
Изданијата од програмата по математика од 
Nelson Thornes, дел од Oxford University Press,
а преведени и адаптирани од страна на Арс 
Ламина публикации, претставуваат прогресивна 
шема која развива севкупно разбирање на 
математиката, почнувајќи од раните години,
па сè до крајот на основното образование. Во 
нив се развиени содржини согласно општите
и конкретните цели на адаптираната наставна 
програма по математика за деветгодишно 
основно образование, донесена од 
Министерството за образование и наука
на Република Македонија, и се содржани сите 
теми и поими предвидени со истата, а според 
програмата на Меѓународниот центар за 
испити на Кембриџ (Cambridge International 
Examinations).

Наслов Ниво  Јазици Брoj на производи во палетата
 (одделение)  (компоненти)

Работни тетратки 0, 1, 2, 3, 4 , 5, 6 МК, АЛ, ТР, СР 42

Учебници 3, 4 , 5, 6 МК, АЛ, ТР, СР 16

Прирачници за 0, 1, 2, 3, 4 , 5, 6 МК, АЛ 13
наставниците  

Дидактички материјали 0, 1, 2, 3, 4 , 5, 6 МК  14
и збирка задачи со
тестови и активности  

Онлајн ресурси 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6+  МК постојано се надополнува

Компонентите од програмата по математика вклучуваат:

ЕДУКАТИВНО-ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ
според програмата на Кембриџ

Поткрепувајќи ја содржината со решавање 
задачи, оваа шема им дава можност на децата 
да применуваат стратешко размислување и да 
се развиваат како самоуверени, иновативни и 
ангажирани ученици, уште од најрана возраст.

Компонентите од програмата по математика во 
издание на Арс Ламина публикации се напишани 
во универзален контекст и се прилагодени за 
употреба во Македонија. Учебниците и 
работните тетратки, на сите четири јазици
на кои што се изведува наставата во основното 
образование (македонски, албански, турски и 
српски јазик) се одобрени од Меѓународниот 
центар за испити на Кембриџ.

МАТЕМАТИКА

2015/2016 година



УЧЕБНИЦИ И РАБОТНИ ТЕТРАТКИ
ПО МАТЕМАТИКА
за основно образование (1-6 одделение)

Напишано од експертите и усогласено со потребите на 
учениците во основното образование - е мотото под кое
се издава оваа серија учебници во согласност со најновите 
наставни програми кои се применуваат во светот. Нејзината
цел е да им овозможи на наставниците да им помогнат на сите 
ученици да станат самоуверени и успешни математичари преку 
забава и интерактивен ангажман. Учебниците ги следат
методите, активностите и дидактичките насоки за реализација
на наставните програми, во спирален систем.

Во учебниците се нуди постепено и систематизирано 
разработување на поимите, од поедноставно кон посложено, 
и кон проширување на знаењата. Тие содржат објаснувања 
на непознати или помалку познати поими (Речник на крајот од 
секој учебник), и се посветува особено внимание на постојаното 
збогатување на речникот на ученикот.

Преку содржините се поттикнува позитивниот однос кон науката, 
како и кон мултикултурноста, родовата еднаквост, граѓанскиот и 
националниот идентитет на припадниците на сите културни 
заедници во земјата, што дополнително говори за високиот 
квалитет на овие учебници.

Учебниците по 
математика
на Нелсон Торнс,
преведени и 
адаптирани
од издавачот
Арс ЛАМИНА,
ја доближуваат 
математиката до 
учениците уште од 
нивната најрана 
училишна возраст,
на еден интересен, 
прецизен и современ 
начин.

д-р Ирена Стојковска
доцент на Институтот за 
математика, 
Природно-математички 
факултет
Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“, Скопје



ПРИРАЧНИЦИ ЗА НАСТАВНИЦИТЕ
ПО МАТЕМАТИКА
за основно образование (1-6 одделение)

Прирачниците претставуваат темелни и
богати водичи за наставниците, со цел да ги 
надополнат и да ги дообјаснат составните 
делови на програмата по математика за,
според програмата на Меѓународниот центар
за испити на Кембриџ (Cambridge International 
Examination). Надополнувањата се претставени 
преку следниве наслови:

• Развивање концепти и вештини

• Речник

• Потребни ресурси

• Активности за умствено загревање

• Идеи за реализирање на наставата

• Практични активности

• Користење на материјалите за учениците   
 (учебници и работни тетратки)

• Неформални прашања за проверка   
 на знаењето

• Вообичаени грешки и заблуди



ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА
ЗА ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ
прирачник за деца, прирачник за воспитувачи и дидактички ресурси

Математика за предучилишна возраст 
е прирачник за деца од предучилишна возраст 
(5-6 год.) за рано изучување на математиката 
низ една прогресивна шема која помага при 
севкупното разбирање на математичките 
концепти.

Со активностите во прирачникот на децата
им се дава можност да применуваат стратешко 
размислување и да се развијат во самоуверени, 
иновативни и ангажирани ученици.

Оваа Математика за предучилишна возраст
од Карен Морисон е интернационално издание 
што се применува во повеќе земји од светот, а 
во нашето образование служи како подготовка 
за учебниците по математика за основно 
образование кои се напишани од истата 
авторка, а според новата наставна програма од 
Меѓународниот центар за испити на Кембриџ 
(Cambridge International Examination). Како 
таква, оваа Математика претставува вовед во 
математиката и подготовка за децата кои ќе го 
започнат своето основно образование во 
училиштата според истата програма.

Прирачниците за воспитувачи претставуваат 
важна поддршка на оваа програма, и 
претставуваат темелни и богати водичи за 
наставниците, со цел да ги надополнат и да ги 
дообјаснат составните делови на програмата
по математика, според Кембриџ програмата.
Тие опфаќаат листи на потребни ресурси, 
предлог активности за умствено загревање, 
мноштво идеи за реализирање на наставните 
цели, сугестии за практични активности, 
поврзување со конкретните активности во 
работната тетратка итн.

Како поддршка на програмата, покрај овие 
корисни Прирачници, доаѓаат и дел од 
комплетите дидактички ресурсни материјали, 
како на пример математичките катички:
Комплет бројни картички 1-20, Комплет домино 
картички, Комплет флеш-картички: фигури и 
простор, Комплет флеш-картички: календар и 
време, како и комплетите работни листови и 
паноа за во „математичко катче“.



Комплетите математички флеш-картички 
претставуваат збир на дидактички ресурсни 
материјали за пониските одделенија во 
основното деветгодишно образование, како и за 
предучилишна возраст, а според програмата по 
математика на Меѓународниот центар за испити 
на Кембриџ (Cambridge International Examina-
tions). Дополнети со упатства со конкретни идеи 
за нивна употреба, комплетите ги обезбедуваат 
потребните дидактички ресурси за практична 
реализација на наставата во училницата, 
како и за вежбање математика дома, 
со помош на родителите.

ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ
за основно образование (1-6 одделение) и за предучилишна возраст

За четврто, петто и шесто одделение, за помош во реализација на наставата по математика, 
достапни се и збирки задачи, кои содржат и повеќе тестови за секоја тема и полугодие, како и 
предлог активности и игри.

Покрај комплетите флеш-картички, достапни
се и комплети од работни листови со упатства 
и идеи за наставниците (како и за родителите,
за работа дома), постери и паноа, како и други 
ресурси за опремување на математичката 
училница.

Картичките и работните листови материјали се 
реупотребливи – на нив може и да се пишува со 
обичен фломастер, а се брише со обично 
хартиено марамче, ткаенина или сунѓер.

б Комплет Содржина Ниво

1 Бројни картички 0-100 Бројни картички 0-100 1, 2, 3, 4, 5, 6

2  Математички операции 1, 2, 3, 4, 5, 6

3 Бројни картички 1-20 Бројни картички 1-20 0, 1, 2, 3

4  Картички со точки 1, 2, 3

5 Домино картички Домино картички 0, 1, 2, 3

6  Картички за местоположба 0, 1, 2, 3

7 Фигури и простор Картички за спротивности 0, 1, 2, 3

8  Форми и фигури 0, 1, 2, 3
 
9 Календар и време Картички за време 0, 1, 2, 3
  (годишни времиња, месеци, денови...)

10 Картички со стрелки Картички со стрелки 1, 2, 3, 4, 5

11 Работни листови Работни листови со активности 0, 1, 2, 3, 4

12 Бројна низа Постер Б2 – Бројна низа 0-20 0, 1, 2

13 Табела со броеви Постер Б2 – Табела со броеви 0-100 1, 2, 3, 4

14 Календар Постер Б2 – Календар за 2015 1, 2, 3, 4, 5, 6

15 Местоположба Постер Б2 – Местоположба 0, 1, 2

16 Збирки задачи  Збирки задачи со тестови и активности 4, 5, 6



ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ
за основно образование (1-6 одделение) и за предучилишна возраст



Компонентите од програмата по природни науки вклучуваат:

Серијалот Природни науки за основно образование на Арс Ламина публикации претставува дел од 
една сеопфатна програма, лесна за користење, што вклучува добро илустрирани учебници, корисни 
работни тетратки, како и дополнителни прирачници за наставниците и научни читанки за учениците, 
за секое одделение.

• Програмата презентира стимулативни и активни начини за изучување на вештините во науката, 
 овозможувајќи активен пристап кон изучувањето на природните науки.
• Учебниците се одлично илустрирани и забавни за користење, полни со активности, 
 игри и дискусии, со цел учениците да бидат целосно ангажирани на сите нивоа.
• Во експериментите и активностите се користат секојдневни материјали и преку нив 
 се охрабруваат учениците да го истражуваат светот на науката на практичен начин.
• Работните тетратки им помагаат на учениците со активностите на часот, 
 а воедно ги охрабруваат на независна работа и надвор од училиштето.

Компонентите од програмата по природни науки во издание на Арс Ламина публикации се напишани 
во универзален контекст и се прилагодени за употреба во Македонија. Учебниците и работните 
тетратки, на сите четири јазици на кои што се изведува наставата во основното образование 
(македонски, албански, турски и српски јазик) се одобрени од Меѓународниот центар за испити на 
Кембриџ.

ЕДУКАТИВНО-ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ
за основно образование
според програмата на Кембриџ

ПРИРОДНИ НАУКИ

Наслов Ниво  Јазици Брoj на производи во палетата 
  (одделение) (компоненти)

Работни тетратки 1, 2, 3 МК, АЛ, ТР, СР 12

Учебници 1, 2, 3 МК, АЛ, ТР, СР 12

Прирачници за 1, 2, 3 МК, АЛ 6
наставниците  

Тематски 1, 2, 3 МК  18
читанки

Онлајн ресурси 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6+ МК постојано се надополнува



ТЕМАТСКИ ЧИТАНКИ
ПО ПРИРОДНИ НАУКИ
за прво, второ и трето одделение

Како дополнување и поддршка на програмата, достапни се и 
по шест тематски читанки за секое одделение, кои одговараат 
на секоја тема од наставната програма, учебникот и од 
работната тетратка. Напишани се за да соодветствуваат на 
темата, содржините и нивото на наука, но приспособени се и 
на јазичните и на возрасните нивоа. Учениците ќе ги 
унапредуваат јазичните вешти ни преку науката, како и 
научните и истражувачките вештини преку вежбање на 
искажувањето.

 Наслов / тема  Ниво

1 Ние 1

2 Одгледување растенија  1

3 Групирање и користење  на материјалите 1

4  Живи суштества  1

5  Звук и слух  1

6  Туркање и влечење  1

7  Времето и животната средина 2

8  Својства и промена на материјалите 2

9  Светлина и темнина  2

10  Примена на струјата  2

11  Вселена  2

12  Здравје и растење  2

13  Карактеристики на материјалите 3

14  Карпи и почви  3

15  Планирање на истражувачката работа  3

16  Триење и движење  3

17  Живеење и растење  3

18  Да им помогнеме на растенијата да пораснат  3



Природни науки за I, II и III одделение
(учебници и работни тетратки) се адаптирани од 
учебниците и работните тетратки на Heinemann 
Explore Science во издание на Pearson Еducation, 
кои се во целост прифатени и одобрени од 
Меѓународниот центар за наставни програми на 
Кембриџ (Cambridge International Examinations). 
Во нив се развиени содржини согласно општите 
и конкретните цели на адаптираната наставна 
програма по природни науки за деветгодишно 
основно образование, донесена од 
Министерството за наука на Република 
Македонија, и се содржани сите теми и поими 
предвидени со истата.

Наставната програма содржи збир на развојни 
наставни цели од областа на природните науки, 
застапена во четири содржински области:
научно истражување, биологија, хемија и физика. 
Научното истражување опфаќа разгледување
на идеи, процена на докази, планирање на 

УЧЕБНИЦИ И РАБОТНИ ТЕТРАТКИ
ПО ПРИРОДНИ НАУКИ
за прво, второ и трето одделение

истражувачка работа и евидентирање и
анализа на податоци. Научното истражување
ги зајакнува биологијата, хемијата и физиката, 
кои, пак, се фокусирани на развивање 
самодоверба и интерес за стекнување научно 
знаење. Тука, исто така, се вклучени и областите 
како градење на свеста за околината и делумно 
историја на природните науки. Рамката 
нанаставни програми за природни науки за 
основно образовасние дава и солидна основа 
над која може да се надградува идното 
образование.

Адаптацијата на целата програма, вклучително
и нејзините компоненти, е направена со помош 
на внимателно составен тим од надворешни 
стручни соработници за јазична и за стручна 
редакција. Секој од нив е професионалец во 
сопствената област и максимално се посвети
за највисок можен квалитет на содржините,
кои се целосно прилагодени од страна на 

Содржините ги 
стимулираат 
учениците за
примена на знаењата 
и го поттикнувата 
истражувачкиот
дух, а визуелните 
прилози се богати
и соодветни
на возраста
на учениците
за предметот 
Природни науки и 
прегледно и јасно ги 
прикажуваат 
податоците, 
појавите и поимите.

Доц. д-р Валентина Славевска 
Стаменковиќ

домашни стручни лица, од областа на хемијата, 
биологијата, физиката, биохемијата, 
педагогијата, земјоделството, итн, како и
од одделенски наставници кои се и директно 
вклучени во наставните процеси.

Оваа единствена комбинација на наука
и извори ги стимулира учениците и
едновремено овозможува наставниците да ги 
збогатат часовите по наука, поедноставувајќи
му ја подготовката за часовите и работата
со учениците. Едноставната структура на
Природни науки за основно образование
дава флексибилност за предавање на поглавјата 
и темите во едно одделение според редослед
кој му одговара на наставникот, што е една
од клучните специфики на програмата на 
Меѓународниот центар за наставни програми
на Кембриџ.

За секој период од учебната година се 
предвидени посебни теми, додека за
последната половина од последното тромесечје 
е предвидено за оценување и за повторување. 
Секоја тема содржи околу девет или десет 
лекции. Првата лекција во секоја тема 
претставува вовед, додека последната е 
заклучок. Останатите лекции се концентрираат 
на знаењето и разбирањето, на снаодливоста, 
како и наиспробаните и тестираните активности 
за истражување. Колку е поголема можноста за 
истражување, толку се попрактични лекциите.

Учебниците ги следат методите, активностите
и дидактичките насоки за реализација на 
наставните програми, во спирален систем.
Во учебниците се нуди постепено и 
систематизирано разработување на поимите,
од поедноставно кон посложено, и кон 
проширување на знаењата. Тие содржат 
објаснувања на непознати или помалку
познати поими (Речник на крајот од секој 
учебник), и се посветува особено внимание
на постојаното збогатување на речникот на 
ученикот.

Особен фокус е даден на развивањето на 
темелите за научно-истражувачки активности, 
преку експерименти, собирање докази, 
изведување на заклучоци од резултатите,
како и артикулација на истите. Содржините се 
придржуваат кон современите достигнувања
на соодветните научни области. Тие ги 
стимулираат учениците за примена на знаењата 
и го поттикнуваат истражувачкиот дух,
а богатите илустрации и визуелни прилози го 
олеснуваат тој процес, преку прегледно и јасно 
прикажување на податоците, појавите и поимите.

Преку содржините се поттикнува позитивниот 
однос кон науката, како и кон мултикултурноста, 
родовата еднаквост, граѓанскиот и националниот 
идентитет на припадниците на сите културни 
заедници во земјата, што дополнително говори 
за високиот квалитет на овие учебници.



УЧЕБНИЦИ И РАБОТНИ ТЕТРАТКИ
ПО ПРИРОДНИ НАУКИ
за прво, второ и трето одделение

Природни науки за I, II и III одделение
(учебници и работни тетратки) се адаптирани од 
учебниците и работните тетратки на Heinemann 
Explore Science во издание на Pearson Еducation, 
кои се во целост прифатени и одобрени од 
Меѓународниот центар за наставни програми на 
Кембриџ (Cambridge International Examinations). 
Во нив се развиени содржини согласно општите 
и конкретните цели на адаптираната наставна 
програма по природни науки за деветгодишно 
основно образование, донесена од 
Министерството за наука на Република 
Македонија, и се содржани сите теми и поими 
предвидени со истата.

Наставната програма содржи збир на развојни 
наставни цели од областа на природните науки, 
застапена во четири содржински области:
научно истражување, биологија, хемија и физика. 
Научното истражување опфаќа разгледување
на идеи, процена на докази, планирање на 

истражувачка работа и евидентирање и
анализа на податоци. Научното истражување
ги зајакнува биологијата, хемијата и физиката, 
кои, пак, се фокусирани на развивање 
самодоверба и интерес за стекнување научно 
знаење. Тука, исто така, се вклучени и областите 
како градење на свеста за околината и делумно 
историја на природните науки. Рамката 
нанаставни програми за природни науки за 
основно образовасние дава и солидна основа 
над која може да се надградува идното 
образование.

Адаптацијата на целата програма, вклучително
и нејзините компоненти, е направена со помош 
на внимателно составен тим од надворешни 
стручни соработници за јазична и за стручна 
редакција. Секој од нив е професионалец во 
сопствената област и максимално се посвети
за највисок можен квалитет на содржините,
кои се целосно прилагодени од страна на 

Би сакал да укажам и на високиот квалитет 
на адаптираните содржини кои се целосно 
прилагодени од стана на домашни стручни 
лица, не само од областа на хемијата, туку и 
од областа на биологија, физика, биохемија, 
педагогија, земјоделство, итн, како и од 
одделенски наставници кои се и директно е 
вклучени во наставните процеси. 

Проф. д-р Емил Поповски

домашни стручни лица, од областа на хемијата, 
биологијата, физиката, биохемијата, 
педагогијата, земјоделството, итн, како и
од одделенски наставници кои се и директно 
вклучени во наставните процеси.

Оваа единствена комбинација на наука
и извори ги стимулира учениците и
едновремено овозможува наставниците да ги 
збогатат часовите по наука, поедноставувајќи
му ја подготовката за часовите и работата
со учениците. Едноставната структура на
Природни науки за основно образование
дава флексибилност за предавање на поглавјата 
и темите во едно одделение според редослед
кој му одговара на наставникот, што е една
од клучните специфики на програмата на 
Меѓународниот центар за наставни програми
на Кембриџ.

За секој период од учебната година се 
предвидени посебни теми, додека за
последната половина од последното тромесечје 
е предвидено за оценување и за повторување. 
Секоја тема содржи околу девет или десет 
лекции. Првата лекција во секоја тема 
претставува вовед, додека последната е 
заклучок. Останатите лекции се концентрираат 
на знаењето и разбирањето, на снаодливоста, 
како и наиспробаните и тестираните активности 
за истражување. Колку е поголема можноста за 
истражување, толку се попрактични лекциите.

Учебниците ги следат методите, активностите
и дидактичките насоки за реализација на 
наставните програми, во спирален систем.
Во учебниците се нуди постепено и 
систематизирано разработување на поимите,
од поедноставно кон посложено, и кон 
проширување на знаењата. Тие содржат 
објаснувања на непознати или помалку
познати поими (Речник на крајот од секој 
учебник), и се посветува особено внимание
на постојаното збогатување на речникот на 
ученикот.

Особен фокус е даден на развивањето на 
темелите за научно-истражувачки активности, 
преку експерименти, собирање докази, 
изведување на заклучоци од резултатите,
како и артикулација на истите. Содржините се 
придржуваат кон современите достигнувања
на соодветните научни области. Тие ги 
стимулираат учениците за примена на знаењата 
и го поттикнуваат истражувачкиот дух,
а богатите илустрации и визуелни прилози го 
олеснуваат тој процес, преку прегледно и јасно 
прикажување на податоците, појавите и поимите.

Преку содржините се поттикнува позитивниот 
однос кон науката, како и кон мултикултурноста, 
родовата еднаквост, граѓанскиот и националниот 
идентитет на припадниците на сите културни 
заедници во земјата, што дополнително говори 
за високиот квалитет на овие учебници.



ПРИРАЧНИЦИ ЗА НАСТАВНИЦИТЕ
ПО ПРИРОДНИ НАУКИ
за прво, второ и трето одделение

Прирачниците за наставници од Програмата
за природни науки за основно образование
во издание на Арс Ламина публикации 
претставуваат детални водичи за реализацијa
на наставата на соодветните делови од 
страниците од учебниците и работните тетратки.

Во нив ќе најдете извори за планирање и за 
учење, што го прави главна појдовна точка за 
предавање и совладување на секоја лекција.

Секоја тема (вкупно 5-6 за секое одделение) 
овозможува речиси тримесечна работа – вовед 
и планови за лекциите (секоја од нив може 
посебно да се предава на еден час или на 
часовите во текот на неделата) и последно 
повторување.

Загревање и почетни
вежби за почнување
дискусија во целото
одделение. Прашањата
ќе ви овозможат да го
утврдите она што
учениците веќе го знаат.

Дополнителни информации неопходни за вежбите во делот
„Направи” во учебникот, како и предлози за разграничување
(сортирање) и забележување на резултатите.

Идеи за тоа како учениците
можат да ја претстават
својата работа или совети
за претставување пред
одделението.

Други активности што
можат да се употребат
наместо или заедно со
оние во одделот „Направи”.

Одговорот на прашањето
„Се прашувам...”, со
дополнителни објаснувања
доколку е потребно.

Безбедносни совети за 
специфични опасности онаму 
каде што е неопходно.

Посочување на
соодветните страници
од учебникот и 
понатамошни информации
за да се дополнат
податоците од учебникот.

Дополнителни детали или други „забавни”
и интересни научни факти за да се надополнат
оние од учебникот.

Активности или серија прашања, за да
се засилат главните цели во севкупното
предавање за заокружување на лекцијата.



Преку нашиот сајт ОБРАЗОВАНИЕ на Литература.мк ќе можете да ги најдете сите
потребни материјали и ресурси во врска со предметите Математика и Природни науки,
како и мноштво дополнителни идеи за реализација на наставата по овие предмети.

Покрај ресурсите за наставниците, веб-страницата нуди и бројни совети за родителите,
за работа со децата и идеи за проекти надвор од училницата.

Сајтот постојано се надополнува, со помош на тимот уредници и стручната редакција,
кои работат на создавање и дополнување на содржините.

БЕСПЛАТНИ ОНЛАЈН РЕСУРСИ
obrazovanie.literatura.mk



 ПРИРОДНИ НАУКИ    
Ниво учебници и работни тетратки Автор ИСБН/Баркод (мк) Цена

1  ПРИРОДНИ НАУКИ 1: Учебник Ентони Расел 978-608-229-832-0 660

1 ПРИРОДНИ НАУКИ 1: Работна тетратка Ентони Расел 978-608-229-833-7 280
 
2 ПРИРОДНИ НАУКИ 2: Учебник Тара Ливсли 978-608-229-834-4 660
  Дебора Хериџ

2 ПРИРОДНИ НАУКИ 2: Работна тетратка Тара Ливсли 978-608-229-835-1 280
  Дебора Хериџ

3 ПРИРОДНИ НАУКИ 3: Учебник Тара Ливсли 978-608-229-836-8 660
  Дебора Хериџ

3 ПРИРОДНИ НАУКИ 3: Работна тетратка Тара Ливсли 978-608-229-837-5 280
  Дебора Хериџ

ЦЕНОВНИК

 МАТЕМАТИКА    
Ниво учебници и работни тетратки Автор ИСБН/Баркод (мк) Цена

0 МАТЕМАТИКА 0: Работна тетратка Карен Морисон 978-608-229-861-0 180

1 МАТЕМАТИКА 1: Работна тетратка 1, прв дел Карен Морисон 978-608-229-800-9 220

1 МАТЕМАТИКА 1: Работна тетратка 1, втор дел Карен Морисон 978-608-229-801-6 220
 
1 МАТЕМАТИКА 1: Работна тетратка 1, трет дел Карен Морисон 978-608-229-802-0 220

2 МАТЕМАТИКА 2: Работна тетратка 2, прв дел Карен Морисон 978-608-229-812-2 220

2 МАТЕМАТИКА 2: Работна тетратка 2, втор дел Карен Морисон 978-608-229-813-9 220

2 МАТЕМАТИКА 2: Работна тетратка 2, трет дел Карен Морисон 978-608-229-814-6 220

3 МАТЕМАТИКА 3: Учебник 3 Карен Морисон 978-608-229-828-3 660

3 МАТЕМАТИКА 3: Работна тетратка 3 Карен Морисон 978-608-229-824-5 250

4 МАТЕМАТИКА 4: Учебник 4 Карен Морисон 978-608-247-156-3 750

4 МАТЕМАТИКА 4: Работна тетратка 4 Карен Морисон 978-608-247-157-0 320

5 МАТЕМАТИКА 5: Учебник 5 Карен Морисон 978-608-247-158-7 750

5 МАТЕМАТИКА 5: Работна тетратка 5 Карен Морисон 978-608-247-159-4 320

6 МАТЕМАТИКА 6: Учебник 6 Карен Морисон 978-608-247-160-0 750

6 МАТЕМАТИКА 6: Работна тетратка 6 Карен Морисон 978-608-247-161-7 320



 ПРИРАЧНИЦИ   
Ниво за наставници и воспитувачи Автор ИСБН/Баркод (мк) Цена

0 МАТЕМАТИКА 0: Прирачник Карен Морисон 978-608-229-864-1 300

1 МАТЕМАТИКА 1: Прирачник Карен Морисон 978-608-229-857-3 400

1 ПРИРОДНИ НАУКИ 1: Прирачник Ентони Расел 978-608-229-859-7 400

2 МАТЕМАТИКА 2: Прирачник Карен Морисон 978-608-229-858-0 400

2 ПРИРОДНИ НАУКИ 2: Прирачник Тара Ливсли, Дебора Хериџ 978-608-229-860-3 400
  Џон Стрингер (ур.)

3 МАТЕМАТИКА 3: Прирачник Карен Морисон 978-608-229-862-7 400 

3 ПРИРОДНИ НАУКИ 3: Прирачник Тара Ливсли, Дебора Хериџ 978-608-229-863-4 400
  Џон Стрингер (ур.)

4 МАТЕМАТИКА 4: Прирачник Карен Морисон 978-608-247-218-8 400
 
5 МАТЕМАТИКА 5: Прирачник Карен Морисон 978-608-247-219-5 400
 
6 МАТЕМАТИКА 6: Прирачник Карен Морисон 978-608-247-220-1 400

ЦЕНОВНИК

 МАТЕМАТИКА    Бр. 
 дидактички материјали Ниво ИСБН/Баркод Цена

1 Бројни картички 0-100 1, 2, 3 531-032-800-002-2 395 
 
2 Бројни картички 1-20 0, 1, 2, 3 531-032-800-001-5 220
 
3 Домино картички 0, 1, 2, 3 531-032-800-003-9 250

4 Картички - Фигури и простор 0, 1, 2, 3 531-032-800-004-6 250

5 Картички - Календар и време 0, 1, 2, 3 531-032-800-006-0 200

6 Картички со стрелки 1, 2, 3 531-032-800-005-3 250

7 Работни листови 0, 1, 2, 3 531-032-800-007-7 295
 
8 Постер B2 - Календар 0, 1, 2, 3 531-032-800-008-4 85

9 Постер B2 - Табела со броеви 1-100 0, 1, 2, 3 531-032-800-009-1 85
  
10 Постер B2 - Бројна оска 0-20 0, 1, 2, 3 531-032-800-010-7 85
 
11 Постер B2 - Местоположба 0, 1, 2, 3 531-032-800-011-4 85

12 Комплет бројни картички 0, 1, 2, 3, 4 531-032-800-026-8 1500

13 Математика 4,  4 978-608-247-224-9 250
 Збирка задачи со тестови и активности

14 Математика 5,  5 978-608-247-225-6 250
 Збирка задачи со тестови и активности

15 Математика 6,  6 978-608-247-226-3 250
 Збирка задачи со тестови



 ТЕМАТСКИ ЧИТАНКИ     
Бр. по природни науки  Автор Ниво ИСБН/Баркод Цена

1 Одгледување растенија Џон Стрингер 1  978-608-229-865-8 90

2 Живи суштества Џон Стрингер 1  978-608-229-866-5 90

3 Ние Џон Стрингер 1  978-608-229-867-2 90
 
4 Туркања и влечења Џон Стрингер 1  978-608-229-868-9 90

5 Групирање и користење материјали Џон Стрингер 1 978-608-229-869-6 90

6 Звук и слух Џон Стрингер 1  978-608-229-870-2 90

7 Здравје и растење Џон Стрингер 2  978-608-229-871-9 100

8 Светлина и темнина Џон Стрингер 2  978-608-229-872-6 100

9 Својства и промена на материјалите Џон Стрингер 2  978-608-229-873-3 100

10 Вселена Џон Стрингер 2  978-608-229-874-0 100

11 Примена на струјата Џон Стрингер 2  978-608-229-875-7 100

12 Времето и животната средина Џон Стрингер 2  978-608-229-876-4 100

13 Триење и движење Џон Стрингер 3 978-608-229-877-1 100

14 Да им помогнеме на растенијата да пораснат Џон Стрингер 3 978-608-229-878-8 100

15 Живеење и растење Џон Стрингер 3 978-608-229-879-5 100

16 Планирање на истражувачката работа Џон Стрингер 3 978-608-229-880-1 100

17 Карактеристики на материјалите Џон Стрингер 3 978-608-229-881-8 100

18 Карпи и почви Џон Стрингер 3 978-608-229-882-5 100

ЦЕНОВНИК
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