
БИОЛОГИЈА 

 

Предлог експерименти за VII одделение  
 

Ознаки 

MG – работа во мали групи 

D. – демонстрационен експеримент 

Сина боја – Назив на експериментот 

Страните се однесуваат на информации за или во врска со експериментот или 

теоријата во учебникот Биологија за шесто одделение во осумгодишното 

образование од авторите  Павлина Карова и Елка Ночева  

 

 

 

 

1MG. Разлика меѓу растенија и животни - Набљудување со лупа на цвеќе во саксија 

и некое живо животинче (бумбар, мравка, црв) (стр. 15)  

 

2D. Разлика меѓу растителна и животинска клетка - Микроскопирање на епидермис 

од лист и готов препарат од мускул (стр. 17) 

 

3MG  Станишта на растенијата - Набљудување на растениуја во аквариум, 

мочуриште, поле, пустина (стр.26) 

 

4 MG Класификација на живите организми – Изготвување на еволутивно стебло на 

живиот свет на планетата Земја во форма на постер (Стр 34) 

 

5D.Микроорганизми – Микроскопирање на непатогени бактерии, протозои, мувли 

и квасци  (Стр 38) 

 

6MG. Класификација на габите – Изготвување на збирка печурки и габи кои ги 

разградуваат дрвјата и набљудување со лупа  (Стр. 42) 

 

7MG. Класификација на растенијата – Изготвување на хербариум со претставници 

од алгите, мовови, папрати, голосемени и скриеносемени растенија  (Стр. 46) 

 

8D. Градба на растение – Микроскопирање на напречен пресек на вегетативни 

органи (лист, стебло и корен) (Стр. 58) 

 

9MG. Фотосинтеза - Докажување на присуство и отсуство на шеќер во листови во 

зависност од изложеност на светлина.  (Стр. 87) 

 

10D. Дишење кај растенијата - Докажување на присуство на јаглероден диоксид и 

отсуство на кислород во сад со растение (Стр. 90) 

 

11D. Дишење кај растенијата -  Микроскопско набљудување на стоми (Стр. 96) 



 

12MG. Осетливост на растенијата на дразби – Експеримент со изртено семе во 

хоризонтална положба, Набљудување на сончоглед во поле (Стр.104) 

 

13MG. Осетливост на растенија кон загадување. Одгледување растенија во 

различни услови на наводнување (вода и кисел раствор), во присуство на алкохол и 

никотин (Стр. 109) 

 

14D. Размножување на растенијата – Набљудување со лупа на репродуктивни 

органи (цвет, плод и семе) (нема) 

 

15D. Размножување на растенијата – Експериментална споредба меѓу полово и 

бесполово размножување (Стр. 124) 

 

16D. Размножување на растенијата – Никнување на семиња (Стр. 130) 

 

17MG. Култивирање на растенија – Калемење, вкрстување и одгледување (Стр. 

134) 

 

18MG. Кружење на материјата и енергијата – Изготвување постер за кружење на 

материјата и енергијата (Стр. 146) 

 

19MG. Растенијата и климата – Набљудување на ерозија предизвикана од сеча на 

шуми, симулација на феноменот на стаклена градина  (Стр. 150) 

 

 

ВЕЖБИ ЗА ДИВИ И КУЛТИВИРАНИ РАСТЕНИЈА, ЗА ЕНДЕМИЧНИ И 

УБИКВИТАРНИ РАСТЕНИЈА, ЗА ЛЕКОВИТИ И ОТРОВНИ РАСТЕНИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предлог експерименти за VIII одделение 

 
Ознаки 

MG – работа во мали групи 

D. – демонстрационен експеримент 

Сина боја – Назив на експериментот 

Страните се однесуваат на информации за или во врска со експериментот или 

теоријата во учебникот: Биологија за седмо одделение во осумгодишното 

образование од авторот Илинка Танева  

 
 

1MG. Разлика меѓу растенија и животни – Макроскопско споредување на растенија 

и животни (стр. 6)  

 

2MG. Класификација на животните -  Изготвување на постер со филогенетското 

стебло на животните. (стр. 19) 

 

3D. Протисти – наједноставните животни – Набљудување на микроскопски 

препарат со еуглена, парамециум или амеба (стр. 20) 

 

4MG. Безрбетни животни I -  Макроскопско набљудување на сунѓери, корали и 

црви  (стр. 22) 

 

5MG. Безрбетни животни II - Макроскопско набљудување на полжави, школки, 

морски ѕвезди (стр. 24) 

 

6MG. Безрбетни животни III -  Макроскопско набљудување на ракови, инсекти и 

пајаци  (стр. 26) 

 

7MG. Риби -  Набљудување на рскавични и коскени риби во домот на животните на 

КЦК како и риби купени од рибарница и препарати од ПНМ   (стр. 29) 

 

8MG. Водоземци -  Набљудување на жаби и безопашести водоземци (дождовници, 

мраморци во домот на животните на КЦК и препарати од ПНМ  (стр. 30) 

 

9MG. Влекачи -  Набљудување на желки, гуштери, неотровни змии во домот за 

животни при КЦК и препарати од ПНМ  (стр. 31) 

 

10MG. Птици -  Набљудување на птици (папагали, канаринци, биљбиљи) во домот 

за животни при КЦК и препарати од ПНМ  (стр. 33) 

 

11MG. Цицачи -  Набљудување на цицачи (глувци, хрчаци, зајаци, морски 

прасиња) во домот за животни при КЦК и препарати од ПНМ   (стр. 35) 

 



12MG. Типови покривки кај животните -  Набљудување со лупа на кожа на човек, 

други цицачи, птици, гуштер, жаба и риба и безрбетници и рожнати творби 

(влакна, нокти, канџи, рогови, папци, копита, пердуви)    (стр. 38) 

 

13MG. Движење на животните -  Набљудување на движење кај парамециум под 

мкроскоп и на црви, риби, жаби, птици, хрчаци, зајаци и други животни во домот за 

животни при КЦК и препарати од ПНМ   (стр. 44) 

 

14MG. Исхрана кај животните -  Набљудување на системите за варење кај различни 

животни на препарати и во живо (птици, цицачи, инсекти и др.) преку анализа на 

усна празнина, клунови, забала, клоака и т.н.    (стр. 50) 

 

15D.  Пренесување на храна и гасови кај животните -  Набљудување на 

крвоносните системи кај различни рбетници на препарати, кај црви во живо (стр. 

57) 

 

16MG. Дишење кај животните -  Подготвување постери со различни системи на 

дишење кај животните и анализа на органите за дишење на препарати и 

макроскопски преглед на бели дробови од месарница  (стр. 66) 

 

17MG. Излачување кај животните -  Анализа на системот за излачување кај 

животните на модел од бубрег и макроскопски преглед на бубрези од месарница  

(стр. 72) 

 

18MG. Сетила кај животните -  Макроскопско споредување на различни сетила за 

вид, слух, мирис и механичка дразба, макроскопско набљудување на мозок од 

месарница од различни животни и анализа на модели на око, уво, нос.  (стр. 76) 

 

19MG. Размножување кај животните -  Споредба на бесполово размножување со 

проста делба, со фрагментација и со пупење и анализа на органи за размножување 

кај животните  (стр. 86) 

 

20MG. Развој и метаморфоза кај животните -  Наставен филм за развој на 

животните и анализа на метаморфоза кај жаби и пеперутки  (стр. 88) 

 

21MG. Наследување и еволуција -  Наставен филм и анализа на ДНК, гени и 

хромозоми на препарати, подготовка на постери за предаторство, борба за опстанок 

на видовите   (стр. 92) 

 

22MG. Животна средина -  Анализа на животни станишта и жители во нив,    (стр. 

98) 

  

 

 

 

 



 

 

Предлог експерименти за IX одделение 

 
Ознаки 

MG – работа во мали групи 

D. – демонстрационен експеримент 

Сина боја – Назив на експериментот 

Страните се однесуваат на информации за или во врска со експериментот или 

теоријата во учебникот: Биологија за осмо одделение во осумгодишното 

образование од авторите Ицко Ѓоргоски и Цветанка Малческа   

 
1MG. Еволутивен развој на човекот – Макроскопско споредување на различни 

човекиолики мајмуни, човекови претци и современиот човек и неговиоте раси (стр. 

7)  

 

2D. Структура на клетката - Набљудување на препарат со клетки во кои може да се 

разликуваат органелите. (стр. 18) 

 

3D. Делба на клетката - Набљудување на препарат со клетки во делба. (стр. 20) 

 

4D. Клетките се организирани во ткива - Споредување на препарати од различни 

ткива (стр. 22) 

 

5MG. Систем за движење кај човекот -  Анализа на човечки скелет и мускули со 

користење на модели, видови зглобови и мускули, тетиви, лигаменти (стр. 28) 

 

6MG. Исхрана и систем за варење кај човекоте -  Анализа на дневни потреби од 

храна кај различни категории и проверка на хемискиот состав и енергетската 

вредност на различни видови храна  (стр. 46) 

 

7D.  Крв – Микроскопско  набљудување на крвни елементи и примери за АВО 

системот на крвни групи кај учениците  (стр. 61 и 84) 

 

8MG. Крвоносен систем кај човекот – Изработка на модел на човеково срце од 

пластелин или глина  (стр. 68) 

 

9D. Имун систем кај човекот -  Микроскопска анализа на различни видови 

леукоцити   (стр. 80) 

  

10MG. Систем за дишење кај човекот  -  Броење на вдишувања и издишувања кај 

човекот во минута и мерење на витален капацитет со спирометар  (стр. 90) 

 

11MG. Систем за излачување кај човекот -  Анализа на човечка урина под 

микроскоп и со неколку биохемиски тестови  (стр. 103) 

 



12MG. Кожа и кожни творби кај човекот -  Набљудување со лупа на влакна и 

нокти, горење на исечени нокти и микроскопирање на препарат од кожа (стр. 111) 

 

13MG. Нервен систем кај човекот -  Проверка на рефлекси со користење на мало 

чеканче и набљудување под микроскоп на нервно ткиво и нервни клетки (стр. 118) 

 

14MG. Сетила кај човекот -  Анализа на модели на око, уво, нос (стр. 132) 

 

15MG. Ендокрин систем кај човекот -  Анализа на хемиската природа на инсулинот 

и тироксинот и макроскопска анализа на ендокрини жлезди   (стр. 76) 

 

16MG. Размножување кај човекот -   Наставен филм  (стр. 153) 

 

17MG. Наследување кај човекот -  Наследни болести кај луѓето  (стр. 170) 

 

 


