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Почитувани наставници, професори и реализатори на интеркултурни 
воннаставни активности според Нансен моделот за интеркултурно 
образование,

Креирањето на Практикумот има една основна носечка цел - а тоа е да се понудат и 
прикажат што повеќе модели на успешни и инвентивни интеркултурни воннаставни 
активности, произлезени од различни секции, но и намененти за различна возраст на 
ученици.

Сите посочени подготовки за воннаставните активности во Практикумот се само 
еден можен модел, една варијанта на воннаставна активност и никако немаат за цел 
да станат  унифицирани за сите наставнички тандеми и групи кои перспективно би ги 
реализирале.

Понудените видови планирани воннаставни активности треба да послужат само 
како еден вид образец, ориентир за наставничките тандеми кога пристапуваат кон 
планирањето на воннаставна активност со цел да ги задоволат главните обележја на 
Нансен моделот за интеркултурно образование, како: промоција на тимска и тандемска 
соработка; индивидуализиран пристап кон учениците во согласност со нивните 
можности, потенцијали, способности, интереси; поддржување активности низ игра 
како носечки метод на работа; задржување на двојазичната компонента; дизајн на 
интеркултурен училиштен простор и сл.

Сите предложени воннаставни активности коишто се понудени во Практикумот 
произлегуваат од различни секции вградени во годишните програми за воннаставни 
активности за различни одделенија, години. При изборот на видовите воннаставни 
активности се посвети внимание на меѓусебната корелација и тесна поврзаност меѓу 
дневните теми, со цел да се понудат различни приоди во планирањето, организирањето 
и реализирањето на тематски сродни, блиски теми - така на пр. ќе бидат прикажани 
активности со кои се обработени темите како: цвет до цвет, цветни венчиња (за ученици 
од основно образование) или пак теми како: моите особини, пријателство, соработка и 
сл. (за ученици од средно образование).

Се надеваме дека тие ќе ве инспирираат и поттикнат за осмислување, планирање и 
реализирање на уште многу нови, оригинални воннаставни активности коишто го носат 
предзнакот на интеркултурни активности според Нансен моделот за интеркултурно 
образование.

Би сакале да се заблагодариме на наставничките тандеми од основните и средните 
училишта за отстапените материјали, дневните подготовки коишто се надградени 
во соработка со тимот за едукација, обука и развој, благодарение на повратната 
информација добиена од страна на самите ученици при нивната првична, непосредна 
реализација.

Со почит,

Тимот за едукација, обука и развој при НДЦ Скопје
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секции
6 - 10 Еко-секција

12 - 14 Мали истражувачи

16 Креативно изразување и творење

18 Уметничка секција

20 Сообраќајна секција

активност
 Цветна градина 6
 Виножито  8
 Теглички во нашиот подрум   10
 Како растат коските? 12
 Вулкан 14
 Цветни венчиња  16
 Играта на ветерот 18

На крстосница        20

4
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Примери за интеркултурни 
воннаставни активности според НМИО

( за учениците од основното образование )
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Име и презиме  /  Emri dhe mbiemri

Дата  /  Data

Вид на воннаставна содржина (секција)
Lloji i përmbajtjes jashtëmësimore (sekcioni)

Еко-секција

Месечна тема  /  Tema mujore Цвет до цвет

Дневна активност  /  Aktiviteti ditor Цветна градина

Цели и задачи  /  Qëllimet dhe detyrat

•	 Развивање на естетските чувства кај учениците;

•	 Поттикнување на меморијата;

•	 Поттикнување на учениците за самостојно 
следење на промените во природата и нивно 
внимателно бележење преку слики;

•	 Проширување на детското искуство за појавите 
во природата и согледување на нивната 
меѓусебна поврзаност.

Наставни форми  /  Format mësimore Фронтална, групна и индивидуална 

Наставни методи  /  Metodat mësimore Метод на игра, метод на практична работа, метод на 
илустрација

Дидактички средства и помагала
Pajisjet dhe mjetet didaktike 

Илустрација на цветна градина, картички со разни 
цветови, хамер, апликации со цветови, волница, 
лепак, ножици.

СТРУКТУРА НА АКТИВНОСТА  /  STRUKTURA E AKTIVITETIT

Воведен дел  / Aktiviteti hyrës

Игра: „Меморија“. Учениците ја играат играта „Меморија“ со тоа што треба да откриваат картички на
кои има разни видови цвеќиња. Под картичките со цвеќиња се наоѓа една илустрација на цветна 
градина која на крајот треба се открие.

Главен дел  /  Pjesa kryesore

Учениците се поделени во четири групи и секоја група изработува по една цветна градина (лепат 
цветови на зелен хамер).

Завршен дел  /  Aktiviteti përmbyllës

Игра: „Што запомни од сликата“. Учениците ја гледаат илустрацијата со цветна градина и се 
обидуваат да запомнат што има на неа. Потоа илустрацијата се врти наопаку и тие се обидуваат да 
ја опишат илустрацијата и да набројат што има на неа.

Констатации и забелешки од  одржаниот час  /  Konstatime dhe vërejtje nga ora e realizuar

Непознати зборови  /  Fjalë të panjohura
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Име и презиме  /  Emri dhe mbiemri

Дата  /  Data

Вид на воннаставна содржина (секција)
Lloji i përmbajtjes jashtëmësimore (sekcioni)

Еко-секција

Месечна тема  /  Tema mujore Пролетта во мојот крај

Дневна активност  /  Aktiviteti ditor Виножито

Цели и задачи  /  Qëllimet dhe detyrat

•	 Внимателно следење и погодување на одредени 
поими;

•	 Развивање на прецизноста и естетските чувства 
кај учениците;

•	 Поттикнување на детската оригиналност и 
фантазија;

•	 Запознавање со причините за најчестите 
природни појави во пролетниот период, како и 
нивно правилно именување;

•	 Поддржување на детската љубопитност за 
проучување и истражување на природните 
појави.

Наставни форми  /  Format mësimore Фронтална, групна и индивидуална.

Наставни методи  /  Metodat mësimore
Метод на игра, метод на демонстрација, метод на 
разговор, метод на практична работа, метод на 
илустрација.

Дидактички средства и помагала

Pajisjet dhe mjetet didaktike 

Картонски картички со боите од виножитото, 
илустрација на виножито, ЦД-плеер, музичко ЦД, 
темперни бои, чашки, палети, четки, сини хамери, 
ДВД со цртан филм.

СТРУКТУРА НА АКТИВНОСТА / STRUKTURA E AKTIVITETIT

Воведен дел  /  Aktiviteti hyrës

Учениците ја играат играта „Меморија“ со погодување на одредена боја. Учениците се застанати во 
круг, секој ученик треба да влезе во средината на кругот каде што се поставени картончињата со 
боите од играта и треба да ги погодат паровите со иста боја. Под картончињата со боите се наоѓа 
илустрација на виножито кое треба на крајот, кога ќе ја завршат играта, да откријат што има на 
илустрацијата.

Главен дел  /  Pjesa kryesore

Учениците се поделени во 4 групи и секоја група има за задача да изработи по едно виножито, 
во секоја група има по шест ученика и секој ученик со темперни бои треба да обои еден дел од 
виножитото. Во заднина се слуша песната „Виножито“.

Завршен дел  /  Aktiviteti përmbyllës

Учениците седнати во полукругови го следат цртаниот филм „Мечето Руперт“ – епизодата
„Виножито“.

Констатации и забелешки од одржаниот час  /  Konstatime dhe vërejtje nga ora e realizuar

Непознати зборови  /  Fjalë të panjohura
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Име и презиме  /  Emri dhe mbiemri

Дата  /  Data

Вид на воннаставна содржина (секција)
Lloji i përmbajtjes jashtëmësimore (sekcioni)

Еко-секција

Месечна тема  /  Tema mujore Игри со глина и стакло

Дневна активност  /  Aktiviteti ditor Теглички во нашиот подрум

Цели и задачи  /  Qëllimet dhe detyrat

•	 Поттикнување и поддржување на логичкото 
размислување;

•	 Развивање на ситната мускулатура на рацете 
при работа со мали делчиња на хартија;

•	 Поддржување на работната навика за редовно 
уредно одржување на семејниот дом;

•	 Развој на еко-свеста кај учениците за чување и 
рециклирање на стаклените тегли;

•	 Развој на сетилата за вкус и за мирис.

Наставни форми  /  Format mësimore Фронтална, групна и индивидуална.

Наставни методи  /  Metodat mësimore
Метод на игра, метод на демонстрација, метод 
на разговор, метод на набљудување, метод на 
истражување.

Дидактички средства и помагала
Pajisjet dhe mjetet didaktike 

Касетофон, музичко ЦД, разни предмети, хамер, 
листови со овошје и зеленчук, колаж, текстил, 
коноп, тегли со зимница.

СТРУКТУРА НА АКТИВНОСТА  /  STRUKTURA E AKTIVITETIT
Воведен дел  /  Aktiviteti hyrës

Учениците се делат во четири групи. Активноста започнува со играта „Препознај по боја“. 
Учениците добиваат предмети, овошје и зеленчук во различна боја и истите треба да ги групираат 
и да формираат множества на бои.

Главен дел  /  Pjesa kryesore

Учениците се делат во шест групи и секој ученик добива по еден лист кој е во форма на некое 
овошје или зеленчук. Овошјето односно зеленчукот треба да го излепи со исечкани ливчиња од 
колаж во соодветна боја. Потоа секој зеленчук односно овошје го лепи на теглата со зимница. Три 
групи изработуваат зимница од зеленчук, а три групи изработуваат зимница од овошје. На крајот 
теглата ја затвораат со парче од текстил и врвца.

Завршен дел  /  Aktiviteti përmbyllës

Се игра играта „Што се крие во теглата“ каде учениците со затворени очи треба да мириснат или да 
вкусат, и според тоа да погодат што има во теглата.

Констатации и забелешки од одржаниот час  /  Konstatime dhe vërejtje nga ora e realizuar

Непознати зборови  /  Fjalë të panjohura
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Име и презиме  /  Adı ve soyadı

Дата  /  Tarih
Вид на воннаставна содржина (секција)
Ders dışı konuların türü  (kol/oturum)

Мали истражувачи

Месечна тема  /  Aylık konu Во здраво тело - здрав дух

Дневна активност  /  Günün etkinliği Како растат коските?

Цели и задачи  /  Amaç ve ödevler 

•	 Поттикнување на учениците за откривањето 
на посебностите на процесот на растењето низ 
повеќе животни периоди;

•	 Оспособување на учениците за самостојно 
презентирање резултати од спроведени 
истражувања;

•	 Збогатување на активниот вокабулар кај децата со 
поими во корелација со дневната активност;

•	 Поддржување на учениците за самоорганизирање 
при спроведување на истражувачките задачи.

Наставни форми  /  Öğretim formları Групна, индивидуална, фронтална.

Наставни методи  /  Öğretim yöntemleri
Метод на игра, метод на демонстрација, метод 
на објаснување, метод на разговор, метод на 
набљудување.

Дидактички средства и помагала
Öğretici materyal ve araç gereçler 

Плакат на човечки костур, плакат на човечко тело, 
коски на екстремитети, детско списание – „Росица“,  
работно ливче контура на човечко тело, работно 
ливче со хипотеза,  волница, колаж, слама.

СТРУКТУРА НА АКТИВНОСТ  /  ETKİNLİĞİN YAPISI

Воведна активност  /  Giriş bölümü
Учениците се застанати во круг во слободниот простор од училницата. Наставниците им 
напоменуваат дека секој ученик треба да си го каже своето име онака како што си го изговарал 
кога бил бебе, потоа онака како што го изговара сега и онака како што ќе го изговара кога ќе биде 
возрасен. Потоа се кажуваат инструкции за играта што следи. Се игра играта ,,Како расте
цвеќето“, (учениците преку инструкциите на наставниците треба да покажат како растат „од семе 
до цвет“).
Главен дел  /  Ana bölüm (gelişme) 
Учениците со помош на нестандардна мерка –волница, истражуваат колкава е должината на 
коските на екстремитетите кај нив со должината на коските кои ги имаат како нагледни средства, 
потоа прават споредба со должината на коските со наставниците и накрај споредуваат меѓу себе и 
запишуваат во работното ливче.
Завршна активност  /  Sonuç bölümü

Учениците седнуваат на своите места и добиваат работно ливче со контура на човек и треба секој
ученик со волница, колаж или слама да ги претстави коските.

Констатации и забелешки од  одржаниот час  /  Dersin gerçekleştirilmesi ile ilgili izlenimler 
ve yorumlar

Непознати зборови  /  Bilimeyen sözcükler / kelimeler:
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Име и презиме  /  Adı ve soyadı

Дата  /  Tarih

Вид на воннаставна содржина (секција)
Ders dışı konuların türü  (kol/oturum)

Мали истражувачи

Месечна тема  /  Aylık konu Необични природни појави

Дневна активност  /  Günün etkinliği Вулкан

Цели и задачи  /  Amaç ve ödevler 

•	 Запознавање на учениците со ретките природни 
појави како и за причините за нивното 
настанување;

•	 Оспособување на учениците за успешно тимско 
соработување при поделба на работните 
обврска, задачи и задолженија;

•	 Поттикнување на љубопитниот дух кај учениците 
преку истражувачкиот процес.

Наставни форми  /  Öğretim formları Групна, парови, фронтална.

Наставни методи  /  Öğretim yöntemleri Метод на игра, метод на демонстрација, метод на 
објаснување, метод на разговор.

Дидактички средства и помагала
Öğretici materyal ve araç gereçler 

Компјутер, домашен пластелин, песок, камења 
лимонова киселина, боја, сода бикарбона.

СТРУКТУРА НА АКТИВНОСТ  /  ETKİNLİĞİN YAPISI

Воведна активност  /  Giriş bölümü

Игра „Вулкан“. Децата се редат во два концентрични круга. Секое дете од надворешниот 
круг стои зад некое од внатрешниот круг, а едно дете стои во средината. Вулканот почнува 
да еруптира  кога детето во центарот почнува да плеска со рацете и децата од внатрешниот 
круг веднаш по него почнуваат да плескаат со рацете. Тогаш децата од надворешниот круг 
почнуваат да се движат во круг. Кога детето во средина ќе престане со плескањето, ќе 
престане и внатрешниот круг, тогаш детето во средина и другите деца од надворешниот круг 
треба да најдат место зад некое дете од внатрешниот круг, а тоа дете што нема да успее да 
најде некое дете од внатрешниот круг зад кого може да се крие, ќе биде во средина и ќе го 
започне повторно еруптирањето на вулканот.

Главен дел  /  Ana bölüm (gelişme) 

Учениците гледаат краток документарен филм за ерупција на вулкан.

Завршна активност  /  Sonuç bölümü

Учениците во парови, изработуваат вулкан од тесто. Откако ќе ги изработат вулканите, следува 
нивна ерупција. Наставниците во шишенцата најпрво ставаат лимонова киселина, вода и црвена 
боја, потоа се додава сода бикарбона и така вулканите ќе еруптираат.
Констатации и забелешки од  одржаниот час  /  Dersin gerçekleştirilmesi ile ilgili izlenimler 
ve yorumlar

Непознати зборови
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Име и презиме  /  Adı ve soyadı

Дата  /  Tarih

Вид на воннаставна содржина (секција)
Ders dışı konuların türü  (oturum)

Креативно изразување и творење

Месечна тема  /  Aylık konu Добредојде пролет

Дневна активност  /  Günün etkinliği Цветни венчиња

Цели и зaдачи  /  Amaç ve ödevler 

•	 Поттикнување на визуелното помнење на боите и 
формите од околината;

•	 Негување на естетскиот осет за хармоничност во 
компонирањето на боите и формите;

•	 Поддржување на креативниот творечки потенцијал 
кај децата;

•	 Оспособување за компонирање на едноставни 
геометриски и други форми;

•	 Развивање на ситната моторика на раката преку 
виткање на рачките на цветовите околу обрачот.

Наставни форми  /  Öğretim formları Групна, индивидуална, фронтална

Наставни методи  /  Öğretim yöntemleri Метод на игра, метод на демонстрација, метод на 
набљудување, метод на практична работа

Дидактички средства и помагала
Öğretici materyal ve araç gereçler 

Вештачка трева, цветови од креп хартија, беџови од 
хамер, вазни од хамер, обрачи од креп хартија

СТРУКТУРА НА АКТИВНОСТ  /  ETKİNLİĞİN YAPISI

Вовед  /  Giriş bölümü

Активноста започнува со моторно-музичката игра: цветна градина, чија цел е собирање на 
цветови од градината според бојата на беџот кој го носи секој од учениците.

Главен дел  /  Ana bölüm (gelişme) 

Активноста продолжува со моторната игра преку пречки од вазни, при што учениците имаат за 
задача да ги совладаат пречките на патеката. По совладувањето на пречките треба да се остави 
цветот во вазната, внимавајќи на критериумот идентичност на бои.

Завршен дел  /  Sonuç bölümü

Изработка на цветни венчиња во три групи (според бојата на беџот). Активноста ќе се заокружи со 
кореографија на детската песничка „Ајде ајде дечиња“.
Констатации и забелешки од  одржаниот час  /  Dersin gerçekleştirilmesi ile ilgili izlenimler 
ve yorumlar

Непознати зборови  /  Bilinmeyen kelimeler
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Име и презиме  /  Emri dhe mbiemri

Дата  /  Data

Вид на воннаставна содржина (секција)
Lloji i përmbajtjes jashtëmësimore (sekcioni)

Уметничка секција

Месечна тема  /  Tema mujore Боите на есенските денови

Дневна активност  /  Aktiviteti ditor Играта на ветерот

Цели и задачи  /  Qëllimet dhe detyrat

•	 Оспособување на учениците за правилно 
и координирано движење на деловите од 
нивното тело;

•	 Правилно ракување со материјалот за сликање;

•	 Поттикнување за ликовно изразување на 
набљудуваните природни појави;

•	 Поддржување на конструктивните 
соработнички односи помеѓу децата во 
творечкиот процес.

Наставни форми  /  Format mësimore Фронтална, групна и индивидуална

Наставни методи  /  Metodat mësimore Метод на игра, метод на демонстрација, метод на 
разговор.

Дидактички средства и помагала 
Pajisjet dhe mjetet didaktike 

Книги, хамер, бели листови, лепило, ножички, суви 
листови

СТРУКТУРА НА АКТИВНОСТА  /  STRUKTURA E AKTIVITETIT

Воведен дел  /  Aktiviteti hyrës

Активноста започнува со музичко-моторната игра „Ветер“, при што децата добиваат долги 
разнобојни ленти што ги држат во рацете. Во заднината на аудиоснимката го слушаат шумолењето 
на ветерот. Според звуците на ветерот, децата треба да ги движат своите раце.

Главен дел  /  Pjesa kryesore

Во средината на кругот се ставаат разни предмети и децата треба да претпостават што ќе се 
случи со предметите доколку задува ветер. За да ги потврдат своите тврдења, се прави проверка 
со дување на предметите со помош на фен. Потоа учениците се делат во 4 групи и секоја група 
го добива хамерот на кој има нацртано облак, дождовни капки и чадорчиња, но ќе треба да го 
доцртаат ветерот што го замислуваат  тие.

Завршен дел  /  Aktiviteti përmbyllës

Секоја група го презентира својот краен производ.

Констатации и забелешки од  одржаниот час  /  Konstatime dhe vërejtje nga ora e realizuar

Непознати зборови  /  Fjalë të panjohura
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Име и презиме  /  Emri dhe mbiemri
Дата  /  Data
Вид на воннаставна содржина (секција) 
Lloji i përmbajtjes jashtëmësimore (sekcioni) Сообраќајна секција

Месечна тема  /  Tema mujore Сувоземен сообраќај

Дневна активност  /  Aktiviteti ditor На крстосница...

Цели и задачи  /  Qëllimet dhe detyrat

•	 Да ги прошират своите знаења за сувоземниот 
сообраќај и да се поттикнува нивниот интерес за 
овој вид сообраќај;

•	 Да се оспособат учениците за класифицирање 
на сообраќајни средства коишто припаѓаат на 
сувоземниот сообраќај;

•	 Поттикнување на креативниот потенцијал кај 
учениците;

•	 Поттикнување на детската оригиналност и 
иновативност;

•	 Поттикнување на учениците за естетско 
украсување;

•	 Поддржување на групната работа и соработката 
меѓу учениците.

Наставни форми  /  Format mësimore Фронтална, групна и индивидуална.

Наставни методи  /  Metodat mësimore Метод на игра, метод на разговор, говорен метод, 
метод на практична работа, метод на илустрација.

Дидактички средства и помагала
Pajisjet dhe mjetet didaktike 

Картички со превозни средства, картонски кутии, 
лепило, колаж, дрвени стапчиња, фломастери.

СТРУКТУРА НА АКТИВНОСТА  /  STRUKTURA E AKTIVITETIT
Воведен дел  /  Aktiviteti hyrës
Во воведниот дел учениците ја играат играта „Секој во својата гаража“. Секој ученик добива по
една картичка на која има едно сувоземно превозно средство (автобус, автомобил, камион, мотор,
велосипед, трактор, запрежна кола), но со различна боја (црвена, жолта, сина, зелена). Учениците
на даден знак започнуваат да се движат, имитирајќи ги зададените сообраќајни средства, а на знак
за паркирање, секој треба да застане на своето место за паркирање, во соодветната гаража според
онаа картичка што ја има.

Главен дел  /  Pjesa kryesore
Во главниот дел учениците се поделени во седум групи според картичката што ја извлекле со 
превозно сувоземно средство. Секоја група треба да изработи по едно превозно средство со 
дадените материјали по дадени упатства од наставникот.
Прва група – изработува автобус со помош на отпаден материјал; 
Втора група – изработува автомобил со помош на отпаден материјал; 
Трета група – изработува камион со помош на отпаден материјал; 
Четврта група – изработува мотор со помош на отпаден материјал;
Петта група – изработува велосипед со помош на отпаден материјал; 
Шеста група – изработува трактор со помош на отпаден материјал;
Седма група – изработува запрежна кола со помош на отпаден материјал;
Додека учениците работат, во заднина се слушаат песните „Сакам кола убава“ и„Автобус на кат“.

Завршен дел  /  Aktiviteti përmbyllës
Во завршниот дел учениците ја играат играта „Пронајди го натрапникот“, каде што има поставени 
картички со различни превозни средства, а учениците треба да откријат кое превозно средство не 
припаѓа во таа група на средства.

Констатации и забелешки од одржаниот час  /  Konstatime dhe vërejtje nga ora e realizuar

Непознати зборови  /  Fjalë të panjohura
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секции
24 - 32 Јас и другите

34 Етно-секција

36 Музичка секција

38 Програма за образование 
 за мир и толеранција

активност
 Моите добри особини 24
 Моите пријатели  26
 Соработка во училиште  28
 Радост / тага 30
 Насилство во училиште 32
 Низ градовите на Р.М.  34
 Најуспешен концерт 36

Во Австрија        38
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Примери за интеркултурни 
воннаставни активности според НМИО

( за учениците од средното образование )
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Име и презиме  /  Emri dhe mbiemri  

Дата  /  Data

Вид на воннаставна содржина (секција) 
Lloji i përmbajtjes jashtëmësimore (sekcioni)

Јас и другите

Месечна тема  /  Tema mujore Пријателство

Дневна активност  /  Aktiviteti ditor Моите добри особини

Цели и задачи  /  Qëllimet dhe detyrat

•	 Зајакнување на позитивната слика за себе во 
групата;

•	 Негување позитивен став кај учениците кон 
универзалните морални вредности;

•	 Продлабочување на интерперсоналните 
односи меѓу учениците во групата.

Наставни форми  /  Format mësimore Фронатална, групна, тандемска.

Наставни методи  /  Metodat mësimore Метод на игра, демонстрација, практична работа и 
разговор.

Дидактички средства и помагала 
Pajisjet dhe mjetet didaktike 

ЛЦД-проектор, фломастери, листови, маркери и 
сл.

СТРУКТУРА НА АКТИВНОСТ  /  STRUKTURA E AKTIVITETIT

Воведна активност  /  Aktiviteti hyrës

Учениците се делат во парови по случаен избор, при што сите работат истовремено. Еден ученик 
се претставува себеси за време од 20 секунди, а потоа се менуваат. Потоа се игра и втор круг и 
притоа се презентираат нештата кои му се важни на секој член на тандемот („Мене ми е важно 
да...“), потоа, во наредниот круг се презентира истото во конотација „Тебе ти е важно“, а играта се 
заокружува со „Нам ни е важно“.

Главен дел  /  Pjesa kryesore

Секој добива листа во којашто се внесени три колони, со тоа што во колоната ЈАС треба да се 
напишат добрите лични особини. Потоа во втората колоната РОДИТЕЛИ треба да напише како 
гледаат родителите на таа лична особина, а во третата колона ВРСНИЦИ како гледаат врсниците 
(на пример, ако некој напише дека е педантен и уреден родителите можеби се задоволни и 
сметаат дека е добро, додека врсниците сметаат дека е тоа здодевно, неинвентивно и сл.).

Завршна активност  / Aktiviteti përmbyllës

Активноста се заокружува со техниката „Мој цвет “ преку која се презентираат: сопственото име, 
две добри особини, две личности кои имале влијание врз развојот, како и личните способности 
кои ги смета за предност и што би сакал да ги постигне поединецот. Преку оваа техника секој 
ученик дава свој личен придонес кон заокружувањето на дневната тема.

Констатации и забелешки од  одржаниот час  /  Konstatime dhe vërejtje nga ora e realizuar

Непознати зборови  /  Fjalë të panjohura
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Име и презиме  /  Emri dhe mbiemri  

Дата  /  Data

Вид на воннаставна содржина (секција)
Lloji i përmbajtjes jashtëmësimore (sekcioni)

Јас и другите

Месечна тема  /  Tema mujore Пријателство

Дневна активност  /  Aktiviteti ditor Моите пријатели

Цели и задачи   /  Qëllimet dhe detyrat

•	Негување и продлабочување на меѓусебното 
пријателство кај учениците;

•	Промовирање позитивни, пријателски особини 
и вредности;

•	Поддржување позитивна клима и атмосфера во 
групата.

Наставни форми  /  Format mësimore Фронатална, групна, тандемска.

Наставни методи  /  Metodat mësimore Метод на игра, демонстрација, практична работа и 
разговор.

Дидактички средства и помагала
Pajisjet dhe mjetet didaktike 

ЛЦД-проектор, книжен селотејп.

СТРУКТУРА НА АКТИВНОСТ  /  STRUKTURA E AKTIVITETIT

Воведна активност  /  Aktiviteti hyrës

Секој ученик треба да залепи парче селотејп на десното рамо. Селотејпот треба да е свиткан во 
круг, со цел да има две лепливи страни. Учениците се шетаат низ просторијата, а на даден знак 
треба да најдат партнер со кого ќе се залепат. Се залепуваат десното рамо на едниот што има 
селотејп, со левото рамо на другиот што нема селотејп. Потоа заедно продолжуваат да се шетаат, а 
на следниот знак треба да најдат друг пар со кој ќе се спојат (се залепуваат на ист начин). Потоа се 
шетаат сите четворица заедно залепени, а на следниот знак се залепуваат со друга четворка, и сè 
така, додека не се спојат сите членови од целата група.

Главен дел  /  Pjesa kryesore

Ученичките тандеми се формираат по случаен избор (на пр. според број во дневник), при што 
секој тандем треба да се договори како невербално ќе се претстави како пријател, а потоа како ќе 
ги претстават личните позитивни особини на својот пријател, член на тандемот.

Завршна активност  /  Aktiviteti përmbyllës

Секоја група (формирана од по два тандема од претходната игра) креира инспиративен постер со 
поим, на пример, пријателство, користејќи ги првите букви од зборот како основа за креирање на 
други зборови кои се во тесна корелација со темата на денот (на пр. П - поздравување, Р - радост, 
И - искреност итн.). Секоја група го претставува својот краен производ и го изложува на паното.

Констатации и забелешки од  одржаниот час  /  Konstatime dhe vërejtje nga ora e realizuar

Непознати зборови  /  Fjalë të panjohura
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Име и презиме  /  Emri dhe mbiemri

Дата  /  Data

Вид на воннаставна содржина (секција) 
Lloji i përmbajtjes jashtëmësimore (sekcioni) Јас и другите

Месечна тема  /  Tema mujore Соработка

Дневна активност  /  Aktiviteti ditor Соработка во училиште 

Цели и задачи   /  Qëllimet dhe detyrat

•	 Продлабочување на тимската и тандемската 
соработка во групата;

•	 Поддржување на различни форми на 
соработка во училиштето меѓу учениците, 
учениците и професорите, како и меѓу 
професорите;

•	 Сензибилизирање на учениците за функцијата 
и улогата на меѓусебното соработување.

Наставни форми  /  Format mësimore Фронатална, групна, тандемска.

Наставни методи  /  Metodat mësimore Метод на игра,  демонстрација, практична работа 
и разговор.

Дидактички средства и помагала
Pajisjet dhe mjetet didaktike 

ЛЦД-проектор, чаша, вода, марама, маркери, 
листови во боја, фломастери и др.

СТРУКТУРА НА АКТИВНОСТ  /  STRUKTURA E AKTIVITETIT

Воведна активност  /  Aktiviteti hyrës

Воведна игра: Учениците се распоредуваат во групи, по случаен критериум (на пр. според нивната 
висина, боја на чорапи, прва буква од името и сл.).
На еден ученик од групата (според договорот од страна на членовите на групата) му се врзуваат 
очите и треба да пренесе чаша вода до одредено место. Притоа учениците од групата му помагаат, 
но не смеат да го допираат, а може да кажат само еден збор како насока до целта. Членовите на 
останатите групи прават бучава со цел да го отежнат пристигнувањето до зададената цел.
За најуспешна група се прогласува групата која за најкусо време успеала да ја заврши задачата 
благодарение на добра соработка и организација.

Главен дел  /  Pjesa kryesore

Поимот соработка секоја група го обработува со помош на техниката грозд, по што групите го 
презентираат истото. Потоа групите продолжуваат, користејќи ја техниката Венов дијаграм, со цел 
да ја откријат поврзаноста при соработувањето меѓу учениците, професорите, ставајќи акцент на 
форми на нивната меѓусебна соработка во училиштето.

Завршна активност  /  Aktiviteti përmbyllës

Секоја група осмислува симбол за соработка на следниве теми: соработка ученик - ученик;
соработка ученик-професор; соработка професор-професор. Осмислените симболи се 
истакнуваат на месечното пано на секцијата и за нив секоја група дава оригинално објаснување и 
толкување.

Констатации и забелешки од  одржаниот час  /  Konstatime dhe vërejtje nga ora e realizuar

Непознати зборови  /  Fjalë të panjohura
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Име и презиме  /  Emri dhe mbiemri

Дата  /  Data

Вид на воннаставна содржина (секција) 
Lloji i përmbajtjes jashtëmësimore (sekcioni) Јас и другите

Месечна тема  /  Tema mujore Моите чувства

Дневна активност  /  Aktiviteti ditor Радост / тага

Цели и задачи   /  Qëllimet dhe detyrat

•	 Поддржување на учениците при изразување на 
различни видови чувства;

•	 Правилно именување на чувствата и 
емотивните состојби;

•	 Поттикнување на невербалната комуникација и 
нејзино правилно толкување во секојдневниот 
живот.

Наставни форми  /  Format mësimore Фронатална, групна, тандемска.

Наставни методи  /  Metodat mësimore Метод на игра, демонстрација, практична работа 
и разговор.

Дидактички средства и помагала
Pajisjet dhe mjetet didaktike 

ЛЦД-проектор, подготвен материјал.

СТРУКТУРА НА АКТИВНОСТ  /  STRUKTURA E AKTIVITETIT

Воведна активност  /  Aktiviteti hyrës

Учениците се распоредуваат во круг во средината на просторијата. Секој треба да направи гест на 
радост и потоа продолжува другиот. Кога кругот ќе заврши сите треба да направат тажен гест.
Преку техниката коцка се обработуваат поимите радост и тага во групи (во четири групи 
учениците се делат со критерим на поделба: по картончиња-беџови со насмеано човече во жолта 
и розова боја и по 6 картончиња - беџови со тажно човече во кафеава и сива боја).

Главен дел  /  Pjesa kryesore

Распределени во групи тие работат на изразување на радоста и тагата низ повеќе техники и 
примена на материјали, на пример: изработка на маска за лице од глина, на балони во боја која им 
асоцира на чувството, на цртеж - претставување на радосна и тажна состојба, апстрактно изразување 
тага и радост,  претставување на движења - скулптури кои симболизираат радост или тага.
(Во заднина се слуша музика - тажна и весела но, инструментална).

Завршна активност  /  Aktiviteti përmbyllës

Презентација на сработеното: Како тагата може да ја коригираме во радост. Мисли-мудрости 
кои ќе произлезат од учениците на тема радост и тага. Пример: Децата се радост на родителите. 
Споделената радост е поголема радост...

Констатации и забелешки од  одржаниот час  /  Konstatime dhe vërejtje nga ora e realizuar

Непознати зборови  /  Fjalë të panjohura
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Име и презиме  /  Emri dhe mbiemri

Дата  /  Data

Вид на воннаставна содржина (секција) 
Lloji i përmbajtjes jashtëmësimore (sekcioni) Јас и другите

Месечна тема  /  Tema mujore Конфликти

Дневна активност  /  Aktiviteti ditor Насилство во училиште

Цели и задачи   /  Qëllimet dhe detyrat

•	 Негување на ненасилно однесување меѓу 
ученичката популација во училницата и 
училишниот објект;

•	 Оспособување на учениците за превенирање на 
насилно однесување и успешно разрешување 
конфликтни ситуации;

•	 Промовирање на вредностите на училиштето 
како позитивно емоционално опкружување.

Наставни форми  /  Format mësimore Фронатална, групна, тандемска.

Наставни методи  /  Metodat mësimore Метод на игра, демонстрација, практична работа и 
разговор.

Дидактички средства и помагала
Pajisjet dhe mjetet didaktike 

ЛЦД-проектор, хамери, маркери, текстилни 
парчиња, конец, дрвени стапчиња и др.

СТРУКТУРА НА АКТИВНОСТ  /  STRUKTURA E AKTIVITETIT

Воведна активност  /  Aktiviteti hyrës

Воведна игра: Учениците се распоредуваат во круг. Првиот ученик треба да направи еден потег 
или гест со кој ќе демонстрира насилничко однесување врз ученикот кој стои до него. Потоа тој на 
другиот итн. сè додека не се затвори кругот. Потоа играта се повторува со правење потег или гест 
кој демонстрира пријателство.

Главен дел  /  Pjesa kryesore

Учениците се распоредуваат по групи, по случаен избор. Професорите даваат пример за една 
случка на насилно однесување во училиште, на пр.: Тепачка на ученици при што објаснуваат како 
започнала, кој учествувал и кој е вмешан. Учениците распоредени по групи треба заеднички да 
се договорат како е најсоодветно успешно да се реши и надмине конфликтот. Кога сите групи ќе 
завршат следи драматизација на осмисленото решение.
На крајот професорите објаснуваат како навистина завршила случката.

Завршна активност  /  Aktiviteti përmbyllës

Активноста се заокружува со изработување на постер за секоја училница која ја поддржува 
глобалната акција за ненасилно однесување меѓу младите.

Констатации и забелешки од  одржаниот час  /  Konstatime dhe vërejtje nga ora e realizuar

Непознати зборови  /   Fjalë të panjohura
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Име и презиме  /  Emri dhe mbiemri

Дата  /  Data

Вид на воннаставна содржина (секција)
Lloji i përmbajtjes jashtëmësimore (sekcioni)

Етно-секција

Месечна тема  /  Tema mujore Градови и села

Дневна активност  /  Aktiviteti ditor Низ градовите на РМ

Цели и задачи  /  Qellimi dhe detyrat

•	 Негување толерантен однос кон различностите 
во РМ;

•	 Откривање на специфичностите на секој 
регион во РМ;

•	 Потхранување на љубов и позитивни чувства 
кон родниот крај;

•	 Поддржување на конструктивно и самостојно 
договарање на процесот на реализирање на 
проектните активности на ниво на секоја група.

Наставни форми  /  Format mesimor Фронтална, групна, тандемска, индивидуална.

Наставни методи  /  Metodat mesimor Метод на игра, на практична работа, 
демонстрација, илустрација, разговор.

Дидактички средства и помагала
Pajisjet dhe mjetet didaktike

Разгледници, хамери, селотејп, фломастери, 
фотографии, ЦД.

СТРУКТУРА НА АКТИВНОСТ / STRUKTURA E AKTIVITETIT

Воведна активност  /  Aktiviteti hyrës

Активноста започнува со поделба во групи по случаен избор (на пр. според бројот залепен под 
секое столче), по што се формираат 5 групи - секоја група добива неколку имиња на градови 
низ Македонија, како и неколку симболи (типични за нив, на пр. Кочани - ориз, Охрид - бисер, 
Гевгелија -  калинка, Берово - сирење, Крушево - локум итн.). Целта е името на секој град што 
побрзо да се поврзе со соодветен симбол. Активноста се надградува со поврзување на старото 
име на градот со сегашното, како и со откривање на вистинската разгледница со соодветниот град.

Главен дел  /  Pjesa kryesore

Откривање на легендите за настанок на името на 5 града, од различни географски региони во РМ, 
по што секоја група потоа драматизира настан пред останатите ученици.

Завршна активност  /  Aktiviteti përmbyllës

Креирање макета на матичниот град со поделба во групи, на пр. една група може да креира 
споменици, друга група позначајни објекти, трета група природни обележја на градот и сл.

Констатации и забелешки од  одржаниот час  /  Konstatime dhe vërejtje nga ora e realizuar

Непознати зборови  /  Fjalë të panjohura
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Име и презиме  /  Emri dhe mbiemri

Дата  /  Data

Вид на воннаставна содржина (секција)
Lloji i përmbajtjes jashtëmësimore (sekcioni) Музичка секција

Месечна тема  /  Tema mujore Во ритамот на музиката на 21 век

Дневна активност  /  Aktiviteti ditor Најуспешен концерт

Цели и задачи   /  Qëllimet dhe detyrat

•	Сензибилизирање на учениците за 
препознавање на естетската компонента и 
уметничката вредност во различни видови 
музички настани;

•	Развивање толерантен и космополитски поглед 
кон различни музички настани;

•	Согледување на тежината и одговорноста околу 
подготовката и реализацијата на еден музички 
настан.

Наставни форми  /  Format mësimore Фронтална, групна, тандемска, индивидуална

Наставни методи  /  Metodat mësimore
Метод на игра, практична работа, метод на 
набљудување, метод на разговор, метод на 
демонстрација.

Дидактички средства и помагала
Pajisjet dhe mjetet didaktike 

ЛЦД-проектор, музички инструменти, ЦД, 
маркери, хамери, фломастери, селотејп.

СТРУКТУРА НА АКТИВНОСТ  /  STRUKTURA E AKTIVITETIT

Воведна активност  /  Aktiviteti hyrës
Препознавање на концерти од различни жанрови музика преку ЛЦД-проектор, како на пример: 
концерт од народна музика (Миле Кузманоски, Shkurte Fejza) итн., на забавна музика (Туна, Адријан 
Гаџа, Тоше, Каролина), на странска музика (Еминем, Бијонсе, Металика), на класична музика 
(Виенскиот симфониски оркестар).
Главен дел  /  Pjesa kryesore

Подготовки за концерт на двајца ученици.
Во групи по претходно договорен критериум учениците работат на задачи неопходни за 
одржување на концертот. Пример:
•	 Карти;
•	 Плакат;
•	 Сценографија (бина, микрофони,звучници - заднина на бината);
•	 Придружни вокали;
•	 Водителски тандем;
•	 Фотографирање и снимање;
•	 Публика, организација на простор.

Завршна активност  /  Aktiviteti përmbyllës

Проследување на концертот на учениците со сплет на повеќе кратки музички точки.

Констатации и забелешки од  одржаниот час  /  Konstatime dhe vërejtje nga ora e realizuar

Непознати зборови  /  Fjalë të panjohura
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Име и презиме  /  Emri dhe mbiemri

Дата  /  Data

Вид на воннаставна содржина (секција) 
Lloji i përmbajtjes jashtëmësimore (sekcioni)

Програма за образование за мир и толеранција

Месечна тема  /  Tema mujore Низ земјите на ЕУ...

Дневна активност  /  Aktiviteti ditor Во Австрија

Цели и задачи  /  Qellimi dhe detyrat

•	 Запознавање со културно-историските 
обележја и природните богатства на Австрија;

•	 Негување на толерантен однос кај учениците 
кон другите култури, народи, традици, обичаи 
и сл.;

•	 Поттикнување на флексибилно и логично 
мислење кај учениците;

•	 Зајакнување на интеракцијата меѓу учениците 
од двете етнички групи;

•	 Проширување на активниот речник на 
учениците со нови поими на двата јазика.

Наставни форми  /  Format mësimore Фронатална, групна, индивидуална форма на 
работа.

Наставни методи  /  Metodat mësimore Метод на игра, разговор, демонстрација, 
практична работа.

Дидактички средства и помагала
Pajisjet dhe mjetet didaktike

Пропагандни материјали, знамиња, музичко ЦД,
штрудли, чоколади, стикери, хамери, фломастери 
итн.

СТРУКТУРА НА АКТИВНОСТ / STRUKTURA E AKTIVITETIT

Воведна активност  /  Aktiviteti hyrës

Активноста започнува со игра „Асоцијација“ во којашто ќе се вклучат сите ученици, и таа се 
реализира двојазично. Преку четири клучни поими (Виена, Моцарт, скијање и Дунав) учениците 
треба да ја откријат темата на денот (Австрија).

Главен дел  /  Pjesa kryesore

Дел од учениците ќе бидат во улога на презентери на четири штанда (што ќе понудат различни 
содржини, на пр.  1. штанд - зимски спортови во Австрија, 2. штанд - музиката во Австрија, 3. штанд 
- виенскиот концерт, 4. штанд - традиционални кулинарски специјалитети), додека пaк, останатите 
ќе имаат задача да соберат што повеќе информации за Австрија при посета на штандовите.

Завршна активност  /  Aktiviteti përmbyllës
Секој ученик индивидуално треба да ги запише сите нешта што преку активноста имал за првпат 
можност да ги слушне за Австрија, по што следува нивното лепење на хамер на којшто се нацртани 
контурите на Австрија.

Констатации и забелешки од  одржаниот час  /  Konstatime dhe vërejtje nga ora e realizuar

Непознати зборови  /   Fjalë të panjohura
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Дата :
Одд. наставници - 
реализатори:
Програмска 
ситуација: Прослава на роденден на .................

Воспитно-
образовни цели и 
задачи:

•	 Поттикнување позитивно расположение во групата, како и зајакнување на 
интеракцијата меѓу децата;

•	 Откривање на важноста и значењето на роденденот во животот на секое 
дете, но и на секое семејство;

•	 Унапредување на соработката со семејството на славеникот;
•	 Поддржување на културно-хигиенските навики при заедничката прослава;
•	 Поддржување на децата во применувањето на културно-социјалните фрази 

на двата јазика при честитањето на роденденот;
•	 Повторување на усвоените роденденски песни на двата јазика;
•	 Поттикнување на децата за самоиницијативно практикување на усвоените 

правила на групните игри;
•	 Збогатување на активниот речник кај децата со нови поими од двата јазика, 

како: роденден, славеник, торта, подарок, роденденска желба, прослава и 
сл.;

•	 Зајакнување на чувството на припадност кон групата.

Форми на работа: Фронтална, групна, индивидуална.

Методи на работа: Метод на игра, метод на разговор, метод на демонстрација, метод на 
илустрација.

Дидактички 
средства и 
помагала:

ЦД со детски песни, фотоапарат, декоративен натпис, хартиени украси, 
подарок, прибор за честење (садови, салфетки), балони, хартија, фломастери, 
роденденско столче.

Тек на реализација 
на активноста:

Децата заедно со наставниците седат во круг, се поттикнуваат да понудат повеќе 
претпоставки: зошто е украсена училницата, кој може да биде славеникот, колку 
години ќе наполни денес, според што согледуваат дека навистина тоа дете сега 
има 7 години (на пр. колкава е неговата висина, тежина) и сл.
Заедно со сите ученици пејат неколку роденденски песнички, на неколку 
јазици, а потоа се продолжува со играта „Топло-ладно“, т.е. за кусо време 
славеникот излегува со една наставничка надвор од училницата, а останатите 
деца со другата наставничка некаде го сокриваат подарокот за него. Откако ќе 
го повикаат, славеникот треба  да го пронајде подарокот, а децата му помагаат, 
насочувајќи го низ просторот со зборовите топло-ладно (ако е далеку од 
скриениот подарок е „ладно“, а кога е блиску до него е „топло“). Овие термини се 
употребуваат паралелно на двата јазика, сè додека не биде откриен подарокот.
Се продолжува со играта „Смешна поза“ т.е. децата играат по желба на музички 
песни со различно темпо, следејќи го истото со брзината на своите движења, 
а на запирањето на музиката треба да направат што посмешна необична поза. 
Наставниците фотографираат некои од нив.
Наредната  игра  може  да  биде  „Музичко  перниче“. Се редат перничиња во 
круг, но треба да има едно перниче помалку од вкупниот број деца. Децата на 
музичката нумера треба се движат околу перничињата, а на запирањето на 
музиката треба што побрзо да седнат на најблиското перниче. Детето што ќе 
остане без перниче  се охрабрува да пронајде другарче кое ќе го прими во скут. 
Во наредниот круг се вади уште едно перниче, итн.

ПРИЛОГ
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Тек на реализација 
на активноста:

Целта на играта е децата што ќе немаат перниче да се обидат да пронајдат 
другар што ќе им направи место во својот скут, но истовремено треба да се 
поттикнат и децата што имаат перниче да направат место покрај себе за уште 
неколку другарчиња.
Сите деца што  ќе  се  наредат  како  воз (еден зад друг) околу само едно перниче  
треба да добијат охрабрување. Кога ќе остане само едно перниче, треба да се 
поддржат децата да се организираат заеднички како група околу тоа перниче.
Една од можните игри е „Претвори се во...“. Славеникот добива волшебно стапче  
и добива право да направи магија со којашто може да ги претвори останатите 
деца во одреден предмет, животно, лик и сл. Се одбира детето што актерски 
најдобро го претставува зададеното, со што добива право да го преземе 
волшебното стапче и да даде нова насока за нова магија. Играта се повторува 
во  неколку круга.
Децата потоа седат во круг и му цртаат на славеникот сè што му посакуваат за 
овој роденден (како еден вид честитка), а за тоа време наставниците заедно  со 
славеникот ги подготвуваат масите за заедничката прослава (кога славеникот 
ќе  треба да ја дувне свеќичката, при што му се пејат и популарните роденденски 
песни).
Накрај на прославата на славеникот му се врачуваат сите нацртани честитки 
како спомен за прославата во училиштето.
ЗАБЕЛЕШКИ: Доколку се во можност, родителите на славеникот, исто така, можат 
да земат активно учество во реализацијата на прославата и игрите.

Напомена: Предлог за програма за прослава на родендени ја посочуваме и 
нудиме со цел секој од наставничките тандеми да направи нивен избор, селекција 
и надградување во согласност со возраста на учениците, нивните интереси, 
очекувања, просторните услови и можности за просторна организација.

ПРЕПОРАКИ И НАСОКИ:

Посочените игри се само предлози за можните роденденски игри, и непосредните реализатори 
(наставниците) имаат апсолутно право самостојно да го извршат изборот, да ги надополнат, збогатат 
и видоизменат.

Бројот на игрите што ќе им се понудат на учениците треба да биде флексибилен, како и нивниот 
редослед. Неопходно е да се поддржат децата во активното усвојување на правилата на игрите, како и 
да се поттикнат за нивно почитување (затоа секогаш пред играта се прашуваат децата кои се правилата, 
заеднички се повторуваат, но се утврдуваат и можните последици, санкции за оние членови на групата 
коишто нема да ги почитуваат, на пр. да се исклучи еден, два, три круга од играта, да се исклучи до 
крајот на играта,  да не учествува во наредната игра, да не учествува во две наредни игри и сл.).

Најдобро е децата да ги понудат евентуалните санкции за непочитувањето на утврдените правила, т.е 
да не им се наметнуваат како готови предлози.

Во почетокот можеби ќе забележите дека учениците имаат потешкотии при предлагањето на „казните“ 
(може да се случи да бидат строги, остри, или пак, да не ви понудат ниту еден конструктивен предлог), 
затоа можете да понудите две-три опции (на пример – кој се турка додека свири музиката, може да се  
исклучи два наредни круга од играта или да не учествува во следната игра), па учениците нека гласаат 
за вашите предлози. Тој предлог што ќе добие повеќе гласови добива статус на ново правило, затоа 
треба доследно да се придржува изгласаното спрема сите деца, што ќе послужи како добар модел на 
однесување за целата група.
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