
 

Датум:  10. 06. 2020 

Тема:   
 

„Eдна недела, седум дена“ 

 

 

 

 

                   

 

Возрасна група: 4-6 години 

Стандард: - детето може да воспостави контрола на движењата на дланките и прстите                                                                                                                                 
- детето демонстрира знаење за количина, бројки и броење                               
- детето покажува истрајност во превземените активности                               

Цел на 
активноста:  

- да се развива способноста кај детето да ја користи доминантната рака во 
секојдневните активности                                                                               
- да се развива вештината за движење на прстите и дланката за конкретна цел                                                                                                                     
- да се подржува иницијативата и умешноста за броење                           
- да се поддржува во изразувањето на различни начини на искажување на 
сопсвените идеи, мисли, искуства 

Активност „Подготовка на листа за јадење за една недела“ 



Опис на активноста Започнувате разговор со своите деца за деновите во неделата, прво вие ги 
набројувате, потоа детето заедно со ваша помош ги брои, го поттикнувте да каже 
колку денови има една недела (седум). 
Им предлагате денес вашите деца да направат листа на јадења што сакаат вие да 
им подготвите за оваа недела. Им давате седум бели листови, на горниот дел од 
листот запишувате по еден ден од неделата, се разбира со ваша помош, а потоа 
детето во другиот дел од листот црта што сака да му подготвите за во Понеделник, 
Вторник... Истите  ги ставате на видно место во кујната, или ги прицврстувате на 
конец со штипки и ги закачувате каде што ќе може детето секојдневно да ги гледа 
и да види дали сте му подготвиле тој ден тоа што нацртало детето .  
Додека детето црта може да ја слуша и песничката „Денови“. 

Потребни 
материјали 

Бели листови, боички, фломастери, конец, штипки 

Прикачување на 
слика, линк, или 
видео 

https://www.youtube.com/watch?v=6UaC5z-9YoY 
Песна  ,, Денови,, - Златно Славејче – 2013 год. 
 
 

 
 

 

Возрасна група: 3-4 години 

Стандард: - детето покажува интерес кон печатени материјали                                   
- детето може да воспостави контрола на движењата на дланките и прстите             

Цел на 
активноста:   

- да се развиваат способностите за слушање, разбирање и доживување на 
содржината на литературната творба                                        
- да се поттикнува способноста за елементарно оценување на карактеристиките на 
јунаците и нивните постапки                                            
- да се поттикне да ја користи и зајакнува дланката и прстите                                 
- да се оспособи детето да сече со ножици 

Активност „Чорапите на Медо“ 
Опис на активноста Денес можете на своите деца да им ја раскажете приказната „Чорапите на Медо“ 

(подолу имате линк од приказната). Потоа  поведете разговор за тоа колку пара 
чорапи имал Медо, кој од ликовите во приказната сакал да му даде Медо од 
неговите чорапи, зошто треба да имаме за секој ден по еден пар чорапи ... Им 
давате листови, боички, ножички и им прелагате да ги нацртаат чорапите на Медо,  
да ги обојат и исечат. 

Потребни - бели листои, боички, ножички 

https://www.youtube.com/watch?v=6UaC5z-9YoY


материјали 

Прикачување на 
слика, линк, или 
видео 

 
https://www.storyjumper.com/book/read/22306988/untitled?fbclid=IwAR2ZgTcJny3dy
MJYH-ryqdhTQGkvSXVJ9czK6TMtmqosXUEehWe3kzosiIM#page/8 

 
 

 

Возрасна група: 2-3 години 

Стандард: - детето може да научи нови работи и да стекне нови искуства                 
- да демонстрира интерес за учество во разни форми на визуелна креативност 

Цел на активноста:   - да се поттикнува интересот на детето за учење на нови нешта, во однос на 
оние кои веќе се познати                                                                                          
- да се охрабрува да поставува прашања за непознати предмети во моментов на 
набљудувањето                                                                                      
- да се поттикне интересот кон користење на различни ликовни и останати 
материјали (дрвени боички, молив, разновидни хартии, бои, четки итн.) 

Активност „Возот на деновите во неделата“ 
Опис на активноста Разговарајте со децата за деновите во неделата, кој ден во неделата ќе одите на 

гости кај баба, тета... Предложете им заедно да направите вовче со деновите во 
неделата, земете мали картовнски кутии (од сирупчиња, таблети...), заедно со 
децата обложете ги кутиите со листови во боја, на секое од вагончињата 
помогнете ме на детето да залепи сликичка што ќе ја одбере за да може да ги 
разликува деновите во неделата, дајте им боички и поставете им задача, секоја 
боичка да ја стават во соодветнот вагонче т.е. црвената во црвеното, сината во 
синото, зелената во зеленото, на тој начин полесно ги учат боите. 

https://www.storyjumper.com/book/read/22306988/untitled?fbclid=IwAR2ZgTcJny3dyMJYH-ryqdhTQGkvSXVJ9czK6TMtmqosXUEehWe3kzosiIM#page/8
https://www.storyjumper.com/book/read/22306988/untitled?fbclid=IwAR2ZgTcJny3dyMJYH-ryqdhTQGkvSXVJ9czK6TMtmqosXUEehWe3kzosiIM#page/8


Потребни материјали - амбалажен материјал,листови во боја, ножички, лепак, боички 
Прикачување на слика, 
линк, или видео 

   

 

 
 

 


