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ГЕОМЕТРИСКИ ТРАНСФОРМАЦИИ  
ПРЕКУ РАБОТНИ ЛИСТОВИ И ВИДЕО ЛЕКЦИИ 

Адријана Тодорова 1 

1. ВИДЕО ЛЕКЦИИТЕ ВО НАСТАВАТА

Отсекогаш помеѓу учениците постојат страв од математиката и 
стереотипи дека само на избрани ученици им „оди“ математиката. Нас-
тавникот како креатор на часот ја има главната улога во рушењето на 
тие стереотипи и во совладувањето на стравот од математика. Негова 
задача е да потикне интерес и љубопитност кај учениците кон предме-

тот користејќи различни наставни форми и методи. Во време на забрзан 
развој на технологијата, која им е достапна на учениците, видео лекци-
ите подготвени од наставникот, поставени на интернет и достапни во 
секое време, претставуваат интересен начин да ја поттикнат детската 
љубопитност. Наставникот при подготвувањето на овие видео матери-
јали ја прилагодува нивната содржина на целите на наставата и на пот-
ребите на наставниот час. Видео лекциите во наставата како начин на 
реализирање на наставниот материјал  може да бидат применети на по-
веќе начини. 

Во зависност од содржината на видео лекцијата, таа може да биде 
применета и за повторување на веќе научениот материјал и за учење на 
нова наставна содржина. Доколку е употребена за повторување на изу-
чена наставна содржина, видео лекцијата им помага на учениците да ги 
потврдат стекнатите знаења со цел да ги применат во нова наставна 
единица. Ако видео лекцијата е употребена за учење на нови наставни 
содржини, тогаш таа може да биде применета на повеќе начини. 

Видео лекцијата на која ѝ соодветствува наставен лист за решава-
ње, може да биде начин на учење на наставниот материјал за време на 
часот или дома. Доколку учениците ја гледаат видео лекцијата дома, то-
гаш може да се примени концептот на таканаречената flipped classroom 
или превртена училница. Превртена (неконвенционална) училница е 
педагошки модел во кој предавањата и домашната работа се превртени, 
[1]. Превртената училница се применува на тој начин што учениците
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дома го гледаат видеото во кое е презентирана нова наставна содржина, 
а за време на наставниот час го применуваат наученото. Ако видео лек-
цијата се применува на самиот час, прво учениците ја гледаат, а потоа 
донесуваат заклучоци и истите ги применуваат во решавање на задачи.  
 Предностите од учењето преку видео лекции се, [1]: 

• самостојно учење; 
• учење со индивидуално темпо; 
• можност за навраќање на одредени делови од лекцијата со 

цел нивно разјаснување; 
• учениците можат активно да учествуваат, да ги тестираат 

своите способности и да го применуваат во активна 
настава. 

Недостатоци на овој вид на учење се следниве, [2]: 
• слаб квалитет на видео снимката; 
• можноста дека нема секој ученик да го изгледа видеото во 

својот дом (доколку се применува превртена училница) или 
нема да го изгледа со полно внимание; 

• при овој вид на самостојно учење преку видео лекциите го 
нема асистирањето на наставникот кој им дава насоки за 
размислување; 

• доколку сами гледаат, учениците немаат можност за поста-
вувањe прашања . 

Лекциите кои се презентирани во овој труд претежно одговараат 
за учење на нова наставна содржина, но и за повторување на веќе нау-
ченото доколку има потреба од дообјаснување на поимите воведени 
преку нив. Тие претставуваат објаснување на геометриските трансфор-
мации и решање задачи од претходно даден наставен лист изработен во 
GeoGebra, [3]. Можат да бидат применети на самиот час во кој ученици-
те ги гледаат лекциите до моментот во кој се даваат решенијата на зада-
чите, потоа сами ги решаваат и на крај ги проверуваат, или, доколку не 
можат да се снајдат со решавањето продолжуваат со гледање на видео-
то, а потоа решаваат други задачи. Можат да бидат применети и кај 
превртената училница во која дома учениците како домашна задача го 
сработуваат претходно кажаното, а на часот дават свои заклучоци и 
мислења за новите наставни содржини.  
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2. КООРДИНАТЕН СИСТЕМ И КООРДИНАТИ НА ТОЧКИ 

 Наставната содржина Координатен систем и координати на 
точки - 2 е воведена на следниот начин, [4]. Прво на учениците им се 
дава наставен работен лист изработен во GeoGebra, на кој се понудени 
три задачи, а во исто време и нивните решенија (Слика 1 и Слика 2). 
 

 

Слика 1. Работен лист: Координати на точки (прв дел). 
 

 
Слика 2. Работен лист: Координати на точки (втор дел).
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Потоа на учениците им се прикажува видео лекцијата Координа-
тен систем, координатна рамнина и координати на точки, [4], во која 
постепено се воведени новите поими. 
 Наставни цели кои се реализираат преку оваа лекција се: 

• запознавање со координатен систем и координатна рамнина; 
• поим за координати на точки; 
• читање на координати на точки; 
• одредување на координати на точки. 

Во видео лекцијата прво е воведен поимот координатен систем и 
координатна рамнина. Преку воведот од ова видео, учениците се запоз-
наваат со составните делови на координатниот систем апсцисната (х-
оска), ординатната (y-оска) и координатниот почеток, како и со 
поимот координатна рамнина, како што е прикажано на Слика 3. 

 
Слика 3. Координатен систем и координатна рамнина. 

 
Откако учениците се запознаваат со тоа што претставува коорди-

натниот систем, во видеото следи објаснување дека координатниот 
систем служи за одредување на положбата на точка во рамнина. По-
ложбата на точка во рамнината одредена е со нејзините  координати - 
апсциса и ордината,  прикажано на Слика 4. 
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Слика 4. Координати на точки. 

 
Во продолжение на видеото е претставена поделбата на коорди-

натната рамнина на четирите квадранти (Слика 5). 
 

 

 

Слика 5. Поделба на координатната рамнина на квадранти 

Со ова завршува воведувањето на нови поими во видеото, а про-
должува објаснување на решенијата на задачите од работниот лист
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(Слика 2). Секоја од задачите прво се покажува на посебен слајд, а 
потоа се прикажува нејзиното решение (Слика 6 − 8).  

Слика 6. Решение на првата задача од работниот лист: Координати на точки 

Слика 7. Решение на втората задача од работниот лист: Координати на точки
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Слика 8. Решение на третата задача од работниот лист: Координати на точки 

При реализација на оваа наставна содржина учениците на почето-
кот од часот го гледаа делот од видео лекцијата за воведувањето на но-
вите поими. Потоа имаа задача да нацртаат сами координатен систем и 
да внесат точка со дадени координати. Оние ученици кои не успеаа да 
ја извршат задачата, наредниот пат го гледаа видето на делови, при што 
правеа паузи во гледањето после воведувањето на секој нов поим. По 
воведувањето на поимите координатен систем и координатна рамнина, 
тие самите цртаa координатен систем, а потоа нанесуваа координати на 
точки. По решавањето на работниот лист, сите ученици направија про-
верка на решенијата. Очекуваните исходи на часот кај сите ученици беа 
во согласност со поставените цели. 

3. ОСНА СИМЕТРИЈА

Преку видео лекцијата Осна симетрија, [5], се реализираат след-
нитe цели од наставата: 

• учениците да научат што е осна симетрија;
• што е оска на симетрија;
• што е оригинал, а што слика;
• примена на осна симетрија.

На Слика 9 даден е воведот од видео лекцијата во кој е дефинира-
на осната симетрија. 
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Слика 9. Поим за осна симетрија 

На наредниот слајд (Слика 10) е даден пример на пресликување на 
триаголник при осна симетрија и е воведен поимот осносиметрични 
точки.  

Слика 10. Пресликување на триаголник при осна симетрија
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Во продолжение на видеото се даваат задачите од работниот лист, 
секоја на посебен слајд, а по секоја задача се дава и нејзиното решение. 

Задача 1. Направи слика на четириаголникот MNPQ при осна си-
метрија, каде што р е оската на симетрија. 

Слика 11. Сликата за првата задача од работниот лист: Осна симетрија. 

Слика 12. Решението на првата задача од работниот лист: Осна симетрија. 

 Задача 2. Направи слика на точката А(2,2) во однос на координат-
ните оски. Сликата  добиена при осна симетрија во однос на  х оската 
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нека е точка А1, а точката која е осносиметрична на точката А во однос 
на у оската нека е точката А2. Одреди ги координатите на сликите. 

   Слика 13. Решението на втората задача од работниот лист: Осна симетрија. 

Задача 3. Даден е триаголникот ABC, чии темиња имаат координати 
А(3,4), B(-3,1) и C(-5,3). Направи слики на триаголникот при осна симетрија 
во однос на координатните оски. Означи ги координатите на темињата на 
добиените слики. 

   Слика 14. Решението на третата задача од работниот лист: Осна симетрија.
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Слика 15. Четврта задача од работниот лист: Осна симетрија 

Слика 16. Дел од решението на четвртата задача од работниот лист: 
Осна симетрија
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Видео лекцијата „Осна симетрија“ беше применета во превртена 
училница. Учениците дома го гледаа видеото, а на часот дискутираа за 
решенијата на Задача 1, Задача 2 и Задача 3 утврдувајќи ги научените 
поими. Задача 4 ја решија во школскиот двор поставувајќи се како на 
Слика 16. 

4. МАТЕМАТИЧКИ ЛАМПИОН

Видео лекцијата Математички лампион, [6], се однесува на гео-
метриските трансформации ротација и транслација. Целите кои треба 
да се постигнат преку видеото се изучување на ротација и транслација и 
нивните елементи и нивна примена.  

За да го привлече вниманието на учениците, видеото почнува како 
разговор меѓу момче и девојче кои добиле домашна задача да нацртаат 
лампион применувајќи ротација и транслација. Наставниот лист кој е 
наменет за оваа наставна содржина е прикажан на  Слика 17. 

Слика 17. Работен лист: Математички лампион. 

Девојчето дава дефиниција за транслација и ја објаснува, а момче-
то го прави истото за ротација. Дадени се примери во кои постапно се 
објаснува начинот на примена на транслацијата и ротацијата. 

На Слика 18 е даден пример кој во видето постапно ја покажува 
транслацијата на триаголник за две единици нагоре и три единици на-
десно. Овде е спомнат и поимот вектор кој не го изучуваат учениците 
по актуаелната наставна програма, но кој ќе го среќаваат во понатамош-
ната работа. 
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Слика 18. Пример за транслација на триаголник 

Примерот преку кој ротацијата е објаснета во видеото со сите неј-
зини елементи е даден на Слика 19. 

Слика 19. Пример за ротација на четириаголник 

Примената на транслација при креирањето на лампионот и реше-
нието на првата задача од работниот лист е прикажано на Слика 20. 
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Слика 20. Решение на првата задача од работниот лист: 
Математички лампион. 

Решението на Задача 2 и крајниот изглед на лампионот е следниот, 
прикажан на Слика 21. 

Слика 21. Решение на втората задача од работниот лист: 
Математички лампион 

 Видеотo завршува со предлог за учениците на истиот начин да 
дизајнираат сопствен лампион. 

Учениците видеото го гледаа на самиот час и преку него ги учеа 
геомериските трансформации ротација и транслација. Тие го решаваа 
наставниот лист со проверка на решенијата, а потоа сами креираа сопс-
твени дизајни. Два од лампионите кои учениците сами ги креираа со 
примена на ротација и транслација се прикажани на Слика 22 и Слика 
23.
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Слика 22. Дизајн од ученици 1 

Слика 23. Дизајн од ученици 2. 
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