
Торги ТАНКОВСКИ

ИНДИВИДУАЛИЗИРАНА НАСТАВА

1. Вовед

Педатошката миела часто го зафаќа прашањето како на
ставата да ее прилагоди на индивидуалните способности на 
децата, вивните можности, посебниот ригам во работата и на 
тоа слично. Се разбира, цел та е благородна; да се сфатат д ст
еките можности —  колку можат и како можат најефикасно да 
се совладаат програмир аните научни оознанија и по истиот 
пат да се искаже етепанот и видот во .совладаноста на настав- 
-ната материја. Во контекстот на ова орашање спаѓа и оспосо- 
бување :на учаниците за самообразование, т.е. создавање на на- 
вики и умеења преку самоетојна работа тие да го зголемуваат 
сопствевото образование и знаењат!а нужни за животните опре- 
делби во работата, т.е. во професијата. Времето на пубертет- 
скиот развој на личноста е време кота се стекнуваат и овие 
наввки, кои ее попримаат многу полесно ако се проследени со 
оспособување на личноста, наоружување на истата со умеења. 
Гокму затоа, современата дидактика многу често се навраќа 
на формите и методите во наставната работа. Оттаму и по- 
себното внимание за и:ндивидуализациј ата на наставата. Тоа 
внимание се манифестира преку обработка на истата и како 
дидактички принцип и како форма во наставната работа. Меѓу- 
тоа, наспроти теоретскиот интерес, сознанијата ни говорат дека 
индивидуализира1ната настав а во наставната практика многу 

малку е застапена.

Целта на нашево излагање е и на овој начин да го зголе- 
миме интересот кон овој вид наетава, да 1предизв1икаме љубо- 
питство од страна на наставникот за неа и да иницираме Bej- 
зина примена во наставата во оној Степан, што ке значи збо- 
гатување на формите во работата на наставникот и внесување
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нов квалитет во наставата по нсторија. Се разбира, сето ова 
во границите на уште една форма, уште еден вид, водеј-ќи смет
ка за соодвепна наставна материја он одбешувајќи да се оди 
во друга крајноот — едностранчиво ст и претераност.

2. За поимот индивидуализација во наставата

Само по себе се разбира дека инд1ИВ1Идуалната и индиви
ду ализираната настава не смеат да се идентифизкуваат.

Под индивидуална настава ое подразбцра наставна работа 
во која наставникот работа само со еден ученик. Kaj нас ваква 
настава сретнуваме во музичките училишта и друга специја- 
лизирани училишта со одредени недостатоци. Овој вид настава 
повременю може да се користи и во редовните училишта во ра- 
ботата на слободните ученички активности и на доиолнител- 
ната настава и од страна на наставникот по историја.

Индивидуализираната настава остаиува во рамките на од- 
делението ■— паралелката. При нејзината примена работата се 
диференцира според поихофизичките способности на ученикот, 
според неговите интереои, според темпото на работа, според 
работното искуство, според неговите карактерни оообини и спо
ред интелектуални можности. Тоа се прави за да ее задоволат 
индивидуалните разлики на секој ученик. Со ваквото диферен- 
цирање се цели да се иокористат сите потенцијални можности 
кај ученикот за максимално развивање на неговите индиви- 
дуални способности.

Често пати некой наставници погрешно сметаат дека, ако 
на учениците им задале задачи со цел овне самоетој|но да ги 
решаваат, извршиле индивидуализација на наставата. Овој вид 
настава не значи иводивидуално пријдување на учениците. Тоа 
е само една страна. За да се оствари индивидуализирана на
става нужна е посебна организација и подготовка на настав
никот. Исто така не треба да се идантификуваат индивидуал- 
ното и индивидуализираното воспитание. За разлика од првото, 
кое ги развива инд1иввдуалните интереои на личноста —  што е 
оановна поента на буржоаокото општество, второто акцентот 
го става на социјалните компонента на личноста, односно ин
дивидуалните интереси га доведува во хармоничен однос со 
општествените интереои. Тоа е ооновна поента на социјалистич- 
кото воспитание и како таква тоа наога широка примена кај 
нас.1) *)

*) Поопширно за ова пишува Перо Шимлеша. Види, „Просветно дело“ бр. 
10, 1960, 475.
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3. Индивидуализациj а на наставата

За да може да ja шздивидуализира наставата, теоретича- 
рите по ова гврашање препорачуваат дека, пред cè наставникот 
треба да ш а  доверба во децата. „Toj мора да настојува да га 
запознае овейте ученици, да ги открива нивните способности, 
за да може да ги развива“ . . .2)

Ако сакаме кај детето да развиваме залагање за плодо- 
творење, треба да откриеме, но и да знаеме како да откриеме, 
што го интересира. Овој негов интерес потоа ќе го користиме 
така што во тој оправец ќе ja (насочиме неговата активеост и 
творештво. А тоа ќе го поститнеме ако му овозможиме да дојде 
до израз неговата инициатива, да има слобода за неа.

„ Индивиду ализираната настава нретпоставува ка j детето 
(дека постои, б. н.) навика да ja ирифати задачата и да одржи 
ветување дека ќе ja исполни. Притоа, таа на детето му остава 
слобода во организирањето на неговата работа во пронишаните 
рамки на неделата (или часот, б.н.) и му овозможува да ра
бота со темно што му одговара .. .“3) Овој вид настава на на
ставникот му (Наметнува вонредно важна работа сколу подгот- 
(вувањето и составувањето на седмодневеи задачи (ако се ра
бота за седлпгч!на обврска) и го обврзува после да изврши про
верка и поправка на петите.

а) Обѕири при еоставување на задачи

Планирајќи ja својата работа, наставникот го забележува 
оној матери j ал, оврз кој ќе примени индивидуализирана наста- 
ва. За него конкретизира работай задачи и определува единица 
работно време во кое уч-ениците треба да ги реализираат своите 
обврски. За да ее избеше развлекувањето и запоставувањето на 
другого учење, единицата време не би треб ало да биде пото- 
лема од седмодеевна работна неделя. Сфатливо е дека од гово
рите на децата треба да бидат во нисмена форма.

б) Картончињата за работа

Се оценува дека „картончињата се битен елемент за ин- 
дивидуална работа“ . Од тоа како е составено картончето за- 
виси успехот од работата во оваа настава4). Работата во еего-

2) Ф. Мори, Индивидуализирана настава и групни рад. Педагошко доуштво 
НРС, Београд, 1959, 22.

3) Ф. Мори, цит. дело . . ., 22.
4) Наставните картончиња во педагошката литература се сретнуваат и под 

други имиња како, наставни ливчиња, фиши итн.
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вето изготвување е сличиа на писмени подготовки на одна ме- 
тодска единица, само што cera му е наменета на ученикот. И 
во ов oj с лучаj, за да се успее во соетавувањето на картончето, 
ваставникот треба да оооедува лична култура, умешност во 
формулацијата на прашањето, во предизвикување на интерес 
кај ученикот. Наставникот треба да умее да прибира и се- 
риозна документација што ќе ja ползува во составувањето на 
прашањата и очекуваните одговори — решенија. Картончс 
на ученикот треба да му даде можноот сам да стекее нови зна- 
ења. Ученикот треба да биде наведен да ш простудира иоставе- 
ните прашања, но и да му се помогне со материјал и упат- 
ство како да дојде до нужните сознанија и одговори. Значи, 
овде е нужна примевата на активни метода.

в) Воведување во задачата

Паставникот сам го составува картончето со задачите. Тоа 
треба да изгледа како разговор иако е во писмана форма. Во- 
ведниот дел на задачата треба да биде даден со нетто, за кое 
учениците леоно се сеќаваат. Притоа може да ее користи не- 
ко ja погодна илустрација, четиво, легенда и слично. Така ќе ее 
предизвика конкретен интерес.

г) Снабдување со нужна литература и документација

За да можат да адговорат на задачата, учениците треба 
да бидат снабдени или упатени на неопходната литература и 
документација. Овде се користат учебниците и лрирачниците: 
одбрани текстови, збирка на документи, историски албуми, реч- 
ници, енциклопедии, картн и друш. На пример: ако задачата 
бара одговор за живеалиштата во првобитното општество, по- 
крај конкретната литература, на учениците им ставаме на рае- 
полагање и историски албум, со препорака да се посматра, ана- 
лизира и споредува. Во овој случај, во •картончето се наведу- 
ваат само прашањата и литературата, и друшот помошен ма- 
теријал во кој може да се најде одговорот.

д) Одбележување на битного

Прашањата во картончето односно наставното ливче тре
ба да имаат цел да го ооветлат бит1ното во целината, без да се 
губи таа од предвид. На пример: за да се одбележи апоолутиз- 
мот на Милош Обреновиќ, во картончињата ќе се постават 
прашања за кои на децата ќе им се укаже на односната лите-
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ратура: учебникот, читанката, писмото на Вук Караџиќ и друго, 
ако ce работи за обработка на нов материјал. Притоа можат 
да се корнетат и нрашања од учебникот. На пример:

— Како била поделена спахиаката земја во Српското кне- 
жевство? (Прочитаете за тоа во учебникот Историја за V IÏ од- 
дел ение, страница 85/86).

—  Како Милош Обрановиќ ставал најбогатиот човек во 
Србија?

— Зо'што владеевьето на кнез Милош се вика апсолутис- 
тичко?

— Што барале противниците на Милош?
— Како Вук Караџиќ го насликал Милоша во неговото 

прочуено оисмо до кнезот ? (Прочитајте за тоа во Историоката 
читанка за V II одд., стр. 96—97).

— Зошто Милош морал да попушти и што ставало потоа?

ѓ) Активнрање на учениците

Бидејќи карто1нчето често ш упатува учениците на корие- 
тење на литература, нрирачници и разва до!кументација, само 
по себе тоа претставува елемент за нивното активирање. Mery- 
тоа, учениците треба и да се поттикнуваат на активноет, гао и 
да им ее помоше, да умеат да го издвојат битното од небитвото, 
како и да ги почувствуваат задоволството од успешното одго- 
варање на нрашањата.

е) Резимирање на стекнатото знаење

Со одговарањето на поставените прашања —  задачи во 
карточигьата не треба да се сфати дека работата е евршена. 
Како што на клаоичниот час наставникот на крајот резимира 
однооно ja утврдува новата наставна содржина, за да види 
колку и како е совладай новиот материјал, така и во овој слу- 
чај нужно е резиме, т.е. „да се иетакне стекнатото знаење“ .5) 
Така, одговорите на поставените прашања се елеваат во едва 
целост, при што наставникот укажува на некой испуштени 
моменти, дати, факти, оценки и слично што треба да се знаат.

За да можат учениците сами да се проверат дали го на
учило делот од наставната содржина или целата наставна с©- 
држива (ако станува збор за обработка — ученье на нов мате
ри] ал), потребно е по одговарањето на картончињата однооно 
евротуваньето на работата, да им се дадат пр1ашалници во кои 
треба да одговорат на некой детали, како што се: имиња, дати,

5) Ф. Мори, цит. дело . . ., 28.
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факта, оценки што треба да се знаат и сл. Оние ученици што 
одговориле на прашалникот без да гледаат во учебникот и 
другаот помошен матери јал, сигурно го совладала новиот ма
тери] ал и нив наставникот може у оно да га провари. Другите 
сами ќе сфатат дека треба повторно да ш земат картончињата 
и книгите за да га утврдат сводите знаења и да не се јавуваат 
предвреме и да бидат укорени од наставникот.

Наставникот треба да га упатува учениците како писмено, 
да работат и да ja користат тетратката Bio ко ja га внесуваат 
одгаворит спорад прашањата од картончињата. Контролата и 
во овој случај е неопходна.

4. Примена на индивидуализацмј а на наставата 
во друга земји

Педагошките теоретичари се, речиси, еднодушни во корис- 
носта од ивдивидуализација на наставата. Но, на прашањето за 
нејзиното конкретно оргаеизирање дилемите ce cè уште ири
су тни. Оттаму и обидите за нвјзината реализација се исто така 
различии.6)

Во САД најпознат обид е со примената на таканаречениот 
ДАЛ ТОН-ПЛАН. Според него наставата е потполно индивидуал- 
но организирана и се изведува во посебни кабиеети за секој 
наставен предмет и со посебни программ. Оекоја програма е 
поделена на 10 целини (месеци), а овие на недели (седмици). 
Ученикот сам си одбира теми што во текот на месецот само- 
стојио ги работи. Овде доага до израз индивидуалната работа, 
додека заедничката работа со учениците е сосема заеоставена. 
Заедничка настава се приманува само таму каде што, заради 
карактерот, не е можыа индивидуалната, како на пример кај 
физичкото воспитание.

Ваквата оргаеизација на работата покажа низа недоста- 
тоци, посебно од гле1диштето на развивањето на колективна 
свеет и социјално чувство меѓу учениците.

ѓ Американскиот педагог Карлтон Уожбери препорачува ор- 
ганизација на училишта во кои ќе дојде до израз слободата на 
детето и тоа секое дете да има право да усвојува само знаења 
за кои чувствува потреба, служејќи се со индивидуална и ко- 
лективна работа по групп. Овде фронталниот облик на работа 
се сведува на минимум и паралелката ja губи својата фушсција.

Во Европа е познат М А Н Х А Ј С К И О Т  училишен си
стем, применуван во Германија. Според него се врши еадвореш- 
на диференцијација па наставата. Врз основа на степенот на 
интелегенцијата учениците се делат ,на посебни паралелки. Така

6) Поопширно за оза вид и во цитираното дедо од Ф. Мориѕ с. 10—-15.
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формираните пар а л елки работал по различии планови и про
грамм. Mery другого, A. Оикингер препорачува формирање и 
на таканаречени „преодни одделанија за повисоките училишта 
за особано надарените ученици“ кои се предиспонирани за нај- 
б и с о к и  знаења и за регрутирање на интелектуалиа елита.

Современата дидактика ваквите тледања ш  смета за едно- 
страни, иако мстите првдонесуваат за натамопшиот развој на 
кндмвидуализацијата на наставата.

Денес можат да се сретнат разни форми на индивидуали- 
зација на наставата. Така, на пример, во САД е позната верти- 
калната индивидуализаци ј а според ко ja надарениот ученик на
место во прво се запишува во второ одделение итн.

Во Франдија и во Швајцарија се користи посебна техника 
на индивидуализација на наставата, а тоа се таканаречените на- 
ставни !картончиња. Haj да леку и наj добро таа техника ja обра
ботал шващарокйот педагог Роберт Дотран.

Од изнесаното се глада дека индивидуализацијата на на
ставата разновидно се толкува и применува. Поряди тоа при 
нејзината примена во наставната практика ее присутни повеќе 
слабости.

5 » Можно сти за примена на индивидуализирана 
настава во нашите училишта

Индивидуализирана настава во нашите училишта можеме 
да применуеаме, според наше мислење, во редовната настава 
во три случаи: во обработка на цела наставна содржина, во 
обработка на дел од ногата наставна содржина и во упврду- 
ваше на обработениот материјал. Формата низ ко ja истата 
меже да ice реализира е веке проку споманатите наставни кар- 
тончиња или наставни ливчиња. Тоа е картонче или ливче од 
подебела хартија со определена големина, на кое е напишано 
ирашањето или низа поврзани прашања наменети за поодделни 
ученици.

Педагошките теоретичари препорачуваат, а наставната 
практика потврдува дека сакое картонче или ливче добро е да 
содржи по едно прашање, со цел од него да се добие еден од- 
говор. Повторуваме, формулацијата на прашањата треба да 
одшвара на општите дидактички барања. Имено, да бидат 
јасни, да не се сугестивеи, да ее се многу долги, ученизкот да 
го наведуваат на размислување, да одгоеараат на интелектуал- 
ните можности на учениците итн. Пример, во врска со причи
ните за избувнување на Големата Фракцуска бружоаска peso- 
луција:

—  Кои биле барањата на третиот стал еж? (долго прашање)
— Кои биле барањата на француоките селани? (добро).

14 Историја
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Картончињата одаосно наставните ливчиња по овојата го- 
лемина можат да бидат (различии. Вообичаена е употребата на 
диманзијата 10 х 13см. Ако се користи обичен картон, тогаш на 
него ce залепува хартија ко ja може да биде во различии бои. 
На така подтотваните картончиња се пишуваат нрашањата, а 
потоа се обележуваат со бројки за да може наставникот да ги 
знае: тел^ата, наставната оодржина и тежината ,на прашањето, 
ако сакаме на ваков начин да ги намениме за ученици од иста 
паралелка, а со различен стелен на интелектуална развиеност, 
поради возраста, повторувачите (некой од нив) и ел.

Пример:
-3-2-1 =  3-та тема во год. план, 2-ра по рад наст, единица,

1- ва трупа —  најлеона наст. карт01нчин>а —  ливчиња;
-3-2-2 =  трета тема од год. план, 2-ра по ред наст, единица

2- ра по ред трупа — потешки по оодржина наст, картончиња
—  ливчиња;

-3-2-3 =  3-та тема во год. план, 2-ра по ред наст, единица,
3- та по ред трупа —  уште за еден стелен потешки по оодржина 
трупа наст, (картончиња -— ливчиша итн. Наставникот може 
да изнајде и други форми на одбележување.

Изготвените наставни картончиња треба грижливо да се 
чуваат бидејќи можат да се користат и за наредната учебна го
дина. Напомнавме дека одговорот на прашањето од ливчето 
ученикот треба да го пишува на иооебна тетратка, а не на ca- 
мото ливче. Резултатите, т.е. одговорите на прашањата од на
ставните ливчиња 1наставникот треба да спи бележи на посебна 
табела што ja има претходно изготвено за таа цел, со посебен 
дел за секој ученик.

Спомнавме дека ооставувашето на наставните картончиња
— ливчиња е потешка работа и бара поголемо залагање, но ис- 
тите може секој наставник да -га изготви. Доброго познавање 
на предметот и методако-дидактичкиот усет на наставникот мо
жат многу да му ja олеонат работата во изготвувањето на на
ставните ливчиња.

Погоре спомнавме еден вид наставни картоичиша — на- 
манети за ученици со различна возраст или успех во паралел- 
ката итн. Можат да се изготвуваат и други видови наставни 
ѕартончиња, како на пример:

—  Картончиња наменети за ученици што имаат извесни 
празнини во зеаењето. Дел од нив служат за оовладуваьье на 
иеториски поими и имшьа, годный -на иоважни иеториски на- 
стани итн.;

—- Картончиња со иста тежина на прашањата по овојата 
содржина. Во тој случај за понапредните ученици се изготву
ваат со додатни прашања картончиња. Така, на овие ученици 
им се дава можност да ги прошират своите знаења, а исто така 
можност за демонстрација на поголем квантум на знаења;
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— Картончиња за самообразование наменети за разви- 
вање на навиките за самообразование. Во такви случаи, на уче
ниците треба да им ice даде помош и поконкретни упатства;

Наставните жартончиња —  ливчиња можат да се употре- 
бат за сите ученици во паралелката и да се работи цел час со 
нив, потоа за сите ученици, но само за еден дел од чаеот (заувод- 
ниот дел, само за главниот дел или само за завршниот дел), 
Ливчињата можат да се жористат и за давање на домашна ра
бота на учениците, во (кој случај се развиваат навиките за само
образование. Има случаи кота наставникот може да употреби 
наставни жартончиња за работа само со слабите ученици или 
одличните, а со останатиот —- поголемиот дел да работи фрон- 
тално. Во тој случај наставникот мора иривремено да ja жон- 
тролира работата на учениците со наставни ливчиња.

Од досега изнесеното јасно се глада дека иримената на 
наставните картончиња-ливчиња во индивидуализираната наста- 
ва е многукратна и со широки можности.

Опоменавме дека друш форми за индивидуализациј а на на
став ата дават слободните ученички активности, додатната на- 
става и дополнителна настава. Во овој случај за учениците што 
заостануваат во 1наставата, жако и оние, за кои историсжата на
става е многу лесна, а жако таква може да биде и досадна, 
треба да се обезбеди усвојувањето на наставниот материјал да 
биде организирано на начин што же одговара на индивидуал- 
ните можности и способности на учениците.7)

Погрешно е што многу наставници дополнителната наста- 
ва фроетално ja изведуваат. Испуштаат од цредвид дека сите 
ученици што заостануваат немаат исти празнини во знаекьата. 
Тука индивидуализираната настава може многу да помогне. И 
групниот облик на работа дава можности за индивидуализа- 
ција на наставата. Овде, заради почитување на ивдивидуалниот 
интерес, треба во најголема мера да ее почитува доброволно- 
спа на учениците при определувањето кој во жоја трупа да биде.

Можности за примена на индивидуализир1ана настава дава ' 
и програмираната настава жоја во голема мера овозможува да 
се индивидуализира процесот на учењето.

Од сето понапред речано може да се жонстатира дека из- 
несените нримери за примена на индивидуализираната настава 
преку наброените и друш можеи форми се паразит пример 
жако може да се зголеми активноота на учениците, а напоредно 
со тоа да ее постишат и иоеолидии резултати. Пожрај тоа, оваа 
форма на наставна работа може видно да придонесе во созда* 
вањето на работай навижи кај децата и нивното оспособување 
за самообразование, особини што треба да имаат траен жарак-

7) (Новите програмски основи допуштаат воведување в:а дополнителна настава 
по секој предмет, ако наставникот почувствува потреба од тоа).
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тер. На тој начин даваме вонрадан придонес во развивањето 
на позитивните особини кај учениковата личност, што е една 
од нашите примарни задачи. Впрочем, нашето самоуправно со- 
цијалистичко оиштество бара здрава, способна и !Креативна 
личност (коja не сака и ќе умее да 1Соработува со яруги луѓе 
и со тоа успешно да се вклопзи и активно да учествува во жи- 
вотот и работата на општ еств ената заадница.

Прииципот на индивиду ализациј а во наставата не ja ие- 
гкра колективната работа. Toj не треба и не смее така да се 
сфати. Индивидуализациј ата како една од формите во настав- 
ната работа, исто така ее ja негира ни фронталната очи груп- 
ната форма на работа. Напротив, таа бара и овие форми ре- 
ДОВ1НО да се применуваат и взаемно да се комбинираат. Ако вака 
се сфати и применува, тогаш резултатите можат да бидат само 
позитивеи и со тоа ќе дадеме уште еден придонес во тоа — 
успешно да ги реализира протрамските задачи што нашето 
воспитание и образование ги поетавува.

6· Примери на работали картончиња-ливчиња за практична при- 
мена на ивдивидуализирана настава во наставата по историја

Педагошките теоретичари историјата ja сместуваат во гру- 
пата на тешките наставши предмети во училиштето. Во исто- 
ријата тешко можат да ее применат истите практични работи 
и да се поттикнуваат истите активности како во гаографијата. 
По овој предмет учениците треба повеќе да се поттикнуваат, да 
истражуваат по книгите и да користат документација. Овде е 
битно детокиот дух да биде активен и да ее ограничува само 
на оононните знаевьа. Во уводот е добро да ее поврзе лекцијата 
со познати настани од локалната историја, а во текот на рабо
тата до максимум да се користат биографии, историскй читан- 
ки, друш одбрани текстови, слики и коментари на истите, 
документи, карти, историоки романи ит:н. Откако ќе се обра- 
боти една епоха, корисно е да се резимира истата и, на еден 
усмен час, да се издвојат битните карактеристики.

а) Од Историјата за V II одделение

(ако се работи за утврдување на обработен матаријал)
Прашања за учаници што се разлизкуваат во успехот:

1. Прашања за ученик со доволен успех:
—  Под ко ja власт се наогал македонскиот народ во поче- 

токот на XX век?
— Кое познато востание за ослободување на нашиот народ 

е дигнато во 1903 година?
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—  Наброј познати македонски револуционери од тоа 
време?

2. Прашапьа за ученик со добар успех:
— Кои се причините за дигахъе на Илинденокото веста» 

вие?
—  Во кое време било и кои краеви ш опфатило воста- 

нието ?
— Како се викала организациј ата што го организирала 

Илинденокото востание?
3. Прашања за ученик со солиден успех:

— Кои биле целите :на ТМОРО?
— Во што е значењето на Крушавската Република?
— Кои биле основните гледања на македонските револу

ционери и социјалисти изнесени во Манифестот на Кру· 
шевоката Република?

— Каков е одзивот на Илинденекото востание во светот?

А. Наставни ливчиња-картончиња за обработка на нов 
материј ал наменети за сите ученици:

КАРПОШОВОТО ВОСТАНИЕ

Во овој олучај најнапред се нужни вовадни објасненија, 
а потоа на учаниците да им се стават на располагање и да се 
упатат да ш  користат учебникот по Историја за V I одделение, 
Истюриската читанка за VI одделение, Карпошовото востание 
од Иван Катарциев, историскиот роман „КАРПОШ“ и др.

а) Вовед

Проучувајќи -го минатото на својот крај во X V II век, уче- 
ниците од Пробиштип дознале дека нивниот крај бил центар на 
едно големо востание против угнетувачите и поробувачите. Про- 
читај за тоа во учебникот по Историја за VI одделение, стр.
— — , /Историската читанка за VI одделение, стр. -------- , Кар-
пошово (востание од Иван Катарциев, стр. —1---- , романот
„Карпош“, стр. ----- —.

б) ГЬрашаньа што можат да ее забележат во картончињата- 
ливчињата:

— Какви давачки и даноци плакале македонските селани 
на османлиската држава и спахиите?

—  Зошто се заклучува дека животот на селаните и ру- 
дарите во Кратовско-злетовскиот крај бил .неподносливо 
тежок?
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— Жмвотот на макадоноките селани бил и неоигурен^ 
зошто?

— Зошто Османлиакото царство кон крајот на X V II век 
имало погреба од поголами количини олово и од Кра- 
ТОВСКО-ЗЛеТОВОКИ'Те рудници?

— Наведете га причините што довела до јакнење еа ајдут- 
етвото во саверогасточна Македонија кон крајот на 
X V II свек?

— Во 1689 година ајдутокото движење прераснало во во
стание:

— Кое било ова востание?
— Кој бил во јводата Карпош?
— Што сакале воетаниците?
— Со кого воетаниците воспоставиле врски и сакале да со- 

работуваат?
—  Каков град бил Скоије епоред тогашните описи и каква 

еудбина доживаал?
—  Каков бил одноеот на силите мету воетаниците и еул- 

таноката војска?
— Послужи се со карта и направи скица-карта со поваж- 

ните места и краеви ;на Македонија што ни опфатило 
востанието.

—  Каков бил крајот на востанието?
— Каде била водана последната најголема «битка меѓу во- 

станиците и -султаноката војока?
— Каков бил крајот на востаничкиот водач?
—  Какви биле поеладиците за Македонија од неуопехот на 

■ова најголемо востание во Македооија во X V II век?

Забелешка: Може и пред сакое прашање да претходи
упатетво со посочена страница за користење на учебникот, чи- 
танката, дакументацијата и друга погодна литература.
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