне елементарни сознанија за движењата и силите;



да гради позитивен однос кон своето место на живеење и својата таковина;



да ги почитува сообраќајните правила и да развие елементарна сообраќајна култура;



да се оспособи за ориентирање и снаоѓање во просторот и времето;



да се оспособи за користење на информатичка технологија
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ПРОГРАМСКА ТЕМА: ЈАС И ДРУГИТЕ (ЈД)
Поединечна цел

ЈД- II/А да ја изрази сопствената
индивидуалност

-

ЈД-II/Б да развие самодоверба

ЈД -II/В да се запознае со основните
детски права и одговорности

-

Предлог активности и
стратегии/техники на учење и поучување
Ученикот / ученичката:

Резултати од учењето

Интервју
Игри пред огледало
Нацртај се со различни боички
Дидактичка игра: Фрли коцка
Омилена играчка
Моите желби
Разговор: Што неможам да правам и дали ќе
можам кога ќе пораснам
Дај комплимент
Растеме и се менуваме
Се споредуваме меѓу себе(во височина, ги
споредуваме нашите отисоци на дланки...)
Креирај на камен (изразување на моментални
чувства)
Достапни воспитно-образовни софтвери
Пантомима: Моите чувства
Раскажува што го прави среќен, тажен, што го
плаши, што може да го налути....
Го цртаме смешно тоа од што се плашиме

JД-II /А1 кажува основни податоци за себе;
ЈД-II /А2 умее да го опише својот надворешен изглед ;
ЈД-II/А3 идентификува карактеристики кои го
отсликуваат како личност;
ЈД-II/А4 искажува свои чувства и емоции во различни
ситуации;
ЈД-II/А5 препознава негативни емоции;
ЈД-II/А6 започнува да ги контролира негативните
емоции;
ЈД-II/А7 практикува прифатливи конструктивни
начини на однесување во секојденевни ситуации
(морално се однесува - покажува: добрина искреност,
хуманост, ...);
ЈД-II/А8 искажува свои способности.

Јас можам...
5 работи кои ги сакам кај себе
Посебна личност
Постер: огледалце, огледалце кој е најубав на
светот
Зборови кои ме опишуваат
Микрофон
Изработуваме транспаренти со основните детски
права
Игра: Суд за детски права

ЈД-II/Б1 покажува што може да направи (свои
способности);
ЈД-II/Б2 задоволен е со сопствените постигнувања;
ЈД-II/Б3 се труди да постигне повеќе;
ЈД-II/Б4 слободно го искажува сопственото мислење;
ЈД-II/Б5 покажува способност за јавен настап.
ЈД-II/В1 набројува неколку основни детски права
(право на име, право на образование,право на игра,
право на дружење);
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JД-II/Г да усвои начини на другарско
однесување

-

Поврзувам права со одговорности

-

Социјални игри во помали или поголеми групи
Кој одлучува...
Што ме прави добар другар
Интервју
Погоди кој е
Имиња
Сите деца во светот- откриваме сличности и
разлики
Достапни воспитно-образовни софтвери
Културно се однесувам...(симулација на
различни животни ситуации)
Телефонски разговор
Постер: Правила во група (заедничка активност)
Изработуваме маски и глумиме различни
емоции
Препознај ги емоциите
Чек листа: како да постапам кога сум налутен/а
Патување во фантазијата: Нашите желби што ги
посакуваме?
Роденденска забава
Следи приказни, гледа слики и филмови и
согледува позитивни примери на однесување
Како не треба...
Праведно- неправедно;
Како јас можам да помогнам?
Решаваме конфликтни ситуации
Разговара за правилни и неправилни постапки
Изработуваме колаж: Моето училиште
Посета на училишната библиотека
Мојот/ата учител/ка
Откриваме: Кој што работи во нашето училиште?
Дебата за или против: На луѓето им требаат
правила

-

ЈД-II/Д да развие социо- емоционални и
морални вредности

-

JД-II/Ѓ да изгради позитивен однос кон
училишната средина

-

ЈД-II/В2 набројува одговорности кои произлегуваат од
правата;
ЈД-II/В3 разликува права од одговорности.
JД-II/Г1 покажува интерес за дружење;
JД-II/Г2 кажува свое мислење во одредена ситуација;
JД-II/Г3 почитува мислење на други;
JД-II/Г4 воочува сличности и разлики помеѓу себе и
другите;
JД-II/Г5 почитува различности кај врсниците;
JД-II/Г6 културно се однесува со другите.

JД-II/Д1 почитува правила во интеракција со другите;
JД-II/Д2 разликува емоционалните промени кај
другите;
JД-II/Д3 сочувствува со другите (покажува емпатија);
JД-II/Д4 препознава правилни и неправилни
постапки;
JД-II/Д5 помага на оние на кои им е потребна помош;
JД-II/Д6 бара помош кога му е потребна;
JД-II/Д7 препознава конфликтни ситуации;
JД-II/Д8 учествува во решавање конфликтни ситуации.

ЈД-II/Ѓ1 покажува чувства на припадност кон
училиштето;
ЈД-II/Ѓ2 ги знае и ги почитува училишните правила;
ЈД-II/Ѓ3 умее да се снајде во секојдневни ситуации во
училиштето;

91
НОВА НАСТАВНА ПРОГРАМА ЗА ВТОРО ОДДЕЛЕНИЕ

JД-II/Е да го осознае
живеење во семејство

заедничкото

-

Куќен ред во училиштето
Заедно одредуваме правила во паралелката
Ги откривам моите права и одговорности како
ученик
Листа на задолженија
Симулација на различни ситуации во училишната
средина
Моите цели во второ одд.
Мое или наше?
Украсуваме теглички за чување на заеднички
прибор
Што ти е потребно во училницата за да се
чувствуваш подобро
Соработуваме меѓу себе и изработуваме украси
за нашата училница според наши идеи
Изготвуваме сценарио за претставување на
нашето одделение на училишната приредба
Седење во круг (ги претставуваме нашите
семејства)
Го цртам моето семејство
Зборови кои се употребуваат во моето семејство
Роднински врски
Разговор: правила и навики во семејството
Цртаме работи кои ни се неопходни за живот во
семејството
Игри со улоги
Како помагам дома
Мојата куќичка
Кое каде припаѓа
Електрични апарати во мојот дом
Моето слободно време
Роденденска честитка
Новогодишна желба
Семејни празници
Мудри идеи: Зошто е важно да се штеди?

ЈД-II/Ѓ4 културно се однесува кон вработените во
училиштето и ги почитува;
ЈД-II/Ѓ5 разбира за значењето на одделенската
заедница;
ЈД-II/Ѓ6 се вклучува во активности во паралелката;
ЈД-II/Ѓ7 учествува во донесување на правила во
паралелката;
ЈД-II/Ѓ8 разликува лична од заедничка сопственост;
ЈД-II/Ѓ9 се грижи за заедничката сопственост во
училиштето и паралелката;
ЈД-II/Ѓ10 покажува интерес за учество во училишните
активности.

JД- II/Е1 знае дека има различни семејства;
JД- II/Е2 почитува различности;
JД- II/Е3 знае роднински врски во потесното/
поширокото семејство;
JД- II/Е4 набројува одговорности на членовите во
семејството и надвор од него;
JД- II/Е5 знае професии на членовите на
семејството/родителите/старателите;
JД- II/Е6 набројува активности кои самостојно ги
извршува во домот;
ЈД-II/Е7 именува и опишува простории во домот и ја
знае нивната функција;
JД- II/Е8 знае за намената на мебелот и електричните
апарати ;
JД- II/Е9 познава начини за користење на своето
слободно време.
JД- II/Е10 знае дека е важно да се штеди.
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ПРОГРАМСКА ТЕМА: СЕ ГРИЖАМ ЗА СЕБЕ И ОКОЛИНАТА (ГСО)
Поединечна цел

ГСО-II/А да развие свест за сопственото
тело и да ги збогатува сетилните искуства

Предлог активности и
стратегии/техники на учење и поучување
Ученикот / ученичката:
-

ГСО-II/Б да развие вештини за
оддржување на личната хигиена

-

Мапа: Моето тело
Крстозбор: Делови на телото
Креираме човечко тело со различни материјали
(пластелин, глина...)
Што се може моето тело
Ајде да броиме (интеграција со математика)
Ликовна игра: моите прсти можат се
(интеграција со уметност)
Вежби за правилно држење на своето тело
Моите 5 фантастични сетила
Игра: Меморија (поврзување сетилни органи со
соодветни сетила)
Со нашите сетила го откриваме светот
Сензомоторни игри
Достапни воспитно-образовни софтвери
Истражувачки активности: од каде доаѓа звукот;
кога подобро слушам; препознавам различни
звуци
Препознавам по мирис
Светот на вкусовите
Откривам по допир
Мистериозна кутија
Расипан телефон
Среќни пријатели со кои ја оддржувам личната
хигиена
Демонстрирам правилно миење на рацете
Ги оддржувам моите запчиња во одлична
состојба (се за моите заби)
Драматизација: На преглед кај стоматолог

Резултати од учењето

ГСО -II/А1 набројува надворешни делови на телото;
ГСО -II/А2 објаснува за функцијата на надворешните
делови на сопственото тело;
ГСО -II/А3 препознава ризици за
оштетување/повредување на сопственото тело;
ГСО-II/А4 знае правилно да го држи своето тело
(кога седи, чита, пишува, пее....);
ГСО-II / А5 знае за функцијата на сетилните органи;
ГСО-II / А6 поврзува сетилни органи со соодветните
сетила;
ГСО-II/А7 се грижи за сетилните органи;
ГСО-II /А8 користи сетила во истражувачки ситуации.

ГСО- II/Б1 самостојно одржува лична хигиена
(правилно ги мие рацете, забите, се бања...).

93
НОВА НАСТАВНА ПРОГРАМА ЗА ВТОРО ОДДЕЛЕНИЕ

ГСО-II/В да ја осознае важноста и
потребата од грижа за сопственото
здравје

-

-

-

ГСО-II/Г да развие еколошка свест и
навики за грижа за околината

-

Среќни пријатели со кои ја оддржувам личната
хигиена
Ги оддржувам моите запчиња во одлична
состојба (се за моите заби)
Драматизација: На преглед кај стоматолог
Разликуваме и зборуваме за различни видови
овошје, видови зеленчук, видови млечни
производи... видови месни производи... житни
производи...;
На моето тело му треба вода
Ми треба здраво тело
Што за појадок?
Направи здрави избори
Што има во мојата чинија
Овошна ужина
Зеленчуци кои ги сакаме
Разликуваме овошје и зеленчук
Избираме здрави продукти според боите на
виножитото
Сортираме различна храна
Пазари со мене - бинго
Симболи на опасности
Јас сум тренер
Игра: Се облекувам соодветно
Разговор: Зошто се разболуваме?
Игра: На лекар
Опасни игри
Правилно-неправилно?
Еко правила
Чиста училница (активности според детски
предлози)
Се грижиме за растенијата во училницатараспоред на задолженија
Еколошка патрола
Садење, полевање растенија во училишниот
двор

ГСО-II/В1 знае дека треба да се грижи за сопственото
здравје;
ГСО- II/В2 знае дека начинот на исхрана влијае на
нашето здравје;
ГСО-II/В3 практикува физички активности за
оддржување на сопственото здравје;
ГСО-II/В4 знае дека во случај на болест треба да се оди
лекар;
ГСО-II/В5 препознава симболи кои означуваат
опасности (од висок напон, запалив материјал,
отровни супстанци);
ГСО-II/В6 знае дека не смее сам да зема лекови;
ГСО-II/В7 знае за опасностите од електрични апарати;
ГСО-II/В8 знае телефонски броеви на брза помош,
полиција, пожарна, СОС телефонот.

ГСО-II/Г1 разбира за важноста од оддржување хигиена
во просторот во кој престојува;
ГСО-II/Г2 се грижи за хигиената во училницата;
ГСО-II/Г3 се грижи за хигиената во училиштето;
ГСО-II/Г4 се грижи за хигиена во непосредната
околина;
ГСО-II/Г5 се грижи за природата (растенијата и
зеленилото);
ГСО-II/Г6 знае за значењето на чистата вода и воздух;
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-

Заедничка активност: Правиме гнездо за птици
Цртаме на тема: Чисти реки
Мои идеи: Како до чист воздух
Работилница на иднината
Уредување на изложба

ГСО-II/Г7 покажува хуманост кон животните;
ГСО-II/Г8 изработува предмети за различна намена од
употребена амбалажа.

ПРОГРАМСКА ТЕМА: ЈА ИСТРАЖУВАМ ПРИРОДАТА И ОКОЛИНАТА
Пoединечна цел

Предлог активности и

Резултати од учењето

стратегии/техники на учење и поучување
Ученикот / ученичката:
ИПО-II/А да осознае карактеристики на
живата и неживата природа и да ја
разбере нивната меѓузависност

-

-

-

Живите суштества околу нас
4 карактеристики на живите суштества
Точно/неточно
Разлики помеѓу живите и неживите нешта
Правиме збирки од примероци на живи и
неживи нешта
Цртаме на камен
Игри со погодување: На живите суштества им се
потребни неживите нешта
Едноставни истражувачки активности: Без што
неможат живите суштества да преживеат? (вода,
воздух, сонце)
Природата околу нас (набљудуваме,
илустрираме, правиме хербариуми)
Говорен ланец: Дрвото е растение
Дрвја, дрвја насекаде (набљудуваме,
разговораме, цртаме различни дрвја,
изработуваме колажи, моделираме со
пластелин)(интеграција со уметност)
Собираме различни листови и правиме низи
(интеграција со математика)
Делови на дрвото

ИПО-II/А1 идентификува карактеристики на жива
природа;
ИПО-II/А2 идентификува животни процеси (дишење,
растење, движење);
ИПО-II/А3 идентификува карактеристики на нежива
природа;
ИПО-II/А4 разбира зошто неживата природа не се
менува;
ИПО-II/А5 ја разбира меѓузависноста (открива
причинско-последични врски и релации) на живата и
неживата природа;
ИПО-II/А6 воочува сличности и разлики кај
растителниот свет;
ИПО-II/А7 препознава и именува зеленчукови
растенија;
ИПО-II/А8 препознава и именува овошни плодови;
ИПО-II/А9 знае што им е потребно на растенијата за
да растат;
ИПО-II/А10 препознава и набројува делови на
растението;
ИПО-II/А11 разбира за значењето на растенијата како
прочистувачи на воздухот;
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-

ИПО-II/Б да ја осознае непосредната
околина

-

Откриваме што им е потребно на дрвјата за да
растат
Дрвјата прочистувачи на воздухот (едноставен
експеримент: како листот диши)
Проектна заедничка активност: украсуваме наше
дрво
Откриваме за животните....
Компјутерски игри
Oпишува животни според нивниот надворешен
изглед
Наставен лист: Кој каде живее?
Изготвуваме албуми за домашни и диви
(шумски) животни
Шумските животни во приказните....
Од домашните животни добиваме...
Моето омилено животно
Групна активност: Правиме маски со ликови на
животните
Птиците во мојата околина
Набљудуваме инсекти
Креираме инсекти од листови во боја
Од ларва до пеперутка.
Набљудува предмети во непосредната околина;
На буква на буква (откриваме и опишуваме
предмети околу нас) (интеграција со јазик)
Игра на погодување: Предметите се направени
од... и служат за...
Материјалите во секојдневниот живот
Ги сортираме материјалите во групи
Истражувачки активности: Откриваме својства на
материјалите

ИПО-II/А12 разликува домашни од диви животни;
ИПО-II/А13 препознава и именува животни
карактеристични за нашето поднебје;
ИПО-II/А14 препознава придобивки од домашните
животни;
ИПО-II/А15 набљудува и опишува птици во нашето
поднебје; препознава и именува врапче, ластовичка,
чавка, гулаб, штрк;
ИПО-II/А16 препознава и именува инсекти
(пеперутка, бубамара, пчела, комарец, оса, мравка).

ИПО-II/Б1 идентификува предмети во непосредната
околина;
ИПО-II/Б2 опишува карактеристики на предметите
што ги набљудува;
ИПО-II/Б3 идентификува од кои материјали се
направени предметите што не опкружуваат;
ИПО-II/Б4 открива својства на материјали со помош
на сетилата за вид и допир;
ИПО-II/Б5 опишува својства на материјали според
бојата, формата и според текстурата (како ги чувствува
на допир);
ИПО-II/Б6 групира предмети според најмалку едно
својство на материјалите.
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ИПО-II/В да се запознае со различни
видови движења

-

ИПО-II/Г да знае дека предметите и
објектите можат да се поместуваат со
употреба на сила

-

ИПО-II/Д
селото

да се запознае со градот и

-

ИПО-II/Ѓ да го запознае местото во кое
живее и својата татковина

-

Движења на лулашка, клацкалка, вртелешка
Игра: Промени го движењето
Се движам брзо-бавно;
Набљудување и демонстрирање на движења на
животните, птиците, инсектите, рибите...
Истражувачка активност: Како се движат
растенијата?
Компјутерски игри
Размислуваме: Кога употребуваме сила
Игри: Употреби сила да поместиш 5 предметите
подлеку од тебе
Употреби сила да приближиш 6 предмети до
тебе
Наставен лист: Заокружи кој се движи со помош
на мотор
Си играме со играчки на батерии
Демонстрирај какви сили употребуваш во некоја
активност од секојдневниот живот

ИПО-II/В1 знае дека ако ја промениме позицијата во
која се наоѓаме ние се движиме;
ИПО-II/В2 разликува различни движења(напредназад, нагоре, надолу, движење во круг, право
движење, цик-цак движење...);
ИПО-II/В3 разликува различна брзина на
движењата(бавно-брзо);
ИПО-II/В4 знае дека и животните и растенијата се
движат.
ИПО-II/Г1 знае дека кога ги поместуваме предметите
употребуваме сила;
ИПО-II/Г2 знае дека предметите можат да се
придвижуваат на различни начини;
ИПО-II/Г3 знае дека некои предмети и објекти можат
да се придвижуваат со мотор.

Разгледуваме фотографии и видео записи за
живот во град и село
- Откриваме по три добри работи за животот во
град или село

ИПО-II/Д1 знае разлика помеѓу град и село;

Ја набљудува и препознава околината во која
живее
Истражувачки игри: Кое каде припаѓа?
Се запознаваме со некои професии
Игра: Писмото на Kалимеро
Посета на музеј
Мојата адреса....
Разговор: Што чувствам за мојата таковина;
Го цртаме нашето знаме;
Ја слушаме химната и чувствата ги претставуваме
со цртеж

ИПО-II/Ѓ1 препознава и именува позначајни објекти во
местото во кое живее;

ИПО-II/Д2 препознава објекти кои ги има во град;
ИПО-II/Д3 препознава објекти кои ги има во село.

ИПО-II/Ѓ2 знае за функцијата на одредени објекти во
местото во кое живее; ( амбуланта, пошта, музеј...)
ИПО-II/Ѓ3 препознава природни форми во местото во
кое живее (рид, планина, река, езеро);
ИПО-II/Ѓ4 знае сопствена адреса на живеење
ИПО-II/Ѓ5 ја именува својата татковина;
ИПО-II/Ѓ6 препознава знаме на Р. Македонија;
ИПО-II/Ѓ7 препознава химна на Р. Македонија
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ИПО-II/Е да развие сообраќајна култура

-

Разгледуваме разгледници и фотографии од
природните убавини и најпознатите туристички
центри во Р. Македонија

-

Фокусирано набљудување: крстосница
Сообраќајни правила
Игра: Внимаваме каде се движиме
Набљудуваме сообраќајни знаци
Сообраќајни средства;
Кој каде се движи?
Детски сообраќајни средства
Игра: Се возиме во автобус
Патуваме, патуваме
Разговор: Сообраќајна култура
Опасни сообраќајни ситуации
Игра: Внимаваме каде си играме

ИПО-II/Ѓ8 препознава и именува неколку природни
убавини на својата земја.
ИПО-II/ Е1 знае и практикува внимателно да се
движи во сообраќајот во присуство на возрасен;
ИПО-II/ Е2 препознава крстосница;
ИПО-II/ Е3 постапува согласно правилото за
поминување на улица на пешачки премин во
присуство на возрасен;
ИПО-II/ Е4 постапува согласно сигнализацијата на
семафорот како сообраќаен знак во присуство на
возрасен;
ИПО-II/ Е5 набројува сообраќајни средства и знае
каде се движат;
ИПО-II/ Е6 знае дека треба културно да се однесува во
сообраќајните средства
ИПО-II/ Е7 препознава небезбедни сообраќајни
ситуации;
ИПО-II/ Е8 набројува и практикува безбедни места за
игра

ПРОГРАМСКА ТЕМА: СЕ ОРИЕНТИРАМ ВО ПРОСТОРОТ И ВРЕМЕТО (ОПВ)
Поединечна цел

Предлог активности и

Резултати од учењето

стратегии/техники на учење и поучување
Ученикот / ученичката:
ОПВ- II/А да се оспособи да се
ориентира во простор

-

Одредуваме просторни релации
Скриено богатство
Лево од.... десно од...
Достапни воспитно-образовни софтвери
Тимска игра: Лимон и портокал

ОПВ- II /А1 се ориентира во просторот по дадени
упатства;
ОПВ- II /А2 одредува лево и десно во меѓусебна
положба на предметите и објектите;
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ОПВ-II/Б да се оспособи да одредува
временски релации

-

Читаме мапа на непосредната околина

-

Водиме календар на природата секој ден
Комбинираме облека според годишните
времиња
Празни стебла (нацртај според годишните
времиња)
Симболи на годишните времиња (работа во
групи)
Есенско килимче од лисја
Правиме снешко
Новогодишна елка
Пролетни цвеќиња
Креираме буба-мари и пеперутки
Заедничка активност: Изработуваме летало
Сладолед
Каде сакам да го поминам мојот летен одмор
Игри со погодување: Одредуваме колку часа има
едно деноноќие; колку дена има една седмица;
колку дена има секој месец; колку месеци има
една година...
Истражувачка активност: Зошто ноќе е темно?
Каде е сонцето?
Игри со календар
На календар ги обележуваме нашите родендени
Групна активност: Изработуваме часовник и
покажуваме цели часови со стрелките

-

-

ОПВ- II /А3 може да се ориентира во позната околина
(училишна зграда, училишен двор, место на живеење);
ОПВ- II /А4 препознава и именува позначајни објекти
во непосредната околина и се ориентира според нив.
ОПВ- II /Б1 опишува промени во природата преку
годишните времиња;
ОПВ- II /Б2 знае колку трае едно деноноќие;
ОПВ- II /Б3 разбира зошто е ден, а зошто е ноќ;
ОПВ- II /Б4 открива зошто се менува положбата на
сонцето во текот на денот;
ОПВ- II /Б5 именува денови во неделата,
ОПВ- II /Б6 именува месеци во годината;
ОПВ- II /Б7 знае дека годината трае 12 месеци;
ОПВ- II /Б8 знае кои месеци на кое годишно време
припаѓаат;
ОПВ- II /Б9 разликува седмица, месец и година;
ОПВ- II /Б10 знае да се ориентира на календар;
ОПВ- II /Б11 знае датум на свој роденден;
ОПВ- II /Б12 знае дека часот е мерка за време.
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УМЕТНОСТ

Програмско подрачје

Годишен фонд на часови:
(ориентациски за секое програмско подрачје)

ВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ (ВУ)

40 часа

МУЗИКА И СЦЕНСКИ ИГРИ (МСИ)

40 часа

КРЕАТИВНИ РАБОТИЛНИЦИ (КР)

28 часа

ОПШТИ ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ПО УМЕТНОСТ ОД ВТОРО ОДДЕЛЕНИЕ
Ученикот/ученичката:
 да се развие интерес и љубопитност за уметничко изразување;
 да се оспособи преку уметноста да ја изразува својата индивидуалност;
 да изгради самодоверба и позитивна слика за себе;
 да развие визуелна перцепција на околината со запознавање и примена на ликовниот јазик;
 да се запознае со различни ликовни материјали и техники;
 да усвои нови поими од областа на уметност;
 да развие вештини и способности неопходни за експресивно, инвентивно и креативно уметничко изразување;
 да се оспособи да истражува, експериментира, замислува и креира преку работа на уметнички творби;
 да се оспособи за индивидуално искажување на доживеаните уметнички творби (мисли, чувства, доживувања, фантазија...);
 да го почитува сопственото и туѓото творештво и творба;
 слободно да учествува во естетското уредување на просторот со сопствени творби;
 да развие интерес за активно слушање на музика;
 да се оспособи да пее песни со разновидна ритмичко-мелодиска линија;
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да се оспособи да идентификува и применува ритам;
да разликува основни видови темпа и динамика;
да развие способност за свирење на ритмички детски музички инструменти (ДМИ);
да развие интерес за музичко-ритмички активности;
да развие интерес и љубов кон драмско-сценски уметности;
да развие способност да соработува во пар и група при заеднички уметнички проекти;
да развие културни, хигиeнски и работни навики;
да се запознае со користење на ИКТ за уметнички цели

ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ: ВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ (ВУ)
Поединечна цел

Предлог активности и

Резултати од учењето

стратегии/техникинаучење и поучување
Ученикот / ученичката:
ВУ-II/А да научи соодветно да ги
користи/употребува подлогите и
материјалите за цртање, сликање
моделирање, печатење

−

Активности по избор во интеграција со други
цели

ВУ-II/А1 црта со: молив, дрвени бои, фломастери,
креди, креди во боја и пастел;
ВУ-II/А2: слика со бои (пастел, креди во боја и
акварел);
ВУ-II/А3 моделира едноставни слободни форми од
различни материјали (тесто, пластелин, глина,
глинамол, песок, снег);
ВУ-II/А4 печати со различни предмети
(природни/вештачки) и на различни подлоги
(пластика, текстил, дрво и сл.);
ВУ-II/А5 негува работни и хигиенско-технички и
навики при ракувањето со материјалите
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ВУ-II/Б да усвои правилен став на телото,
како и да стекнe поголема сигурност и
контрола на движењето на раката (развој на
графо-моторика), при
цртање/сликање/моделирање/печатење

−
−
−
−
−

Да развие графо-моториката при
цртање/сликање/моделирање
ВУ-II/В да се запознае со ликовните
принципи (ритам и контраст)

Цртаме/Сликаме/Моделираме/Печатиме
Игри со прсти /дланки / четки/ молив...
Нашиотисоци
Печатење по шаблон
Вежби за притисок, агол на рака при цртање,
сликање, спојување, лепење

ВУ-II/Б1 го поставува правилно телото во однос на
подлогата
прцртање/сликање/моделирање/печатење;
ВУ-II/Б2 манипулира со ликовните материјали со
поголема прецизност;
ВУ-II/Б3 ја контролира дланката/раката при
цртање/сликање/моделирање/печатење

-

Игра на дождовните капки
Сликање на темна подлога со светли бои
Шарено шалче(ритам-шари со повторување)
Цртање големи и мали форми-контраст

ВУ-II/В1 препознава контраст во околината и
уметничките дела (светли и темни бои, големи и
мали форми...);
ВУ-II/В2 црта и слика контраст на светли и темно
бои, мали и големи, едноставни и сложени форми;
ВУ-II/В3 препознава просто и наизменично
повторување во околината и уметничките дела
(повторување во простор и на површина -ритам);
ВУ-II/В4 претставува, преку набљудување, просто и
наизменично повторување (ритам)

ВУ-II/Г да се запознае со ликовните
елементи (точка, линија, боја, текстура,
форма, простор, големина)

-

Мешаме бои
Играме со бои
Откриваме како се добиваат боите
Препознај линии
Преку линија до цртеж

ВУ-II/Г1 црта самостојно слободни линии;
ВУ-II/Г2 црта со слободна контурна линија;
ВУ-II/Г3 црта точки и линии;
ВУ-II/Г4 употребува прави, криви, тенки, дебели,
брановидни, искршени, полни, испрекинати,
отворени, затворени, цик-цак линии, за да се изрази
ликовно;
ВУ-II/Г5 со шаблон изведува геометриски и
слободни (едноставни и сложени) форми;
ВУ-II/Г6 набројува елементи на внатрешен и
надворешен простор;
ВУ-II/Г7 креира/конструира форми во просторот и
на површина со додавање-одземање;
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ВУ-II/Г8 открива дека со комбинирање на основни
бои се добиваат секундарни/изведени бои:
портокалова, зелена, виолетова;
ВУ-II/Г9 препознава различни видови текстури;
ВУ-II/Г10 ги воочува односите во просторот(предзад, горе-долу, помеѓу...);
ВУ-II/Г11 со помош на наставникот претставува,
(преку набљудување) различни големини во линии,
форми (односи: поголемо-помало-еднакво)
ВУ-II/Д да се оспособи за дводимензионално
ликовно изразување (цртање, сликање,
колаж, графика)

-

Слика на слободна тема
Оставаме траги
Бои со различни четки
Употребуваме различни моливи
Правиме линии со четки
Од идеја до цртеж
Слика со секундарни бои:
портокалова-пр.портокал,
зелена-пр.трева, виолетова-пр.цветови
Комбинира бои во ликовна творба
Комбинира материјали во ликовна творба

ВУ-IIД1 воочува визуелни знаци/симболи во
просторот што го опкружува (реклами,сообраќајни
знаци, знамиња, плакати, симболи);
ВУ-II/Д2 ги употребува неопходните и соодветни
ликовни елементи и ликовни принципи за да ја
изрази и претстави сопствената идеја преку
цртеж/слика;
ВУ-II/Д3 искажува слободно свои мисли, чувства,
преку дводимензионален ликовен израз
(црта/слика на слободна тема);
ВУ-II/Д4 разговара за сопствената творба (ја
опишува како целина и нејзините делови/составни
елементи);
ВУ-II/Д5 црта линии со различна дебелина, правец,
интензитет, со различни моливи (ХБ, од Б1 до Б12);
ВУ-II/Д6 ја увидува разликата во трагите и
спецификите што ги оставаат различните видови
моливи;
ВУ-II/Д7 бои со различни четки (тенка-дебела,
тврда-мека) и ги открива нивните можности и
својства;
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ВУ-II/Д8 самостојно истражува и заклучува како се
доаѓа до секундарните/изведените бои;
ВУ-II/Д9 црта/слика по набљудување;
ВУ-II/Д10 применува колаж техника, со помош на
наставникот
ВУ-II/Д11 печати со различни(природни/вештачки)
предмети и на различни подлоги (картон, текстил,
дрво и сл.);
ВУ-II/Д12 декорира веќе готови предмети од
опкружувањето со помош на отпечатоци;
ВУ-II/Д13 ја користи информатичката технологија за
дводимензионално ликовно изразување: црта
компјутерски линии, форми, бои

ВУ-II/Ѓ да се оспособи за тридимензионално
ликовно изразувањепреку обликување,
моделирање, конструирање, уредување...

-

Моделираме со различни материјали
Препознај алгесто-валчесто, полно-празно,
големо-мало...
Препознај скулптура
Игри со додавање, одземање, втиснување,
длабење...
Мали ѕидари
Прошетка и набљудување на непосредната
околина
Градење во група и парови
Маликонструктори
Комбинирам/комбинираме различни
материjали за конструирање

ВУ-II/Ѓ1 набљудува простор и увидува негови
карактеристики (отворен-затворен простор, горедолу, напред-назад, блиску и далеку);
ВУ-II/Ѓ2 истражува материјали за моделирање,
обликување, конструирање и уредување (глина,
глинамол, хартија, пластика, амбалажа, дрво и
други достапни дидактички материјали);
ВУ-II/Ѓ3 обликува имоделира едноставни и
сложени, слободни форми(тесто, пластелин, песок,
снег, глина, глинамол), според набљудувана или
доживеана содржина;
ВУ-II/Ѓ4 изразува свои мисли, чувства преку
обликување, моделирање;
ВУ-II/Ѓ5 комбинира разни стандардни и
нестандардни материјали при моделирањето и
конструирањето со посредство на наставникот
(хартија, картон, пластика);
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ВУ-II/Ѓ6 следи инструкции за да го организира
просторот околу себе за одредени потреби и идеи;
ВУ-II/Ѓ7 согледува за различната употреба на
конструктивните материјали со помош на
наставникот;
ВУ-II/Ѓ8 согледува можностите за преобликување
на просторот и непосредната околина со
посредство на наставникот;
ВУ-II/Ѓ9 истражува (тактилно, визуелно, аудитивно)
материјали за градење и конструирање и ги
интерпретира нивните својства и функции:
(меко-тврдо, тенко-дебело, мазно-рапаво...);
ВУ-II/Ѓ10 гради/конструира/моделира во група, пар
и тим
ВУ-II/Е ги користи ИКТ-можноститеза
уметничко изразување(во зависност
одконтекстот)

-

Достапни воспитно-образовни софтвери за
цртање и дизајнирање

ВУ-II/Е1 запознаен е со некои од програмите за
ликовно творештво(цртање, дизајн, печат..);
ВУ-II/Е2 изведува елементарна творбa со помош на
компјутерска програма за цртање
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ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ: МУЗИКА И СЦЕНСКИ ИГРИ (МСИ)
Пoединечна цел

Предлог активности и

Резултати од учењето

стратегии/техникинаучење и поучување
Ученикот / ученичката:
МСИ-II/А да развие навика за правилен
пејачки став

МСИ-II/Б да знае да пее песни различни по
содржини и карактер

-

Правилно држење на телото при пеење
Правилно седи
Вежби за дишење
Вежби за правилно пеење

-

(овие активности се изведуваат преку пеење
песни по избор на наставникот)

-

Пеење песни за годишни времиња; песни од
детски фестивали; народни песни

МСИ- II/А1 правилно применува пејачки став;
МСИII/А2 применува техники за правилно дишење
при пеење

МСИ- II/Б1 пее во опсег ц1-а1(до – ла );
МСИ- II/Б2 пее песни со различна содржина
и карактер (весела-тажна)

МСИ-II/В да се оспособи да применува

-

различни брзини (бавно и брзо) и различни
јачини (силно и тивко)при пеење

-

МСИ-II/Г да ги препознае и да ги примени
разликите во брзината и јачината во
музичките творби

-

Вежби за правилно пеење (пеење без
напрегање, викање, умерено)
Изведба на бројалки и брзозборки со точен
ритам и јасна дикција
(се избираат брзозборки и бројалки познати
на учениците)

МСИ- II/В1 пее во различна брзина

„Весел разговор“ Ј. С.Бах
(движења на телото во соодветна брзина)
„Тема на слонот“ К. С. Санс
(имитација на слонот во соодветна брзина)
„Радецки марш“ Ј.Штраус
доживување на јачината на композицијата:
тивко со тупаница,
силно, плескање со дланки

МСИ-II/Г1 разликува различни брзини

(бавно и брзо);
МСИ-II/В2 пее во одредена јачина
(силно и тивко)

(брзо - бавно) во слушаното дело;
МСИ-II/Г2 разликува различни јачини
(тивко- силно) во слушаното дело;
МСИ-II/Г3 демонстрира брзи и бавни движења во
слушаните композиции;
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МСИ-II/Д да истражува звуци

-

„Дивиот јавач“ Роберт Шуман
(композициите се дадени како модел, секој
наставник може сам да избере соодветна
композиција по слободен избор)

-

Музичка игра:
Звучна слика
(слуша, препознава и споредува различни
звуци)
(секој наставник може сам да избере
соодветна композиција по слободен избор)
Споредува соодветни звуци со одредена
слика

МСИ-II/Д1 препознава и именува различни звуци;

Игри со ритмички детски музички
инструменти:прапорци (ѕвончиња), дајре,
чинели ибарабанче

МСИ-II/Ѓ1 разликува ритмички детски музички
инструменти: прапорци (ѕвончиња), дајре, чинели и
барабанче;

МСИ-II/Ѓ да се запознае со ритмички детски
музички инструменти

-

МСИ-II/Г4 демонстрира силни и тивки движења во
слушаните композиции

МСИ-II/Д2 имитира различни звуци

МСИ-II/Ѓ2 именува детски ритмички музички
инструменти според звучност: прапорци
(ѕвончиња), дајре, чинели и барабанче
МСИ-II/Е да развие осет за ритам и да свири
на ритмички детски музички инструменти

-

Ритмичка вежба од четири такта со нови
ритмички детски музички инструменти со
примена на симболи од еднакви и различни
траења.

МСИ- II/Е1 повторува кратки ритмички мотиви;
МСИ- II/Е2 придружува позната песна со детски
музички инструменти;
МСИ-II/Е3 свири на ритмички детски музички
инструменти: прапорци (ѕвончиња), дајре, чинели и
барабанче

МСИ-II/Ж да ги изговара бројалките со
соодветни траења (еднакви-различни)

-

Бројалкa
Брзозборка
(секој наставник може сам да избере
соодветна бројалка и брзозборка по слободен
избор)

МСИ-II/Ж1 изговара бројалка со јасен изговор – со
еднакви и различни траења.

МСИ-II/З да ги придружува бројалките со
изучените ритмички детски музички
инструменти(тропалки, стапчиња и триангл)

-

Бројалкa
Брзозборка
(постепено убрзување при читање на текстот
на брзозборката)

МСИ-II/З1 придружува бројалка со познати
ритмички детски музички инструменти.
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МСИ-II/Ѕ да ја изговара брзозборката со
постепено убрзување и примена на
изучените ритмички детски музички
инструменти (тропалки, стапчиња и триангл);
МСИ-II/И да развие интерес и љубов кон
драмско-сценските уметности

-

-

Бројалкa
Брзозборка
(постепено убрзување при читање на текстот
на брзозборката)
Следење претстави во културни установи
Разговор со уметници (музички уметници,
балетски уметници...)

МСИ-II/Ѕ1 правилно ја изговара брзозборката со
јасен изговор – со постепено забрзување;
МСИ-II/Ѕ2 придружува брзозборката со познати
ритмички детски музички инструменти
МСИ-II/И1 следи драмско-сценски изведби;
МСИ-II/И2 вербално изразува впечатоци од
драмско-сценски изведби

ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ: КРЕАТИВНИ РАБОТИЛНИЦИ (КР)
Пединечна цел

Предлог активности и

Резултати од учењето

стратегии/техникинаучење и поучување
Ученикот / ученичката:
КР-II/А да се запознае со некои занаети и
вештини

КР-II/Б да се изрази креативно преку
креирање рачни изработки од предмети од
опкуржувањето

КР-II/В да развие интерес и вештини за
декорирање и дизајнирање

−
−
−

−
−

Посети на занаетчиски работилници;
Разговарамезазанаетите;
Комбинираме материјали за изработка на
лична творба(дрво,хартија,текстил...)
Ѓердан од монистра, макарони
Рециклирам, создавам, подарувам

КР-II/А1 набројува неколку видови на занаети;
КР-II/А2 знае што е работата на неколку занаетчии;
КР-II/А3 користи некои материјали за изработка на
лична твроба (дрво, хартија, текстил...)
КР-II/Б1 креира изработки со предмети од
опкружувањето;
КР-II/Б2 смислува начини за повторна употреба на
веќе употребените предмети (рециклира)

−
−

Декорирање на училницата на одредена
тема(пролет,лето,есен,зима...)
Користење на достапни воспитно-образовни
софтвери

КР-II/В1 употребува приборот и различни
материјалите за декорирање и дизајнирање;
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КР-II/В2 декорира /дизајнира постојни предмети
(брош; беџ од лист, хартија и др.);
КР-II/В3 учествува во декорирањето на училицата
со насоки;
КР-II/В4 користи воспитно-образовни софтвери за
декорирање и дизајн (пр. црта во Paint, го печатат и
го лепат на соодветен материјал/предмет)
КР-II/Г да ги согледа практичните и азарните
можности на ракотворбите/дизајнерските
творби

−
−
−

Разговор за различни на рачни изработки
(магнети, честитки, накит, вазни...)
Интернет продавница
Фотографираме-продаваме

КР-II/Г1 разбира за можноста од стекнување
вредност за изработениот производ;
КР-II/Г2 смислува начини, со помош на наставникот
за пазарно искористување на изработените
производи;
КР-II/Г3 учествува со помош на наставникот во
претставување и промовирање на изработките

на традиционален начин (пазар, тезга, панаѓур);
КР-I/Г4 размислува за можните начини на употреба
на добиените средства од продажбата на
производите
−
−

Наши инструменти –вешти раце
Изработка на ритмички детски музички
инструменти од природни материјали и
предмети од непосредна околина.

-

Игра: музичка група, наш мал оркестар

КР-II/Е да се оспособи да танцува на
слушаната музика

-

Се движиме според ритамот
Слушаме и танцуавме
Танцуваме како...

КР-II/Е1 знае да танцува во соодветен ритам на
слушаната музика

КР-II/Ж да се оспособи да игра народно оро

-

Музичка игра: Наше оро

КР-II/Ж1 следи инструкции за играње на оро;

КР-II/Д да изработи ритмички детски
музички инструменти од природни
материјали и предмети од непосредна
околина
КР-II/Ѓ да свири на изработените ритмички
детски музички инструменти од природни
материјали

КР-II/ Д1 изработува ритмички детски музички
инструменти со инструкции: тропалки, стапчиња,
триангл, барабан...
КР-II/Ѓ1 свири во група со изработените ритмички
детски музички инструменти со примена на
еднакви и различни траења

КР-II/Ж2 увежбува и изведува чекори на право оро;
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КР-II/Ж3 игра ора
КР-II/З да се оспособи да ги изразува
чувствата преку боја

- Игри: Што за мене значат боите, Мојата омилена
боја...

КР-II/ З1 користи бои за изразување на свои чувства
предизвикани од различни уметнички дела;
КР-II З2 разговара за чувствата изразени преку боја

КР-II/Ѕ да се оспособи музички да се
изразува по даден повод

-

КР-II/И да се оспособи ликовно да се
изразува по даден повод

-

Музичка игра
„Музичко столче“
Народно оро (песни и ора од различни
етнички заедници на Македонија и од светот)
Детски музички игри
Едноставен танц
(секој наставник може сам да избере народно
оро и музичка игра по слободен избор
согласно возраста на децата)

КР-II/Ѕ1 пее, свири, танцува на даден повод

Цртаме/ сликаме/моделираме/ печатиме
новогодишна, роденденска честитка,
подарок...

КР-II/И1 црта, бои, моделира, печати по даден
повод....
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ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

Програмско подрачје

Годишен фонд на часови:
(ориентациски за секое програмско подрачје)

Природни форми на движења

24

Атлетска АЗБУКА

16

Гимнастичка АЗБУКА

16

Ритам и танци

16

Игри

24

Движечки содржини од алтернативната околина

12

ОПШТИ ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ПО ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ОД ВТОРО ОДДЕЛЕНИЕ
Ученикот/ученичката:
 да се оспособи да ги разликува и изведува основните движечки вештини (природни движечки форми - локомоторни,
манипулативни и нелокомоторни);
 да се оспособи да ги разликува и изведува елементарните облици на движечки вештини од разни категории;
 да стекне знаења за концептите на изучените движечки вештини;
 да се оспособи за соодветни социјални однесувања преку учеството во физичка активност;
 да развие персонални вештини преку учеството во физичка активност;
 да се запознае со важноста на телесниот развој;
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да развие моторички способности важни за кардио-респираторната издржливост, мускулната сила, флексибилноста,
брзината, мускулната издржливост и др.)
да го разбере значењето на принципите и концептите за здравиот активен начин на живеење преку практикување во
физичките активности;
да развие навики за безбедно движење во просторот при изведување на физичките активности;
да развие здрави навики.

ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ: ПРОРОДНИ ФОРМИ НА ДВИЖЕЊА
Предлог активности и
стратегии/техники на учење и поучување
Ученикот / ученичката:

Пединечна цел

ПФД- II/А да ги совлада основните
форми на постројување и престројување
во простор
ПФД-II/Б да ги совлада основните вежби
за обликување

1Предрачување:

-

увежбување на поставување во колона, редица,
круг
увежбување на природни форми на движења:
различни видови на одење, трчање, фрлање,
потскоци, скокови, качување, тркалање, висење,

Резултати од учењето

ПФД – II/А1 се поставува во две редици;
ПФД – II/А2 се поставува и движи во две колони;
ПФД – II/А3 на даден сигнал се врти на лево и десно за
90 и 180 степени.
ПФД – II/Б1 разликува и изведува предрачување1,
задрачување узрачување, одрачување и прирачување
преку имитирање;

подигнување на раката/рацете напред хоризонтално испружена/и до висина на рамената

Задрачување: подигнување на раката/рацете косо испружена/и кон назад
Одрачување: подигнување на раката/рацете во страна хоризонтално испружена/и до висина на рамената
Прирачување: приближување на раката/рацете испружена/и до телото
Узручување: подигнување на раката/рацете испружена/и вертикално над глава
Претклон: свиткување на трупот кон напред
Отклон: свиткување на трупот во страна
Затклон: испружување на трупот кон назад
Засок: завртување на трупот во страна
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ПФД-II/В да ги совлада основните
природни форми на движења во
различни средини и положби користејќи
разни справи, предмети и реквизити

-

-

-

лазење, влечење, потиснување, носење и
провлекување,
увежбување на различни форми на одење и
трчање со правилно држење на телото (со
различна брзина, промена на правецот,
насоката, темпото и ритамот)
увежбување на фрлање, фаќање, додавање на
различни предмети и реквизити во различни
правци
увежбување на потскоции скокови во место и
движење: напред, назад, странично, двоножно и
едноножно, прескокнување на предмети и
реквизити наредени на подлогата (палици,
јажиња, нацртани линии и др.), галоп напред и
во страна, детски потскоци, прескокнување на
јаже, игра со ластик.
качување на различни начини и со различни
положби на телото (по скали, рипстол, на коса
површина и ниски справи, шведски сандак,
клупа и др.)
тркалања во различни правци на различни
подлоги

ПФД – II/Б2 разликува и изведува претклон, отклон,
заклон и засук преку имитирање;
ПФД – II/Б3 разликува и изведува предножување,
заножување одножување и приножување.
ПФД – II/В1 разликува и изведува одење и трчање со
различна брзина и промена на правецот;
ПФД – II/В2 разликува и изведува фрлање, фаќање,
додавање на различни предмети и реквизити во
различни правци;
ПФД – II/В3 разликува и изведува потскоци и скокови
во место и движење: напред, назад, странично,
двоножно и едноножно;
ПФД – II/В4 разликува и изведува качување по скали,
рипстол, на коса површина и ниски справи;
ПФД–II/В5 разликува и изведува тркалања во различни
правци на различни подлоги;
ПФД – II/В6 разликува и изведува кревање и носење на
предмети со различна големина, тежина и форма;
ПФД–II/В7 разликува и изведува влечење и
потиснување во различни форми и положби;
ПФД – II/В8 разликува и изведува висење на различни
справи;
ПФД – II/В9 разликува и изведува провлекување низ
различни справи и реквизити;

Предножување: подигнување на ногата испружена кон напред
Заножување: подигнување на ногата испружена кон назад
Одножување: подигнување на ногата испружена во страна
Приножување: приближување на ногата испружена до потпорната нога

рипстол
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-

-

кревање и носење на предмети со различна
големина, тежина и форма, самостојно, во
парови и групно.
влечење, туркање и потиснување во различни
форми и положби.
висење на различни справи и предмети
(рипстол, ниско вратило...)
провлекување низ различни справи, реквизити и
предмети
лазењена различни начини, површини и правци
изведување на вежби за оформување на телото
во различни положби,самостојно, во парови, со
и без справи и реквизити
различни моторички игри со примена на на
природните форми на движења(одење, трчање,
фрлање, фаќање, скокови, потскоци, качување,
тркалање, висење, лазење, влечење,
потиснување, носење и провлекување) во
различни средини, користејки различни справи и
реквизити.
активности насочени кон стекнување на здрави
навики (хигиена, исхрана, спортска култура,
социјализација...)

ПФД – II/В10 разликува и изведува лазење на различни
начини, површини и правци;
ПФД – II/В11 разликува и изведува вежби за
оформување на телото;
ПФД – II/В12 разликува и изведува различни видови на
моторички игри;
ПФД – II/В13 ги контролира деловите од телото и
целото тело при изведување на одење и трчање;
ПФД – II/В14 ги контролира деловите од телото и
целото тело при изведување на фрлање, фаќање и
додавање;
ПФД – II/В15 ги контролира деловите од телото и
целото тело при изведување на потскоци и скокови;
ПФД – II/В16 ги контролира деловите од телото и
целото тело при изведување на качување;
ПФД – II/В17 ги контролира деловите од телото и
целото тело при изведување на тркалање;
ПФД – II/В18 ги контролира деловите од телото и
целото тело при изведување на кревање и носење;
ПФД – II/В19 ги контролира деловите од телото и
целото тело при изведување на влечење и
потиснување;
ПФД – II/В20 ги контролира деловите од телото и
целото тело при изведување на висење;
ПФД – II/В21 ги контролира деловите од телото и
целото тело при изведување на провлекување;
ПФД – II/В22 ги контролира деловите од телото и
целото тело при изведување на лазење;
ПФД – II/В23 ги контролира деловите од телото и
целото тело при изведување на вежби за оформување
на телото;
ПФД – II/В24 ги контролира деловите од телото и
целото тело при изведување на различни видови на
моторички игри;
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ПФД-II/Г да развие моторички
способности при изведување на
природните форми на движење

ПФД-II/Д да разие психолошки особини
при изведување на пририодните форми
на движење

ПФД -II/Ѓ да се оспособи за соодветно
социјално однесување при изведување
на природните форми на движење
ПФД -II/Е да разие здрави навики и
навики за безбедно движење во
просторот при изведување на
природните форми на движење

2Стандардизирана

ПФД – II/В25 разликува справи, предмитети и
реквизитикои се користат при изведување на
основните природни форми на движења.
ПФД–II/Г1 – покажува промена во брзината;2
ПФД – II/Г2 покажува промена во издржливоста2 при
движење;
ПФД – II/Г3 покажува промена во координацијата2 на
целото тело при движењето;
ПФД – II/Г4 одржува рамнотежа2 во различни
положби и движења;
ПФД – II/Г5 покажува промена во силата2 на одделни
делови на телото и на целото тело;
ПФД – II/Г6 покажува промена во флексибилноста2 на
одделни делови на телото.
ПФД–II/Д1 изразува позитивни емоции низ игра;
ПФД–II/Д2 покажува самодоверба при изведување на
природните форми на движење;
ПФД–II/Д3 покажува упореност/истрајност при
изведување на природните форми на движење (игри).
ПФД–II/Ѓ1 другарски се однесува и соработува во
групта;
ПФД–II/Ѓ2 ги почитува правилата и фер-плеј играта.
ПФД–II/Е1 знае што е здрава храна;
ПФД–II/Е2 вежба редовно;
ПФД–II/Е3 правилно го држи телото;
ПФД–II/Е4 почитува правила за безбедно однесување
при физичка активност;
ПФД–II/Е5 се грижи за околината во која се движи и
вежба.
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ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ: АТЛЕТСКА АЗБУКА
Пединечна цел

Предлог активности и

Резултати од учењето

стратегии/техники на учење и поучување
Ученикот / ученичката:
АА - II/А да ги совлада основните
движечки форми од атлетската азбука

АА–II/Б да развие моторички
способности при изведување на
движечките форми од атлетската азбука

3Стандардизирана

-

Увежбување на атлетско одење и трчање со
промена на правец и брзина

АА –II/А1 разликува и изведува координирано
чекорење со промена на правец, ритам и брзина;

-

Увежбување на атлетско одење и трчање со
извршување на различни задачи.

АА –II/А2 разликува и изведува координирано трчање
со промена на правец, ритам и брзина;

-

Увежбување на атлетско одење и трчање со
пренесување на товар, во ограничен простор, до
одредена цел.

АА –II/А3 разликува и изведува скокање со двоножен
отскок, од место и со залет ;

-

Увежбување на атлетско одење и трчање со
извршување различни задачи.

-

Игри за брзо реагирање.

АА – II/А5 разликува и изведува фрлање различни
предмети во определена цел со една и две раце.

Увежбување на скокање на различни начини од
место и со залет со едноножен и суножен отскок
и суножен доскок.

АА – II/Б1 покажува промена во брзината3 на
движење;

-

Скокање преку различни препреки.

-

Фрлање различни предмети (топчиња со
различна форма, големина и обем, фризби,
обрач...) во различни цели (мета, гол, кош,
обележана површина, корпа, кутија...),на
различни начини и положби, во далечина.

Увежбување на прескокнување на определени
далечини од место и со залет со едноножен и
суножен отскок и суножен доскок.

АА –II/А4 разликува и изведува скокање со едноножен
отскок од место и со залет;

АА–II/Б2 покажува промена во издржливоста3 при
движење;
АА–II/Б3 покажува промена во координацијата3 на
целото тело при движењето;
АА–II/Б4 одржува рамнотежа3 во различни положби и
движења;
АА–II/Б5 покажува промена во силата3 на одделни
делови на телото и на целото тело;
АА–I/Б6 покажува промена во флексибилноста4 на
одделни делови на телото.
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АА -II/В да разие психолошки особини
при изведување на движечките форми од
атлетската азбука

-

Штафетни и елементарни игри со одење,
трчање, скокање и фрлање.

АА–II/В1 упорен/упорна е истраен/истрајна при
изведување на основните движења од атлетската
азбука;
АА–II/В2 покажува самодовербапри изведување на
основните движења од атлетската азбука;
АА–II/В3 дисциплиниран е при изведување на
основните движења од атлетската азбука

АА –II/Г да се оспособи за соодветно
социјално однесување при изведување
на движечките форми од атлетската
азбука

АА–II/Г1 ги почитува правилата на однесување при
примена на основните движечки форми од

АА –II/Д да разие здрави навики и
навики за безбедно движење во
просторот при изведување на
движечките форми од атлетската азбука.

AA–II/Д1 разликува што се здрави навики;
АА–II/Д2 има навики за лична хигиена;
АА–II/Д3 почнува да се грижи за хигиената на
спортската опрема;
АА-II/Д4 безбедно се движи во просторот.
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ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ: ГИМНАСТИЧКА АЗБУКА 4
Пединечна цел

Предлог активности и

Резултати од учењето

стратегии/техники на учење и поучување
Ученикот / ученичката:
ГА-II/А да ги совлада основните
движечки форми од гимнастичката
азбука

ГА–II/Б да развие моторички способности
при изведување на движечките форми од
гимнастичката азбука

-

Увежбува правилно држење на телото и
гимнастичко одење

ГА-II/А1 правилно го држи телото и гимнастички оди;

-

Вежби за обликување и превенирање на
деформитети без и со справи (палки, ленти,
јажиња, обрачи, чуњеви, топчиња и сл.) со и без
придружба на музика.

ГА-II/А3 имитира животни, појави и предмети;

ГА-II/А2 изведува вежби за обликување со и без
справи, со и без придружба на музика;
ГА-II/А4 изведува колут напред;

-

Гимнастичи игри со имитирање на животни,
појави и предмети

ГА-II/А5 изведува колут назад;

-

Увежбување на вежби на партер:, колут напред и
колут назад.

ГА-II/А7 изведува прости и мешани потпори;

-

Висови и потпори (прости и мешани)

-

Увежбување на одења на шведска клупа
(напред, странично, назад)

ГА-II/А10 разликува и изведува основни положби и
движења на телото, рацете и нозете.

-

Увежбување на наскок на шведски сандак со
едноножен и суножен откскок и суножен доскок

ГА–II/Б1 покажува промена во брзината5 на движење;

-

Увежбување на вежбите за рамнотежа: одење
по линија, напред, странично и назад.

Полигони со совладување на справи.

ГА-II/А6 виси на справи со промена на висината;
ГА-II/А8 оди на ниска греда или шведска клупа;
ГА-II/А9 наскокнува на шведски сандак со двоножен
отскок и двоножен доскок;

ГА–II/Б2 покажува промена во издржливоста5 при
движење;
ГА–II/Б3 покажува промена во координацијата5 на
целото тело при движењето;

4Поими

од гимнастичката азбука: Висови: положби при кои ученикот се наоѓа под точката на контакт со справата

Потпори: положби при кои ученикот се наоѓа над точката на контакт со справата, а во зависност од тоа дали контактот со справата е со рацете се нарекуваат прости потпори или
контактот е со рацете и со друг дел од телото (нозете) мешани потпори.
5Стандардизирана

батерија на тестови за проценка на моторички способности и мерки за проценка на антропометриските карактеристики (EUROFIT, SLOFIT, FITNESSGRAM)

118
НОВА НАСТАВНА ПРОГРАМА ЗА ВТОРО ОДДЕЛЕНИЕ

ГА–II/Б4 одржува рамнотежа5 во различни положби и
движења;
ГА–II/Б5 покажува промена во силата5 на одделни
делови на телото и на целото тело;
ГА–II/Б6 покажува промена во флексибилноста5 на
одделни делови на телото.
ГА–II/В да разие психолошки особини
при изведување на движечките форми од
гимнастичката азбука

ГА–II/В1 покажува упорност и истрајност при
изведување на основните движења на гимнастичките
вежби;
ГА–II/В2 покажува самодоверба при изведување на
основните движења од гимнастичката азбука;
ГА–II/В3 дисциплиниран е при изведување на
основните движења од гимнастичката азбука.

АА–II/Г да се оспособи за соодветно
социјално однесување при изведување
на движечките форми од гимнастичката
азбука

ГА-II/Г1 почитува правила на однесување при изведба
на основните движечки форми од гимнастичката
азбука;

АА –II/Д да разие здрави навики и
навики за безбедно движење во
просторот при изведување на
движечките форми од гимнастичката
азбука

ГА-II/Д1 има навики за лична хигиена;
ГА-II/Д2 правилно се грижи за хигиената на спортската
опрема;
ГА-II/Д3 правовремено реагира при движење во
различни ситуации;
ГА-II/Д4 безбедно се движи во просторот.
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ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ: РИТАМ И ТАНЦИ 6
Пединечна цел

Предлог активности и

Резултати од учењето

стратегии/техники на учење и поучување
Ученикот / ученичката:
РТ-II/А да ги совлада едноставните
моторички движења од танци и народни
ора во ритам

-

РТ-II/Б да развие моторички способности
при изведување на едноставни движења
од танци и народни ора

-

Различни начини на одење и трчање со зададен
ритам и музичка придружба.
Имитирање на животни, појави и предмети, со
музичка и ритмичка придружба
Движења во место и во простор (нишења,
бранувања, кружења, паѓања).
Изведување на одредени движења во ритам со
користење на справи и реквизити
Движења со поодделни делови на телото и
целото тело.
Изведување на детски танци
Изведување натанцови игри и ора.

РТ – II/А1 разликува и изведува моторички движења
проследени со ритам и музика;
РТ – II/А2 разликува и изведува детски танци;
РТ – II/А3 разликува и изведува танцови игри;
РТ – II/А4 разликува и изведува ора;
РТ – II/А5 демонстрира свесност за положбата на делови од
телото и цело тело во простор при изведување на танцови
активности.
РТ–II/Б1 изведува едноставни танци, игри и ора со
соодветна брзина;
РТ–II/Б2 покажува промена во издржливост при танцување
и играње;
РТ–II/Б3 координирано ги изведува движењата при
едноставните танци, игри и ора;
РТ–II/Б4 одржува рамнотежа при изведувања на
движењата;
РТ–II/Б5 покажува промена во флексибилноста на одделни
делови на телото при танцување и играње.

6

Танц: ритмичко движење на телото најчесто во склад со звуците на музиката.

Темпо: брзина со која се изведуваат композицијата или некои нејзини делови.
Ритам: тек од звуци и тонови со различно времетраење.
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РТ-II/В да разие психолошки особини при
изведување на едноставни движења од
танци и народни ора

РТ–II/В1 изразува позитивни емоции низ танцови игри;
РТ – II/В2 покажува упорност и истрајност при изведување
на детските танци, танцовите игри и народните ора;
РТ–II/В3 покажува самодоверба при изведување на
ритмичките движења;
РТ–II/В4 препознава естетско движење.

РТ-II/Г да се оспособи за соодветно
социјално однесување при изведување на
едноставни движења од танци и народни
ора

РТ–II/Г1 почитува правила на однесување при изведба на
едноставните танци, игри и ора;

РТ -II/Д да развие здрави навики и навики
за безбедно движење во просторот при
изведување на едноставни движења од
танци и народни ора

РТ–II/Д1 вежба редовно;

РТ–II/Г2 другарски се однесува и соработува во групата при
изведба на едноставните танци, игри и ора.

РТ–II/Д2 правилно го држи телото;
РТ–II/Д3 поседува навики за лична хигиена;
РТ-II/Д4 безбедно се движи во просторот.
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ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ: ИГРИ
Пединечна цел

Предлог активности и

Резултати од учењето

стратегии/техники на учење и поучување
Ученикот / ученичката:
И-II/А да ги совлада природните
движечки форми преку учество во разни
елементарни и штафетни игри

-

Разни елементарни и штафетни игри со и без
реквизити

-

Посложени игри со балони и со топки со
различна големина, форма, тежина, обем, со
различни делови од телото

-

Увежбување на одбивање, додавање водење и
тркалање на различни топки на различни
начини.

И-II/Б да развие моторичките
способности при изведување на игрите

-

Водење топка право и со промена на правец.

-

Тркалање, фрлање, додавање и фаќање на

И–II/Б2 покажува промена во издржливоста при движење;

разни видови на топки со две раце во место и

И–II/Б3 покажува промена во координацијата на целото
тело при движењето;

движење.

-

Различни традиционални и креативни игри со
топка

И-II/В да развие психолошки особини при
изведување на игрите

И-II/А1 разликува и изведува едноставни моторички игри со
одење и трчање;
И-II/А2 разликува и изведува едноставни моторички игри со
поскоци и скокови;
И-II/А3 разликува и изведува едноставни моторички игри со
фрлање и фаќање (со помaгала и реквизити со различна
форма и големина);
И-II/А4 разликува и изведува едноставни моторички игри за
развој на рамнотежа и прецизност;
И-II/А5 разликува и изведува едноставни елементарни
игри;
И-II/А6 разликува и изведува едноставни штафетни игри

-

Штафетни и елементарни игри со топка...

-

Различни видови на полигони со и без
реквизити

И–II/Б1 покажува промена во брзината на движење;

И–II/Б4 одржува рамнотежа во различни положби и
движења;
И–II/Б5 покажува промена во силата на одделни делови на
телото и на целото тело;
И–II/Б6 покажува промена во флексибилноста на одделни
делови на телото.
И–II/В1 изразува позитивни емоции низ елементарни и
штафетни игри;
И – II/В2 покажува упореност/истрајност при изведување
на елементарни и штафетни игри;
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И–II/В3 покажува самодоверба при изведување на
елементарни и штафетни игри;

И-II/Г да се оспособи за соодветно
социјално однесување

И-II/Д да развие здрави навики и навики
за безбедно движење во просторот при
изведување на игрите

И–II/В4 препознава естетско движење.
И-II/Г1 ги почитува правилата на однесување во игрите;
И-II/Г2 другарски се однесува и соработува со другите во
игра;
И-II/Г3 искажува поддршка на својот тим (усно и во игра).
И–II/Д1 вежба редовно;
И–II/Д2 поседува навики за лична хигиена;
И–II/Д3 правилно се грижи за хигиената на спортската
опрема;
И-II/Д4 правовремено реагира при движење во различни
ситуации;
И-II/Д5 безбедно се движи во просторот.
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ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ: ДВИЖЕЧКИ ИГРИ ОД АЛТЕРНАТИВНАТА СОДРЖИНА 7
Пединечна цел

Предлог активности и

Резултати од учењето

стратегии/техники на учење и поучување
Ученикот / ученичката:
ДСАО-II/А да ги совлада основните
движечки форми во различни средини

-

-

ДСАО-II/Б да развие моторички
способности при изведување на движечки
содржини од алтернативната околина

-

Пливање: активности на вода со задачи
дадени во вид на игра, вежби за
прилагодување на отпорот на водата,
потопување на главата во вода, гледање под
вода, издишување под вода, одржување на
вода, скок на нозе во вода, поврзување на
вежбите за прилагодување во вода низ
различни елементарни игри во плитка вода.
Зимски активности: игри на снег, санкање,
лизгање на лед, скијање (вежби за
навикнување на скии, качување на скии,
вртење со скии на рамна површина во место,
спуштање право, спуштање со заплужување,
елементарни ликови).
Возење: тротинет, велосипед (со 2 или 3
тркала) и ролери.
Пешачење, ориентациони движења и
качувања по вештачка карпа

ДСАО-II/А1 разликува и изведува активности во водена
средина;
ДСАО- II/А2 одржува рамнотежа при зимски активнсоти (со
лизгалки, санка, скии, во различни услови во зависност од
контекстот);
ДСАО- II/А3 управува со тротинет;
ДСАО- II/А4 управува со велосипед;
ДСАО- II/А5 управува со ролери;
ДСАО- II/А6 пешачи во природа;
ДСАО- II/А7 има ориентација ориентационо да се движи во
природа со асистенција;
ДСАО- II/А8 се качува по вештачка карпа со асистенција.
ДСАО-II/Б1 покажува промена во брзината на движење; 8
ДСАО-II/Б2 покажува промена во издржливоста9 при
движење;
ДСАО-II/Б3 покажува промена во координацијата9 на
целото тело при движењето;
ДСАО-II/Б4 одржува рамнотежа9 во различни положби и
движења;

7Активностите

и резултатите ќе се остварат во зависност од условите кои ги поседува училиштето и околината каде што се наоѓа училиштето (инфраструктурни, природни).

8Стандардизирана

батерија на тестови за проценка на моторички способности и мерки за проценка на антропометриските карактеристики (EUROFIT, SLOFIT, FITNESSGRAM)
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ДСАО-II/Б5 покажува промена во силата9 на одделни
делови на телото и на целото тело;
ДСАО-II/Б6 покажува промена во флексибилноста9 на
одделни делови на телото.
АДС-II/В да развие психолошки особини
при изведување на движечки содржини од
алтернативната околина

ДСАО-II/В1 искажува позитивни емоции при учество на
активности во водена средина;
ДСАО-II/В2 искажува позитивни емоции приучество во
зимски активности;
ДСАО-II/В3 искажува позитивни емоции при управување со
ролери, тротинет и велосипед;
ДСАО-II/В4 искажува позитивни емоции припешачење во
природа;

АДС-II/Г да се оспособи за соодветно
социјално однесување при изведување на
движечки содржини од алтернативната
околина

ДСАО-II/В5 искажува позитивни емоции при ориентациони
движења; ДСАО-II/В6 искажува позитивни емоции при
качување на вештачка карпа;
ДСАО-II/В7 ги почитува правилата на однесување при
движења во различни средини.
ДСАО-II/Г1 ги почитува правилата на однесување во
соодветна ситуација;
ДСАО-II/Г2 дава придонес во реализирање на поставените
задачи;
ДСАО-II/Г3 другарски се однесува и соработува со другите.

АДС-II/Д да развие здрави навики и
навики за безбедно движење во просторот
при изведување на движечки содржини од
алтернативната околина

ДСАО-II/Д1 се грижи за средината околу
себе;
ДСАО-II/Д2 се грижи правилно за хигиената на спортската
опрема;
ДСАО-II/Д3 реагира правовремено при движење во
различни ситуации;
ДСАО-II/Д4 безбедно се движи во средината.
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