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Оперативен план за наставен час:  40     Час за утврдување на материјалот- Циркулаторен систем 

II полугодие, недела  20,  час 2 
 
Дата:25.2.2020 

2A: Тема 8.4 Циркулаторниот систем/крвотокот кај 
луѓето 

ОДДЕЛЕНИЕ 
VIII 

Време Цели на учење Критериуми за успех 

Активности 

Ресурси 
Доказ за постигнатото  
 

Опис Ц/Г/И/П 
 

 
40 

 
 

Ги проверува 

сопствените 

знаења и 

постигнувања за 

изучените поими 

од дадените 

содржини за 

циркулаторниот 

систем 

 

 

 

-сите ученици 

наведуваат делови 

на циркулаторниот 

систем кај човекот и 

некои нивни 

функции, знаат да 

користат апликација 

за читање QR 

кодови, знаат да 

решат едноставен 

код  

 

-поголем дел од 

учениците 

соодветно 

обележуваат  

делови од 

циркулаторниот 

систем и 

наведуваат некои 

нивни 

функции(делови на 

Escape room претставува нов 
метод на работа во училница. 
Преку него, учениците имаат за 
цел да  решат низа „проблеми“ на 
невообичаен начин се додека 
стигнат до крајната цел – 
отклучување на „собата за 
бегство“ . 
Еден тим ученици брои 5 члена. 
Членовите на тимот треба да 
соработуваат додека ги решаваат 
задачите.  
 

Опис на часот 
Старт –  
На една клупа има означено старт 
и таму стои  
задача 1  и упатство како треба 

да се реши. 
Задачата се состои од откривање 
на кодиран поим со дадени 
насоки. ( прилог 1 – нерутински 
проблем) Добиениот поим ги води 
до  
Задача 2  - Постер на крвоток-  
во задача 2 учениците треба да 
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Модел на срце 

 

Слики ,цртежи 

шеми од 

циркулаторниот 

систем 

 

мобилен 

телефон 

лап топ 

микробит 

 

 

 

 

пополнети работни 

листови 

 

фотографии 

 

зачуван проект на  

microbit.com 
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срце,крвни 

садови,крвоток,крв) 

Користат КРРП при 

решавање на 

проблеми.  

Знаат да направат 

едноставно 

програмирање со 

микробит 

 

-некои ученици 

користат КРРП при 

решавање на 

нерутински  

проблем.  

Знаат да направат 

едноставни 

програми со 

користење на 

микробит. 

Дополнуваат свои 

идеи за употреба на 

микробит 

 

 

скенираат 3 QR кода и да залепат 
ливчиња на постерот со имиња на 
органите кои се бараат - прилог 2 
(елементи на  
интердисциплинарност). Еден од 
QR  кодовите ги води до  
Задача 3  - Гипсен модел на 
срце 

Во гипсениот модел се крие 3 
задача свиткана во ролна (прилог 
3). Учениците треба да ја 
пронајдат задачата и да ја решат. 
На крајот од задачата ќе треба да 
скенираат уште еден  QR  код ( 
елементи на 
интердисциплинарност) кој ќе ги 
одведе до  
Задача 4 – Креирање на срце што 
пулсира со помош на  микробит. ( 
користење на микробит и 
елементи на 
интердисциплинарност). Истото ќе 
го направат според дадените 
насоки. Тоа ќе им даде „ кредит“ 
за решавање на  
Задача 5 – Најди го хартиеното 
срце – Во хартиеното срце се 

крие клучот завиткан во хартија 
на која има слика од кофчеже. Тоа 
ќе им биде асоцијација да го 
бараат тој предмет во училницата. 
Кога ќе го најдат и отклучат 
кофчежето, внатре ќе најдат лист 
на кој пишува „ Задачата е 
успешно завршена“. Со тоа тимот 
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успешно ги завршил сите 
поставени задачи.   
Се мери времето на стартот и по 
завршување на сите задачи.  
Учениците ќе имаат 2 шанси за 
помош.  
Ако ги искористат 2 шанси, секоја 
следна помош им го намалува 
крајното време за 30 секунди.  
 Победник е онаа екипа која ќе 
има најдобро време по 
завршување на сите задачи.   

Овој метод личи на обична игра, 
но ова претставува длабока 
структура – повторување на 
наученото за темата крвоток и 
употреба на различни ИКТ 
вештини за решавање на 
зададените проблеми.  
Исто така часот нуди различни 

перспективи со кои може да се 

спроведе повторувањето. 

Организирање: Детали за диферeнцијација 
/групи/улога на возрасни ( поврзани со 
активности) 

Исходи  Клучна терминологија 

Наставникот:  планира организира мотивира 

координира контролира поттикнува 

интеракција,покажува грижа и одговорност. 

Ученикот: Истражуваат  и донесува логични 

заклучоци, дискутира, споделува идеи 

Наставни методи: Escape room 

Корелација: Биологија и информатика 

 

 
 
Учениците ќе знаат  

 да го применат знаењето за органите за крвоток 

 да користат QR кодови 

 да кодираат со помош на микробит 

  да применат КРРП при решавање на дадените задачи 
 

црвени крвни зрнца 
бели крвни зрнца 
тромбоцити/крвни 
плочки  

плазма 

QR кодови 

микробит 
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