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Датум: 08.04.2020
Тема: Зоолошка градина

Возрасна група: 4-6 години

Дневна активност: Зоолошката градина во мојот дом
Цел на активноста: - Да ја согледува ползата од сопствената и заедничката работа

- Да се оспособува за класификација, компарација и серијација
според боја, форма, големин, вид и род

- Да се воведува во традиционални говорни игри (бројалки, загатки,
игри со зборови)

- Да се развива способност за искористување на играта и игровните
активности во функција на учење и откривање

Стандард: - Детето може да развива социјални вештини во интеракција со
возрасни

- Детето демонстрира способност за класификација и серијација
- Детето може да слуша и разбира говорен јазик
- Детето може да научи нови работи и да стекне нови искуства

Активност Животните во мојот дом
Опис на активноста Заедно со детето земете плишани мечиња или било какви други играчки со

ликот на животни од зоолошка градина (нешто што сигурно ви се наоѓа по
дома) на пр: жирафа, мечка, зајак, зебра, тигар, мајмун и дајте му за задача
на детето да ги нареди животните според  нивната големина: значи од
најголемо, средно, помало и најмало. Додека ги реди животните
поттикнете го гласно да размислува и да кажува ова животно е најголемо,
тоа е средно, ова е помало и.тн. Откако ќе ги нареди зададете му задача да
ги нареди според бојата, па потоа според формата и.т.н. Откако детето ќе ја
исполни зададената задача нека ги изброи животните. На крајот оградете
ги животните со коцки, создадете една заедничка домашна зоолошка
градина.
Нешто подоцна можете да му прочитате и некоја гатанка на пример за
зајакот и ежот:
- Има краток опаш, долги уши, меко палто како перница и отскокнува како
топка, сиво е и се вика? (Зајак).
- Работи брзо и вешто скока. Тој сака да јаде моркови, сега во бело, потоа
во сиво и кратка опашка има кој е тоа? (Зајак).
- Под боровите дрвја и елки лежи една торба со игли што е тоа? (Еж)

Потребни
материјали

Плишани,гумени и играчки од било каков  друг материјал со ликот на
животни од зоолошка градина,коцки,гатанки.
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Прикачување на
слика, линк, или
видео

https://marichi-moda.ru/mk/zagadki-pro-zaica-i-medvedya-zagadki-pro-zaica-
zanyatie-po-okruzhayushchemu/



Возрасна група: 3-4 години

Цел на активноста: - Да се поттикнува самостојноста во користењето на различен
ликовен и останат неликовен материјал

- Да се поттикне да ги користи движењата на прстите и дланките за
конкретна цел

- Детето учи стихотворба

Стандард: - Детето демонстрира интерес за учество во разни форми на
визуална креативност

- Детето може да воспостави контрола на движењата на дланките
и прстите

- Детето може да го збогати својот речник и да покаже напредок во
правилниот говор

Активност Стихотворба за животните
Опис на активноста Во  мојот дом има животни од цел свет,

мамуни, камили и орангутани. Има пингвини
и слон од Азија и сите во мојата зоолошка
се збрани, имам и тигар и лав но на мене
не ми е страв.

АВТОР: Ели Маказлиева

Прочитајте му ја  стихотворбата на детето неколку пати, а тоа нека ја
повторува неколку пати стих по стих се дури не ја совлада целосно.
Малку подоцна на едноставен начин нацртајте жирафа со молив (како на
сликата) и дајтму го цртежот на детето, дајте му четка, жолта и црна
темперна боја и зададете му задача да ја обои жирафата со жолта боја, а
откако ќе се исуши цртежот кажете му да ги обои и точките со црната
темперна боја.
Откако детето ќе ја заврши зададената задача пофалете го за вложениот
труд, а цртежот ставете го на видно место во вашиот дом.

Потребни материјали Лист хартија, молив, четка, жолта и црна темперна боја



Прикачување на
слика, линк, или
видео



Возрасна група: 2-3 години

Дневна активност: Животинско царство
Цел на активноста: - Да се поттикне да ги користи и зајакнува дланката и прстите

- Да се поттикнува и поддржува интересот за пеење и слушање на
песни

Стандард: - Детето може да воспостави контрола на движењата на дланките
и прстите

- Детето демонстрира способност за учење во музички активности

Активност Тапкаме со бои, го креираме кралот лав

Опис на активноста На едноставен начин направете го ликот на лавот со црн фломастер или
црна дрвена боичка на лист хартија (исто како на сликата). Земете памук
и формирајте неколку топчиња и закачете едно топче на штипка за
алишта, земете жолта и портокалова темперна боја и дајте му ја на
детето штипката со закачениот памук  и покажете му како треба да го
стави памукот во бојата и да тапка на листот хартија околу ликот на
лавот: прво со жолта темперна, а потоа и со портокалова (исто како на
сликата). Може да земете и други темперни бои и со отисоци од рачето
на детето врз белиот лист хартија да ги креирате и останатите животни во
зоолошката со тоа што ќе ја намачкате раката на детето со темперна боја
и откако ќе се исуши цртежот само доформирајте го ликот на животното
(како на сликата). Откако детето ќе ја заврши зададената задача
пофалете го за вложениот труд и ставете го цртежот на некое видно
место во вашиот дом.

Нешто подоцна на детето пуштете му ја песничката: „Животинско
царство” од фестивалот Златно славејче од 2012година. Играјте и пејте
заедно со вашите најмили.

Потребни материјали Листови  хартија,црна дрвена боичка или фломастер во црна
боја,памук,една штипка за алишта, темперни бои



Прикачување на
слика, линк, или
видео

https://www.youtube.com/watch?v=kAplyImi4S8

Возрасна група: 0-2 години

Стандард: - Детето покажува истрајност во преземените активности

Активност Криенка со мојата омилена играчка

Опис на
активноста

Дајте му на детето повеќе играчки со ликот на животните од вашата домашна
зоолошка градина  или неколку плишани мечиња, а тоа самото ќе направи



селекција и  од понудените играчки-животни и  ќе го одбере омиленото.
Нешто подоцна скријте му ја играчката со ликот на неговото омилено животно  и
поттикнете го да ја најде, секако со ваша помош.

Потребни
материјали

Играчки со ликот на животни од зоолошка градина, плишани мечиња,

Прикачување
на слика,
линк, или
видео

Игри за попладневни активности:

Активност 1. Золошка градина од тоалетни ролни






