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ПЛАНИРАНА НАСТАВА  ВО  ПРИРОДА 

 Оваа учебна 2020/2021 година училиштето,, Дебрца,, планира да  реализира настава 

во природа која што ќе се одвива според Годишната програма,но и според целите и задачите  

од Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието. 

                                1.       Значење на  наставата  во  природа 

     Наставата  во природа има значајна функција и е незаменлива во остварувањетона 
одредени цели од образовен и воспитен аспект и во остварувањето  на естетско-еколошкото 
и здравствено-физичкото воспитание и социјализацијата на учениците. 

      Преку организирањето и реализирањето на оваа наставна форма на учениците од петто 

одделение им се овозможува изворно да се запознаат со предметите и појавите во 

природната и животната средина, тие непосредно да набљудуваат, проучуваат, восприемаат 

во природни услови и да ги демонстрираат во нивната оригинална димензија. Знаењата кои 

што учениците ќе ги стекнат преку наставата во природа ќе се потрајни, ќе имаат поголема 

практична применливост, функционалност и ќе претставуваат мотивирачки фактор за 

проширување, продлабочување и поголема примена во натамошното образование. Кај 



учениците ќе се развие осамостојувањето, хуманизацијата, социјализацијата на односите 

меѓу половите, тие ќе се оспособат за живот во колектив, за извршувањето на поставените 

задачи, ќе се негуваат другарските односи. Преку запознавањето на природните убавини , 

учениците ќе го развиваат чувството за доживување на убавото, кај нив ќе се формираат 

навики за спортување и рекреација, а со тоа ќе им се подобри физичката и психичката како 

и општата здравствена состојба. 

                            2.      Цели и задачи  на наставата во природа 

 Основната цел која сакаме да ја постигнеме со изведувањето на оваа форма на настава 

е учениците  да се здобијат со знаења, претстави и поими во природната средина, 

предзаењата и знаењата што учениците до овој период ги стекнале да се дополнат, 

дооформат, потврдат и систематизираат. 

 Учениците со овој вид настава ќе ги продлабочат знаењата за растителниот свет кој 

расте и опстојува во Отешево, ќе ги збогатат знаењата за природните одлики и работата на 

луѓето покрај вода. Ќе го збогатат своето искуство во откривање на нови знаења по 

македонски јазик преку интерпретација на четива и усно и писмено изразување на своите 

доживувања и впечатоци од престојот во Отешево и неговите убавини. Теоретски и 

практиччно ќе се запознаат и оспособат, преку истражувачки постапки, да прибираат, 

средуваат и претставуваат  податоци, да мерат и пресметуваат должини во природни услови. 

Да сликаат во природа користејќи ги  визуелното и тактилното чувство. Своите впечатоци 

да ги изразат преку песна. Кај учениците ќе се развие способност за набљудување, 

перцепирање, воочување на предметите и појавите, сфаќање на меѓусебните врски и односи 

во природата, а особено на човекот како дел од природата. 

При тоа  кај учениците  ќе се воспостават блиски и непосредни односи меѓу учениците, 

подобро и посестрано запознавање на нивните индивидуални карактеристики и 

карактеристиките на ученичката заедница. Уште,учениците ќе се здобијат со работни и 

хигиенски навики и негување на хумани и другарски односи. Наставата во природа ќе 

придонесе за развивање на смислата за убавото,чување на  природата,природните реткости 

и формирање на навики за организирано,културно користење на слободното време. 

                                        3. Подготовка 

                Со Годишната програма за работа на училиштето планирана е настава во природа со 

петтите одделенија, во согласност со родителите на учениците. На родителските средби 

родителите ќе одлучат дали да се изведе оваа настава во месец мај, а финансирањето ќе биде 

со самофинансирање на родителите. На оваа настава се очекува да присуствуваат 80% од 

учениците. 

 Ќе се водат индивидуални разговори со ученици и родители со цел поефикасна 

адаптација и социјализација на поедини ученици во колективниот живот.  

Ќе се преземат напори да се обезбеди бесплатен престој на социјалните случаи. 



 Изработена е посебна програма со конкретизација на содржини, активности и куќен 

ред, која е во прилог. Изработени се задолженија на наставниците за слободните активности 

и слободното време, како и задолженија на учениците за организираее на слободното време 

во натпревари, квизови и сл. 

 За реализација на овој вид настава се врши и избор на наставни и технички средства 

и помагала кои ќе се користат при реализацијата на наставата и активностите и тоа: топки, 

јажиња, лопатки за пинг-понг, компас, учебници, хамери, ножици, лепило, метро и др. По 

враќањето од наставата во природа ќе се изврши согледување и проценка на ефектите. Ќе се 

поднесе извештај за истото пред Наставничкиот совет. 

Вид на наставата во природа: Повеќедневна 

Времетраење: четири  дена, три ноќевања    

Термин: Пролет 2021 година 

           Планирање на наставните содржини и воннаставните активности и распоредување на 

времето за работа и слободното време 

Наставници кои ќе ја реализираат наставата: 

 Одделенски наставници од петтите одделенија,наставник по природни науки 

Раководители на наставата:одделенски наставници од петто одделение  

Распоред  на часови 

Вторник:  1. Македонски јазик 

  2. Математика 

  3. Природни науки 

                        4. ФЗО 

 

Среда: 1. Македонски јазик 

             2. Математика 

  3. Општество 

                        4. Музичко образование 

 

Четврток: 1. Природни науки    

  2. Математика 

  3. Македонски јазик 

  4. ФЗО 

 

Петок:             1. Македонски јазик 

              2. Општество 

                         3. Музичко образование 

   4. ФЗО 

 



Часовите од редовната настава ќе се одржуваат во времето од 9 до 12,30 часот, додека, 

активностите на учениците во слободното време, во периодот од 16,30 часот до 18,00 часот 

Конкретизација на наставните содржини 

ВТОРНИК:  

 Македонски јазик: Прв ден Отешево - раскажување по доживеан настан 

2.   Математика: Единици мерки за должина: м,дм,цм,км-повторување 

3.   Природни науки: Животни средини – истражување- водна и копнена животна 

средина         

4.   ФЗО: Одење по различен терен  

 

СРЕДА:  

1.   Македонски јазик: Опис на Преспанско Езеро 

2.   Математика: Практични вежби -мерење на растојанија-стандардни и  нестандарни 

мерки 

3.  Општество: Набљудување на рељефот во околината (Посета на островот Голем 

град) 

4.  Музичко образование: Пеење изучени песни 

 

ЧЕТВРТОК: 

1.   Природни науки: Истражување - почвата како животна средина 

2.   Македонски јазик: Составување стихови  и состави-тема"Во Отешево" 

3.   Математика: Прибирање податоци од мерење на растојанија 

4.   ФЗО: Народна топка 

 

ПЕТОК:  

1.   Македонски јазик: Пишување извештај  за наставата во природа 

2.   Општество: Ориентирање во просторот според природните објекти и  користење 

на компас за ориентација во просторот (Враќање преку Галичица и посета на 

манастирот Свети Наум)  

3.   Музичко образование: Пеење народни роднокрајни песни 

4.   ФЗО: Трчање во природа 

 

Конкретизација на содржините за активностите во слободното време на учениците 

 - Поттикнување и пишување дневник од престојот во Отешево 

            - Опишување, преку лични творби: Јас во Отешево 

            - Читање на личните творби: Јас во Отешево 

 - Собирање на личните творби во збирка 

            - Изработка на плакат од истите 

            - Ликовни творби со мотив од природата во Отешево и дружењето меѓу  учениците 

 - Собирање растенија за хербаториум 

            - Препарирање на растенијата 

 - Собирање инсекти за инсектариум 



 - Изработка на плакат: Живиот свет во Отешево 

            - Доработување и презентација на плакатот Живиот свет во Отешево 

 

Програма за организирање на слободното време 

ВТОРНИК: 

 

        - Тргнување во  9 часот 

        - Пристигнување и сместување во одморалиштето и запознавање со Куќниот ред 

        - Разгледување и запознавање со објектот 

        - Вечерна програма -Добро ни дојдовте(забава) 

  

 

 

СРЕДА: 

 

 од 17:30 до 19 часот  натпревар во мал фудбал и народна 

 од 20 до 20:30 часот -припрема за вечерната приредба 

 од 20:30 до 21:30 вечерна приредба (маскенбал)- избрираме најдобра маска 

 

ЧЕТВРТОК 

 

 од 17:30 до 19 часот- меѓуоделенски натпревар во влечење јаже 

 од 20 до 20:30 часот -припрема за приредба 

 од 20:30 до 21:30 часот - избор на најдобар пејач, хуморист 

 

ПЕТОК: 

 од 10 до 12 часот другарување и играње на спортските терени 

 околу 15 часот - Припрема и напуштање на објектот 

 

К у ќ е н   р е д  

- Будење на учениците во 7 часот 

- Миење и местење на креветите до 7:30 часот 

- Организиран појадок од 7:30 до 8:00 часот 

- Преглед на собите од 8:00 до 8:30 часот 

- Припрема за настава до 8:45 часот 

- Тргнување и пристигнување на островот „Голем град“ од 8:45 до 9:00 часот 

- Почеток на првиот час во 9:00 часот и завршување во 12:15 часот 

- Припрема за тргнување од 12:15 до 12:30 часот 

- Враќање од настава во природа од 12:30 до 12:45 часот 

- Припрема за ручек до 13:00 часот 

- Организирано ручање од 13:00 до 14:00 часот 

- Попладневен одмор за учениците од 14:00 до 16:00 часот 

- Ужина во 16:15 часот 

- Слободни активности од 16:30 до 17:15 часот 



- Организирање спортски натпревари од 17:30 до 19:00 часот 

- Вечерање од 19:15 до 20:00 часот 

- Припрема за приредба од 20:00 до 20:30 часот 

- Вечерна приредба од 20:30 до 21:30 часо  

- Легнување на учениците во 22:00 часот 

 

Начин на финансирање на наставата во природа:  

• Настават во природа ќе биде финансирана од страна  на  

родителите/старателите 

• Настават во природа ќе ја реализира Туристичка агенција која што ќе биде  

избрана од страна на училишната  комисија ,а ќеги исполнува  сите потребни и 

пропишани критериумит 

• За безбедноста на учениците ќе се грижат одделенските раководители на 

петтитеодделенија 

• За   здравствената состојба  на  учениците ќе се грижи медицинско лице- лекар 

кој ќе биде  на располагање 24 часа . 

• Учениците ќе бидат лично осигурани за време на патувањето и престојот во 

детското одморалиште 

Сместување: 

Сместувањето  ќе биде  во Одморалиштето Отешево” кое  се наоѓа во Ресен .Објектот  ги има сите 

потребни стандарди кои се неопходни за сместување на  учениците, (двокреветни и трокреветни 

соби) кои содржат простори за одржување на личната хигиена и располагаат   со соодветни  

трпезарии и другите пропратни простории  за пријатен престој на учениците.Спортските објекти 

и терени се во непосредната околина и истите ќе придонесат за непречено реализирање на 

спортско рекреативните активности: утринска гимнастикаи спортските натпреварувања меѓу 

учениците. Објектот располага со простории за културно забавен живот на учениците. 

Очекувани резултати : 

Учениците  да се  запознаат   со  убавините  и  историјата  на  својата  татковина и  истите  да  ги  

негуваат  и почитуваат. Стекнатите  знаења  да  ги  продлабочат,  утврдат,  прошират  и  збогатат,  

како  и  да се  здобијат  со  нови  знаења  и искуства.Да  стекнат  конкретна  претстава  за  некои 

изучени поими. Кај  учениците  да  се  развива  другарството,  меѓусебното  помагање  и  

соработка.да се формираат навики  за здраво живеење во еколошки чиста средина. 

 

 

Техничка организација  



• Објавување најавеноглас во најмалку два дневни весници од кои најмалку во по еден 

од весниците  што се издаваат  на македонски јазик и во весниците што се издаваат на 

јазикот што го зборуваат најмалку 20 % од граѓаните кои зборуваат јазик   различен од 

македонскиот јазик 

• Патувањето ќе биде со автобус со соодветни услови дефинирани во Правилникот за 

изведување училишни екскурзии и други слободни активности ,дефинирани од МОН. 

ЗАБЕЛЕШКА: 

 Доколку  предвидената  настава во природа  нема  да  може  да  се  изведе  во  Отешево поради 

некои непредвидени причини , тогаш  истата  ќе се  реализира  во  место каде ќе бидат создадени 

услови за изведување на ваков тип на настава ( Крушево , Маврово , Пелистер , Кожуф   или друго 

место кое ќе нуди подобри услови и ќе ги исполнува критериумите и стандардите  за реализирање 

на настава во природа  ) . 

 Доколку  предвидената  настава во природа  нема  да  може  да  се  изведе  на ниту едно 

место ,  тогаш  истата  да може  да  се  замени со еднодневен излет до Скопје . 

За сите промени кои ќе се случат навреме ќе бидат известени : директорот  на училиштето , 

стручната служба , советот на родители ,  учениците , родителите од учениците  и одделенските 

наставници од петтите одделенија  како и БРО . 

 

                                                                                                           Стручен тим за подготовка на   

                                                                                                     Програмата за наставата во придода  

                                                                                   за учениците од V одделение 

                                                               Раководител:  Гордана Велјаноска   

 

 


