
 

Датум:  08.05.2020 

Тема:   
 

Светски ден на Црвен крст и Црвена полумесечина 

Возрасна група: 4-6 години 

Стандард: - Детето може да ја користи својата креативност во секојдневните 
активности 
- Детето може да слуша и разбира говорен јазик 
- Детето демонстрира интерес за учество во разни форми на 
визуелна креативност 
- Детето демонстрира способност за учество во музички 
активности 
- Детето врши измени на познати приказни си додава сопствени 
ликови и го менува текот на приказната 
- Детето се вклучува во разговор, го разбира она што го слуша и 
соодветно реагира 

Цел на активноста:  - да се развие способноста за правилно кристење на ликовниот 
материјал 
- да се развијат способности за активно слушање на музиката; 

Активност Приказна за хуманост 
Опис на активноста Пред да ја прочитате приказната на детето му кажувате дека 

хуманоста е таа што секогаш спасува и почнувате да ја читате 
приказната за хуманиот Зајко. 

Хуманиот Зајко 
Зајко реши да патува по светот. Стави во една торба еден леб, 
едно  шише вода, малку месо, една зелка и две морковчиња. Ја 
зема торбата и тргна на далечен пат. Патуваше преку планини и 
гори, преку реки и езерца мали. Се умори зајко и седна да јаде 
под синиот небески свод. Само што го извади лепчето од торбата, 
доајдоа врапчиња рој: 

- „Гладни сме, дај ни малку лепче“. 
На зајко му падна жал за малите врапчиња и изрони половина од 
својот леб. Врапчињата почнаа да јадат, а зајко продолжи по 
својот пат. Одејќи така во реката виде рипчиња кои се насобрале 
и сите јадат од една ронка леб. На зајко му падна жал и му го 
изрони сиот леб на рипчињата. И додека ги гледаше како среќно 
јадат, зајко беше повеќе од сит. На патот околу светот сретна и 
еден волк. 
     - „Зајко, имаш ли нешто во торбата за мене“?  - праша волкот.       
     - „Имам малку месо“, - рече зајко и му го понуди месото на 
волкот.  



  Таман реши да јаде зелката цела, се појавила една зајчица бела. 
- „Ќе ми дадеш ли еден гриз“? – прашала зајчицата 

Зајко и ја даде зелката цела и доби бакнеж од зајчицата бела. 
Кога погледна во торбата, останале само морковчиња две. Касна 
малку и продолжи по патот свој, среќен што со една торба храна 
нахрани толку многу од животинскиот род. Среќно 
потскокнуваше и се поголеми хоризонти освојуваше, задоволен 
од  себе иташе кон својата цел, да го прошета светот бел. 
 
Бидете хумани кон гладните. Поделете дел од својата храна и 
бидете двојно посреќни. На крај децата ја илустрираат приказната 
и ја пеат песничката за Хуманост. 

Потребни 
материјали 

Слики, лист хартија, боици или фломастери 

Прикачување на 
слика, линк, или 
видео 

  

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ile5dmbD8H8 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ile5dmbD8H8


Возрасна група: 3-4 години 

Стандард: - Детето се гордее со своите постинувања и верува во 
своите способности 

- Детето демонстрира интерес за учество во разни форми 
на визуелна креаивност 

Цел на активноста:   - да се поттикнува да ги развива радоста и задоволството од 
успешно завршената работа 
- да се развие способноста за правилно кристење на ликовниот 
материјал 

Активност Погоди што се случи 
Опис на активноста Најдете фотографија со некоја животна ситуација на неа, како 

на пример слика од човек што добива некаква помош. Прашајте 
го детето што се случило пред оваа ситуација и според нивното 
мислење што би можело да се случи следно. Оваа задача ги 
развива логиката и фантазијата. Колку што е подетална 
приказната толку подобро. Можете да поставувате прашања за 
да помогнете. На крај направете кутија за прва помош. 
 

Потребни материјали Картонска кутија, колаж, темпера, ножички, ЦД плеер 
Прикачување на 
слика, линк, или 
видео 

 

 
 

 

 

 



Возрасна група: 2-3 години 

Стандард: - Детето демонстрира способност за учество во музички 
активности 

Цел на активноста: 
  

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

Активност Ало амбуланта 
Опис на активноста Децата многу сакаат да слушаат песнички, заедно можете да ја 

пеете песничката (на линкот подолу), земете по една кукличка 
охрабрете го детето да се движи според тактот на музиката. 
Доколку имате звучна сликовница за сообраќај или играчки 
„специјални возила“, насочете го детето да препознава звук на 
сирена на Брза помош  

Потребни материјали Аудиовизуелни средства, звучна сликовница, играчка Брза 
помош, кукла. 

Прикачување на 
слика, линк, или 
видео 

https://www.youtube.com/watch?v=1f9WEhtCAzQ 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1f9WEhtCAzQ

