
ЗБОРОВИ СО ИСТО 

ИЛИ СЛИЧНО 

ЗНАЧЕЊЕ
IV одд.



 СОГЛЕДАЈ И ЗАКЛУЧИ !        

Согледуваш дека зборот ОДИ е поврзан со стрелки 

со зборовите: ТРЧА, СЕ ДВИЖИ ,ЧЕКОРИ, ДОАЃА и 

БРЗА.

Сите овие зборови иако се различни по форма 

имаат исто значење со зборот со кој се поврзани, 

односно поимот ОДЕЊЕ.

ОДИ 

ТРЧА СЕ ДВИЖИ ЧЕКОРИ ДОАЃА БРЗА 



 Ајде да видиш како изгледа во реченици !

1 .Ученикот оди покрај  училиштето.

2. Ученикот трча покрај  училиштето.        

3. Ученикот се движи  покрај  

училиштето.

За да постигниме поголема сликовитост  и 

прецизност во искажувањето често користиме 

различни зборови што имаат исто или слично 

значење. 



 Еве уште еден пример за зборовите со 

исто или слично  значење: 

Повторно согледуваш дека зборот КНИГА е поврзан 

со стрелки со зборовите: РОМАН, СЛИКОВНИЦА , 

УЧЕБНИК, ДНЕВНИК и ЕНЦИКЛОПЕДИЈА.

Сите овие зборови иако се различни по форма 

имаат исто значење со зборот со кој се поврзани, 

односно поимот КНИГА.

КНИГА

РОМАН      СЛИКОВНИЦА УЧЕБНИК ДНЕВНИК ЕНЦИКЛОПЕДИЈА



 Како изгледа во реченици!

1.Марко и Елена читаат книга.

2.Марко и Елена читаат сликовница.

3.Марко и Елена читаат роман.

Различните зборови кои што имаат исто или 

слично  значење се викаат СИНОНИМИ . 



 ПРИМЕНИ ГО НАУЧЕНОТО !

Задача 1:За секој збор пронајди по еден или повеќе 

зборови со исто или слично значење ! Пополни ја табелата, а 

потоа провери дали точно си напишал/а ?

Пример:

-говори или кажува , зборува

-обувки или патики, чизми

говори куќа улица весел обувки учител родител

кажува 

зборува

патики 

чизми



ПРОВЕРИ ДАЛИ ТОЧНО СИ НАПИШАЛ/А? 

говори куќа улица весел обувки учител родител

зборува стан пат радосен патики даскал мајка 

кажува дом автопат среќен чизми наставник татко

вели живеалиште булевар насмеан чевли професор старател



Интересно е нели? Ајде да се обидеме и со 

друга вежба!

Задача 2: Поврзи ги во парови следните 

зборови:

семејство                                                         алчен

ресторан                                                          гора

зимзелени дрвја                                              виножито

аплауз                                                             интелигентен

ѕуница                                                             мрак

лаком                                                              иглолисни дрвја

лоша                                                                немоќ

темница                                                          фамилија 

шума                                                               ракоплескање

паметен                                                          гостилница

слабост                                                           злобна 



ПРОВЕРИ ДАЛИ ТОЧНО СИ ПОВРЗАЛ/А?
семејство       

алчен

ресторан      

гора

зимзелени дрвја  

виножито

аплауз      

интелигентен

ѕуница     

мрак

лаком    

иглолисни дрвја

лоша        

немоќ

темница    

фамилија 

шума    

ракоплескање

паметен   

гостилница

слабост                                                злобна 



За вежбање:

Напиши 5 реченици во кои ќе употребиш 

зборови со исто или слично значење. 

Лесна работа  драг ученику !


