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Цели на предавањето

➢Што се тоа нерутински проблеми?

➢Зошто е потребно воведување на нерутински 
проблеми во наставата по математика во 
основно образование?

➢Како можеме да ги научиме нашите ученици
да решаваат нертински проблеми?

➢Неколку примери за примена во настава.



РУТИНСКИ vs. НЕРУТИНСКИ 
РУТИНСКИ ПРОБЛЕМИ

Не бараат вештини за размислување од 
повисок ред;

Користат јасни процедури;

НЕРУТИНСКИ ПРОБЛЕМИ

Бара вештини за размислување од повисок 
ред;

Користи одговори и процедури кои не се 
веднаш јасни;

Охрабрува повеќе од едно решение или 
стратегија;

Охрабрува вештини за размислување;

Нудат можност за креативно и иновативно 
изразување;



ЗОШТО СЕ ПОТРЕБНИ

ВЕШТИНИ НА 21 ВЕК - ЧЕТИРИТЕ “K”

➢Критичко размислување

➢Креативно размислување

➢Комуникација

➢Колаборација - соработка

КЛУЧНИ СВОЈСТВА НА КРИТИЧКО 
РАЗМИСЛУВАЊЕ

➢ Земање предвид различни 
перспективи на проблемите

➢ Решавање на нерутински проблеми

➢ Оценување на аргументи при
докажување

➢ Разбирање на продлебочената 
структура на проблемите



ЗОШТО СЕ ПОТРЕБНИ
PISA 2021 РАМКА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ 
МАТЕМАТИЧКА ПИСМЕНОСТ

Математичкото размислување и 
решавањето на проблеми од релни 

контексти.
Вештини за 

➢компјутерско размислување;

➢критичко размислување; креативност;

➢истражување и испитување;

➢самонасочување, инициативност и упорност; 

➢употреба на информации; 

➢системско размислување; 

➢комуникација и рефлексија;



Да ги научиме учениците да решаваат 
нерутински проблеми

Е НАЈГОЛЕМИОТ НЕРУТИНСКИ ПРОБЛЕМ ЗА
НАСТАВНИКОТ

???



КАКО БИ МОЖЕЛЕ ДА ПОЧНЕМЕ 
(ШТО НИ Е ПОТРЕБНО)

➢Нерутински проблем кој буди 
љубопитност (најдобро преку слика 
или видео)

➢Познавање на стратегии за решавање
на нерутински проблеми

➢Околина во која учениците ќе се 
чувствуваат мотивирани и слободни да 
превземаат ризици, грешат и повторно 
се обидуваат

План и избор 
на стратегија

Решавање

Рефлексија 
на резултат и 
применетата 

стратегија

Разбирање 
на 

проблемот



НЕКОИ СТРАТЕГИИ ЗА РЕШАВАЊЕ
НЕРУТИНСКИ ПРОБЛЕМИ

❑Решавање на поедноставен проблем

❑Барање на правилност – шаблон

❑Процени и провери

❑Нацртај дијаграм

❑Користи манипулативи

❑Состави листа



Броење луѓе

Колку луѓе присуствувале на 
митингот?
(прилагодено од Mascil—Mathematic and science for 
life http://www.mascil-project.eu/ )

➢Процени и пресметај

http://www.mascil-project.eu/


Броење луѓе

➢Површина (должина и ширина)

➢Број на луѓе на 1𝑚2

➢Земање во предивид на отстапки

Дополнително прашање:
Колку луѓе гледаш на оваа слика?



Слични проблеми

Колку буриња од по 20 
литри ќе се наполнат 
од водата од пакетиве?

Колку денари чини 
базенот да се наполни 
со Кока Кола?

Кој е најефтиниот 
начин да се спакуваат 
овие бомбони?

https://www.101qs.com/3038

https://www.101qs.com/3038


Пократок пат

Кој е најкраткиот пат на 
дадената мапа од точка 1 до 
точка 2?
(прилагодено од https://www.101qs.com/3059-
rotonda-west-fl , автор Dan Mayer)

➢Состави листа, процени и 
пресметај

https://www.101qs.com/3059-rotonda-west-fl


Пократок пат

Дополнително прашање:

Каде би требало да се помести целта 2 за да 
должината на А и С биде еднаква?

пат Се состои од

A
2

16
кружница + 2 радиуси

B
2

16
кружница + 2радиуси

C
8

16
кружница

D
4

16
кружница + 2радиуси



Квадрати на шаховска табла

Колку вкупно квадрати гледаш 
на шаховската табла?
(прилагодено од My favorite problems на  Dr.Raj
Shah)

➢Решавање на поедноставен
проблем, откриј правило-шаблон

drrajshah.com


Квадрати на шаховска табла

1 квадрат 1 + 4 = 5 квадрати 1 + 4 +9 = 14 квадрати 1 + 4 +9+16 = 30 квадрати

Дополнително прашање:

Колку правоаголници гледаш на шаховската табла?



Креирање маски

Колкави се шансите од 
понудените елементи да 
креираш правилна маска? 

Колку различни маски можеш да 
креираш од понудените елементи?

(инспирирано од играта Stoopido)

➢Решавање на поедноставен
проблем, користење дијаграм,
откриј правило-шаблон



Креирање маски

2 комплети од по 4 елементи = 16 различни маски
(2 правилни)

1 комплет од по 4 елементи = 1 маска



Креирање маски

3 комплети од по 4 елементи = 81 различни маски
(3 правилни)

Дополнително прашање:

Што се случува со шансите ако комплетите се состојат од пет елементи?



Препораки
➢Учењето почнува со љубопитност;

➢И решавањето проблеми е учење математика;

➢Нема решение за проблем кој не е разбран;

➢Кога наставникот даде одговор – сите размислувања престануваат;

➢И погрешните одговори се важни;

➢Оставете ги учениците со неодговорено прашање - поставете 
дополнително прашање;

➢Не се важни само решенијата – важно е како се гради искуството;


