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Видови карпи 

 

Наставник  Добри Јовевски 

Училиште ООУ“Илинден“ Крива Паланка 

Одделение/ година II одделение 

Наставен предмет Природни науки 

Наставна содржина  Видови карпи – редовен час 

Наставни цели 
Ученикот да препознава разни видови на карпи со различни 

карактеристики 

Дигитални ресурси 

(линк и опис на 

користење) 

https://www.youtube.com/watch?v=4mPSenD1MVs – 
Презентација за запознавање на ученицте со различни 
видови на карпи  
https://www.youtube.com/watch?v=4mPSenD1MVs  – Какви 
видови карпи има околу нас и како ние можеме да направиме 
карпи 
https://www.youtube.com/watch?v=EGK1KkLjdQY – Видео каде 

се прикажани карпи кои ги среќаваме во нашата околина, за 

визуелно да можат да ги видат и воочат учениците 

Авторски права на 

ресурсите и права за 

споделување 

YouTube канали достапни за јавност 
Видео превземено од каналот Едуино  
Видео превземено од каналот FreeSchool 
Постер превземен од literatuta.mk 

Опис на (асинхрони) 

активности кои треба 

да се реализираат пред 

виртуелниот час 

(препорачано време до 

15 минути) 

Учениците добиваат постер со видови карпи (во прилог) каде 
треба да ги воочат карпите и кои од нив ги имат забележано 
во околината. 
Учениците го гледат видеото за 

https://www.youtube.com/watch?v=EGK1KkLjdQY – Видео каде 

се прикажани карпи кои ги среќаваме во нашата околина , за 

визуелно да можат да ги видат и воочат учениците 

Опис на (синхрони) 

активности за време на 

виртуелниот час  

https://www.youtube.com/watch?v=EGK1KkLjdQY – 
Презентација за запознавање на ученицте со различни 
видови на карпи  
https://www.youtube.com/watch?v=4mPSenD1MVs  – Какви 
видови карпи има околу нас и како ние можеме да направиме 
карпи 
Наставникот избира едно од посочените видеа да го изгледат 

со ученицте и каде по завршување на презентацијата на 

крајот има прашања на кои во интеракија одговарат ученицте. 

Опис на (асинхрони) 

активности кои треба 

Учениците го разгледуваат постерот каде има повеќе видови 
карпи и дават повратни информации дали има во нивната 

https://www.youtube.com/watch?v=4mPSenD1MVs
https://www.youtube.com/watch?v=4mPSenD1MVs
https://www.youtube.com/watch?v=EGK1KkLjdQY
https://www.youtube.com/watch?v=EGK1KkLjdQY
https://www.youtube.com/watch?v=EGK1KkLjdQY
https://www.youtube.com/watch?v=4mPSenD1MVs
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да се реализираат 

после виртуелниот час 

(препорачано време до 

15 минути) 

околина вакви карпи и дали имат сретнато некаде кога биле 
на прошетка. 
Потоа преку краткиот анимира филм за карпите на интересен 

начин го воведувам во активностие од часот 

Начин на остварување 

на интеракција со и 

помеѓу учениците  

Во текот на целиот час наставникот има интеракција со 

учениците преку повратни информации за содржините од 

видео презентациите 

Евалуација на 

знаењето нa учениците 

Евалуацијата се прави преку Ментиметар подготвени 

прашања 

 

Фотографии, илустрации од реализацијата на часот 

 


