
Датум: 09. 04.2020

Тема: Дрвото во пролет

Возрасна група: 4-6 години

Дневна активност: „Состави приказна за дрвото“

Цел на активноста: - да се поттикнува детето на творештво, воведување во
опишување, раскажување;

- да се охрабрува и да се поттикнува за учество во
конверзацијата (дополни ја реченицата, создади
приказна)-

- развивање на способностите за хорово пеење
- да се усоврши координацијата за држење на ножички со

едната рака и сечење хартија

Стандард: - Детето го збогатува речникот и покажува напредок во
правилниот говор.

- Детето демонстрира интерес за учество во музички
активности.

- Детето може да учи на различни начини од сопствените
искуства

- Детето може да ракува со играчки и разни предмети за
општа употреба
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Опис на активноста Пуштете им ја песната „Чувај ја природата“ да ја слушаат, а ако од
предходната година ја знаат може да ја пеете. Започнувате
разговор околу содржината на текстот на песната, им предлагате
на децата да состават приказна за дрвото, сите присутни во домот
кажувате зборови (пр. корен, стебло, црвчиња, земја, гранки,
цветови, сонце, инсекти...). Од тие зборови децата по свое
видување составуваат приказна за дрвото, а вие ја пишувате.
– Потоа на располагање им давате конструктивен материјал,
амбалажен материја (мали кутии), пластичи кутии, пластични
чашки..., им објаснувате од тој материјал да конструираат дрво.
Во попладневните часови им давате листови – блок, фломастери
им предлагате заедно сите членови од домот да нацртаат дрво по
свое видување. Откако ќе нацртате на секој цртеж повлекувате
линии т.е. секој цртеж го одбележувате разни форми (правоаголна,
квадрат, триаголник), децата ги сечат цртежите по линијата –
слагалица. Потоа сите исечени цртежи ги ставате на едно место,
децата ги бараат деловите од слагалицата, поточно го состават
дрвото. Ја читате составената приказна за дрвото.

– Пеете и играте според текстот и ритамот на песната.

Потребни материјали - аудио средства ЦД, лист – блок, фломастри, ножички

Прикачување на
слика, линк, или
видео

-песна „Чувај ја природата“ - поточиња 2005

https://www.youtube.com/watch?v=HTgoed-8wXo
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Возрасна група: 3-4 години

Активност: „Што се случи со дрвото во нашиот парк“

Цел на активноста: -да се стекне знаења за средината и опкружувањето преку
конкретно набљудување и манипулирање;
- поттикнување на комуникативните способности на детето со
возрасните;
- да се поттикнува упорноста на детето да стекнува нови искуства
низ активности;
- да се поттикнува и негува истрајноста во откривањето и учењето

Стандард: Детето ги набљудува и опишува карактеристиките на живиот свет
(растенијата);
Детето може да го збогати својот говор и да покаже напредок во
правилниот говор;
Детето покажува истрајност во превземените активности.

Опис на активноста Со децата излегувате на балконите ги насочувате да ги
набљудуваат промените на дрвјата во овој период од годината,
(што се случи со сливата во паркот, нема веќе голи гранки, на
гранките се појавиле првите цветови, зошто пред неколку дена ги
немаше цветовите кои им помогна да се појават ...)
Заедно со децата приготвувате пуканки, тоа им причинува
задоволство. Откако ќе ги дегустираат им предлагате да
изработите рацутено дрво. Пуканките ги поствувате на подлога им
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давате на децата темперна боја ги насочувате да ги измешаат
црвената и белата боја за да добијат розева за цветовите на
дрвото. На лист- блок децата сликаат дрво, потоа на гранките од
дрвото ги лепат изработените цветови од пуканките, се разбира
откако е насликано се изложува во детската соба.

Потребни материјали - пуканки, лист – блок, темперна боја, подлога за работа, лепило,
четка

Прикачување на
слика, линк, или
видео

Возрасна група: 2-3 години

Дневна активност: „ Дрвото во нашиот двор – парк“

Цел на активноста: - да му се овозможи на детето стекнување на престави и
поими за некои карактеристики од растителниот свет од
блиската околина;

- да се поттикнува чувството на грижа кон растенијата;
- да се охрабрува и стекнува со доверба во своите можности
- стекнување знаења дека печатот само акое е премачкан со

боја може да даде отисок

Стандард: Детето стекнува информации за средината и опкружувањето преку
набљудување и манипулација;
Детето се гордее со своите постигнувања и верува во своите
способности.

Опис на активноста Со децата излегувате во својот двор или балкон, ги насочувате да
ги набљудуваат промените што се случуваат со дрвјата, тревата,
цвеќињата. Им кажувате една кратака порака. „Дрвото те моли не
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кршиме ме боли“, ги запознавате дека и дрвото чувствува болка
исто како и луѓето (ако човекот го искубеш за косата, или го
штипнеш чувствува болка). Затоа не треба да ги кршиме гранките
на дрвјата, да ги кинеме нивните листови – цветови.
Им предлагате на дечињата заедно со вас, со нивните рачиња и
ножиња да насликате дрво. Табаните на дечињата ги боите со
темперна боја и на хамерот печатите со истите – стебло на дрво,
со дланките гранки, а со прстињата цветови. Сликата ја изложувате
на некое видно место во домот каде ќе ја гледате, и ќе се
чувствувате среќни и задоволни за тоа што сте го изработиле
заедно со вас. Додека работите може да ја слушате псната „Чувај ја
природата“

Потребни материјали -лист од блок, хамер, темперни бои, четка, аудио средства
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видео
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со дланките гранки, а со прстињата цветови. Сликата ја изложувате
на некое видно место во домот каде ќе ја гледате, и ќе се
чувствувате среќни и задоволни за тоа што сте го изработиле
заедно со вас. Додека работите може да ја слушате псната „Чувај ја
природата“

Потребни материјали -лист од блок, хамер, темперни бои, четка, аудио средства

Прикачување на
слика, линк, или
видео

-песна „Чувај ја природата“ - поточиња 2005

https://www.youtube.com/watch?v=HTgoed-8wXo

Возрасна група: 0-2 години

кршиме ме боли“, ги запознавате дека и дрвото чувствува болка
исто како и луѓето (ако човекот го искубеш за косата, или го
штипнеш чувствува болка). Затоа не треба да ги кршиме гранките
на дрвјата, да ги кинеме нивните листови – цветови.
Им предлагате на дечињата заедно со вас, со нивните рачиња и
ножиња да насликате дрво. Табаните на дечињата ги боите со
темперна боја и на хамерот печатите со истите – стебло на дрво,
со дланките гранки, а со прстињата цветови. Сликата ја изложувате
на некое видно место во домот каде ќе ја гледате, и ќе се
чувствувате среќни и задоволни за тоа што сте го изработиле
заедно со вас. Додека работите може да ја слушате псната „Чувај ја
природата“

Потребни материјали -лист од блок, хамер, темперни бои, четка, аудио средства

Прикачување на
слика, линк, или
видео

-песна „Чувај ја природата“ - поточиња 2005

https://www.youtube.com/watch?v=HTgoed-8wXo

Возрасна група: 0-2 години



Стандард: Детото може да ја одржува рамнотежата на телото.

Активност „Ветерот ги ниша гранките“

Опис на
активноста

Се објаснува на детето дека кога дува ветер гранките на дрвјата се нишаат
лево – десно, напред – назад. Сите присутни во домот застанувате во круг,
ги кревате рацете високо над главата, произведувате звуци како ветерот –
фиу, фиу... се нишате лево – десно, напред – назад, тоа предизвикува
радост за детето затоа што учествувате во играта заедно со нив.

Потребни
материјали

Звук на ветер

Прикачување
на слика,
линк, или
видео

https://www.youtube.com/watch?v=lWULd19LvaY
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