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Едноставни процентуални зголемувања и намалувања 

 

Наставник  Силвана Ј Бинова 

Училиште ООУ Страшо Пинџур Карбинци 

Одделение/ година 6 одд. 

Наставен предмет Математика 

Наставна содржина  
Едноставни процентуални зголемувања и намалувања – 

редовен час 

Наставни цели 
Ученикот да решава едноставни проблеми со намалување и 

зголемување во проценти. 

Дигитални ресурси 

(линк и опис на 

користење) 

https://view.genial.ly/5ffce305e5647b0d4048bbd0/interactive-

content-procent-23 - интерактивна презентација која е 

компилација од сите ресурси потребни за планираните 

активности: квиз со 5 прашања креирани во MS Forms со кои 

ќе се мотивираат потребните предзнаења, објаснување на 

постапката за процентуално зголемување/намалување и 

решени примери, Примери и задачи за решавање изработени 

како интерактивни работни листови во LiveWorksheets и квиз 

со 5 прашања за увид во постигања. 

Авторски права на 

ресурсите и права за 

споделување 

Проценти - УчимеДигитАктивно by SilvanaJB is licensed under 

a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International 

License. 

Опис на (асинхрони) 

активности кои треба 

да се реализираат пред 

виртуелниот час 

(препорачано време до 

15 минути) 

Пред виртуелниот час учениците 

• решаваат квиз од 5 прашања кои се однесуваат на 

зголемување/намалување за дел даден како дропка 

(целта е да се мотивираат предзнаењата потребни за  

постигнување на целите на часот); 

• следат кратки упатства за пресметување на 

зголемувања/намалувања во проценти и имаат задача да 

се обидат да решат дадени примери. 

Опис на (синхрони) 

активности за време на 

виртуелниот час  

Виртуелниот час започнува со кратка дискусија (3мин) Каде и 

зошто се користи процентуално зголемување/ намалување? 

Потоа наставникот демонстрира постапка и дообјаснува (7 

мин) за процентуално зголемување/намалување користејќи ги 

резултатите од решениот квиз и примери од учениците 

зададени како активност пред часот.  

Потоа учениците работат во групи (20 мин) – решаваат дадени 

проблеми за намалување и зголемување во проценти, а на 
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крај групите ги презентираат своите решенија. Наставникот ја 

следи и насочува (по потреба) работата на групите. 

Опис на (асинхрони) 

активности кои треба 

да се реализираат 

после виртуелниот час 

(препорачано време до 

15 минути) 

После виртуелниот час учениците имаат можност повторно да 

ги проследат примерите и задачите и треба да решат квиз од 

5 прашања за проверка на постигањата. 

Начин на остварување 

на интеракција со и 

помеѓу учениците  

Превртена училница, работа во групи. 

Евалуација на 

знаењето нa учениците 

Евалуација на знаењето на учениците се врши во тек на 

онлајн часот преку следење на работата во групите и со 

краток квиз од пет прашања после часот. 

Рефлексија од примена 

на активноста во 

пракса 

Целите на часот беа постигнати. Учениците активно беа 

вклучени во активностите на часот.  

Користењето на кратките квизови (за предзнаење пред часот 

и проверка на постигања после часот) и интерактивните 

работни листови ги водеа учениците кон постигнување на 

целите заради ефектот на навремената повратна 

информација до учениците но и до наставникот.  

Фотографии, илустрации од реализацијата на часот 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


