
План на активности за период од 18.05.2020 до 22.05.2020 

Македонски јазик 

Понеделник 18.05.2020 

Утврдување на текстот:  Лажливец стр.154 

Задача - Да се дополнат испуштените зборови во текстот - ЛАЖЛИВЕЦ. 

Користете го учебникот како помош за точно да ја извршите задачата. Пишувај во тетратка. 

     Некое ______________ чувајќи ги ____________, одеднаш почнало да 

___________ како да видело _____________: 

- Помош, волк, ___________! 

Дотрчале ____________________ и виделе  дека овчарчето ги 

_____________________. Така успеало да ги __________________ 

уште неколку пати, но ___________ ден навистина  се ____________ 

волкот и го нападнал неговото _____________. 

 Момчето се ________________ и почнало да ______: 

- Ваму, побргу, ______, волк! 

Селаните си _________________ дека пак ги _______ и никој не 

отишол да му __________________. 
 

Вторник 19.05.2020 

Користење на интерпункциски знаци (. , : ? !) 

 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=3YzN7INoAVE&feature=emb_logo 

Погледнете го видеото за интерпункциски знаци со цел да се потсетите каде се употребува 

точка, запирка, две точки, прашалник и извичник, а на крајот од видеото препишете ги 

речениците во тетратка и ставете ги интерпункциските знаци на соодветното место. 

Среда 20.05.2020 

Писмена вежба: Го сакам летото 

Со кратки, јасни и целосни реченици напиши зошто го сакаш летото. Пишувај читливо, 

педантно и внимавај на интерпункциските знаци. 

 

Четврток 21.05.2020 

Обработка на текстот ,,Незавршена приказна,, стр.163 

Прочитај го текстот повеќе пати со цел да ја разбереш неговата содржина, а потоа 

илустрирај го во тетратката без линии по македонски јазик. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=3YzN7INoAVE&feature=emb_logo


Петок 22.05.2020 

Довршување на текстот ,,Незавршена приказна,, стр.163 

Потсети се на текстот Незавршена приказна и прочитај го повторно, а потоа одговори ги 

прашањата под сликата. 

 

Математика 

Понеделник 18.05.2020 

На денешниот час ќе работиш во учебникот трет дел страна 54 Групирање со Керолов 

дијаграм. 

Вторник 19.05.2020 

На денешниот час ќе работиш во учебникот трет дел страна 50 Читање од столбест 

дијаграм. 

Среда 20.05.2020 

На денешниот час ќе работиш во учебникот трет дел страна 51 Нацртај столбест дијаграм. 

 

Четврток 21.05.2020 

На денешниот час ќе работиш во учебникот трет дел страна 52 Дијаграм на времето. 

 

Петок 22.05.2020 

Препиши ги задачите во тетратка по коцки, а потоа реши ги истите. 

 1. Кучето на Маја е високо 25 cm, а кучето на Дарко е за 10 cm повисоко од 
кучето на Маја. Колку cm е високо кучето на Дарко? 
 
2. Кучето има маса од 26 kg, а мачето има маса од 7 kg. Колку изнесува 
вкупната маса на мачето и кучето? Кој е потежок и за колку kg? 
 
3. Има 35 денари. Треба да платам 58 денари. Уште колку пари ми 

недостигаат?      

 

Природни науки 

 Понеделник 18.05.2020 

Грижа за околината стр.74, 75 
Секој од нас треба да се грижи за околината во која живее, да не фрла отпадоци, да не 
ги уништува зелените површини. Отпадоците треба да се фрлаат на определено 
место за нив, во спротивно го загрозуваме животот на многу животни и растенија кои 
повеќе ги нема т.е исчезнале. 
Сработи ја страна 59 во работната тетратка – грижи се за животната средина. 

 



Петок 22.05.2020 

Добро или лошо за околината 

Денеска ќе работиш во работната тетратка (жабата) на страна 54 и 55.  

Општество 

Среда 20.05.2020 

Патуваме – видови сообраќај 

Погледнете ја презентацијата по општество и ќе се запознаете со различните видови на 

превозни сретства. Потоа во тетратката нацртај по едно превозно сретство кое се движи 

на копно (пр.автомобил, автобус, камион, мотор), вода (пр.брод, чамец, подморница) и 

воздух (пр.авион, хилихоптер). 

 

Ликовно образование 

Четврток  21.05.2020 

Садење, поливање цвеќе 

Во блокчето најпрво со молив нацртај различни видови на цвеќиња и деца кои ги полеваат 

цвеќињата. Потоа цртежот обој го по сопствена желба со боици кои самиот ќе ги одбереш 

(дрвени бои, фломастери или мрсни бои). 

 

Музичко образование 

 

Вторник 19.05.2020 

Народно оро „Борјано,Борјанке (утврдување) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YLgdB-en2Mg 

 

 

Четврток 21.05.2020 

Пеење на изучени песни по избор - денеска слушај музика која ти најмногу ја сакаш! 

 

Физичко и здравствено образование 

https://www.youtube.com/watch?v=YLgdB-en2Mg


Вторник 19.05.2020 

Скок во длабочина 

 

Среда 20.05.2020 

Сокање со јаже, скокање преку ластик 

 

Петок 22.05.2020 

Игра: Ден, ноќ 

За часовите по Физичко и здравствено образование предвидено е скокање на јаже, ластик и 

играње на играта Ден-ноќ со другарчиња кои живеат блиску до тебе!  

 

 

 
 
 
 

 


