
 

Датум:  11.05.2020 

Тема:   
 

Пловиме,Пловиме... 

Возрасна група: 4-6 години 

Стандард: - Детето стекнува информации за средината и опкружувањето, 
преку набљудување и манипулација; 
- Детето е способно да истаржува и открива нови работи; 
- Детето демонстрира интерес за учество во разни форми на 
визуелна креативност; 
- Детето се гордее со своите постигнување и верува вo своите 
спосoбности; 

Цел на активноста:  - Да се оспосбува за флексибилно и дивергентно мислење во 
процесот на истражување, откривање и учење; 
- Да се поттикнува и подржува во сфаќањето на причинско 
последичните врски и релaции; 
- Да се поттикне кон користење на стари знаења во стекнување 
нови поими и претстави; 
- Дасе оспосбува за творештво при набљудување, користење, 
комбинирање и истражување со разни ликовни и неликовни 
творечки матријали; 
- Да се подржува детето во процесот на учење и откривање; 

Активност Подморница во шише 
Опис на активноста Разговарајте со вашето дете за превозните средства во водениот 

сообраќај, притоа задржете се на подморницата како пловно 
средство кое може да плута по површината на водата и да плови 
под вода. Со неа може да се стигне дури до морското дно. Исто 
така може да поразговарате и за тоа што се има во морското дно. 
Децата можат и да нацртаат што се` може да се види со 
подморницата на морското дно со помош на перископот. Може  да 
го запознаете и со екипажот на подморницата (кормилар, капетан, 
морнари). По направениот разговор на детето може да му 
предложите заедно да експериментирате. Земете разни играчки и 
предмети од вашиот дом, притоа потикнете ги децата да 
размислуваат и да погодуваат кои предмети можат да потонат,  а 
кои можат да плутаат во садот со вода.  
Земете едно шише кое ќе претставува подморница поврзано со 
едно црево. Со помош на тоа црево правете вдишување и 
издушување во шишето, оставете го детето да заклучува кога 
шишето-подморница  ќе потоне, а кога ќе плута на површината на 
водата (слика во прилог). 
 



- „Подморница во шише“ 
Во пластично шише ставете вода, течен сапун, исечена подморница  
и рипчиња од гумиран лист во боја. Ставете го сето ова во шишето 
затворете го, превртувајте го шишето и подморницата ќе плови. 
Играјте си!!! Доколку не сте во можност да направите подморница 
во пластично шише со детето, направете подморница од книжно 
тањирче како на сликата. 
По изработката на подморницата со детето може да ја играте 
играта „Плива –Не плива“. Набројувате предмети и лица ( камен, 
маса, волк....), а детето треба да погодуваат дали пливаат или не. 
Потоа можете да ги сменете улогите.  

Потребни материјали Пластично шише, пластичен длабок сад, вода,  црево, книжно 
тањирче, хартија во боја, лепило, темперни бои, четка, блок лист, 
ножици, течен сапун, гумирана хартија во боја. 

Прикачување на 
слика, линк, или 
видео 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Возрасна група: 3-4 години 

Стандард: - Детето може да научи нови работи и да стекне нови искуства; 
- Детето се гордее со своите постигнувања и верува во своите 
спосoбности; 
- Детето е способно да истражува и открива нови работи; 

Цел на активноста: 
  

- Да се поттикнува и да се развиваат мисловни процеси; 
- Да се развива способност за самостојно реализирање на 
едноставни истражувачки активности ,набљудување и откривање; 
- Да му се овозможи на детето да создаде  претстава за Водениот 
сообраќај; 
- Да се поттикнува самостојноста во користење на различен 
ликовен и останат неликовен матријал; 
- Да се поттикнува да ги користи движењата на прстите и дланките 
за конкретна цел; 

Активност Пиратски брод 
 



Опис на активноста Поразговарајте со своето дете за превозните средства во водениот 
собраќај, видовите на бродови, нивната големина, што се можат 
да превезуваат, што е пристаниште, бродовите во минатото и сл.  
Помогнете му на детето да превитка бротче од хартија и истото 
украсете го како пиратско бротче. Објаснете му на своето дете  
кои биле пиратите, каква била нивната облека, по кое знаме е 
прпознатлив овој брод, пиратскиот кодекс и сл. За таа цел може 
да се послужите со сликовницата „Водич на авантури – ПИРАТИ“. 
Откако ќе го превиткате бротчето можете да пробате да видите 
дали плови во сад со вода. Садот можете да го доплните со 
бродчиња од овошје, картонска кутија или пак од сунѓерче како на 
сликата подолу претставено. По направените бротчиња и 
експериментирањето со истите може да ја играте играта 
„Скриеното богатство“. 
 
Игра - „Скриено богатство“ –  
Чоколада или некоја  омилена играчка на детето  може да 
претставува скриеното богатство. Ова богатство го криете, а потоа 
заедно со детето правете потрага по истото. Додека правите 
потрага  детето ќе го подучувате  на основните поими за 
орентација лево- десно. Може да се послужите и со зборовите 
топло – ладно како би му помогнале на детето  во потрагата на 
скриеното богатство. 
 
На крај бидете малку кретивни и направете вкусна приказна во 
чинија. 

Потребни 
материјали 

Блок лист, картонска кутија, сунгерче, ножички, гумиран лист во 
боја, разни видови на овошје, длабок  сад со вода, фломастери, 
сликовница „Водич на авантури -  ПИРАТИ“ 

Прикачување на 
слика, линк, или 
видео 

 



 
 
 



 

 
https://www.youtube.com/watch?v=uAMMP9g-dD8&t=12s 
https://www.youtube.com/watch?v=bc5vb29SkvA 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uAMMP9g-dD8&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=bc5vb29SkvA


Возрасна група: 2-3 години 

Стандард: - Детето се гордее со своите постигнувања и верува во своите 
способности; 
- Детето може да воспостави контрола на движењето на 
дланките и прстите; 

Цел на 
активноста: 
  

- Да му се овозможи на детето стекнување на основни претстави 
и поими за Водениот сообраќај; 
- Да се поттикне интересот на детето кон запознавање и 
користење на различни ликовни и останати матријали 
(бои,четки, печати....); 
- Да се поддржува кон развивање на културно –хигиенските 
навики; 
- Да се поттикнува и подржува интересот за слушање на песни; 

Активност Малото бротче 
Опис на 
активноста 

На детето му покажувате разни слики од превозни средства кои 
се движат по вода (брод, кајче, чамец, подморница). Поттикнете 
го детето истите и да ги  именува со ваша помош. По 
запознавањето на децата со превозните средства во водениот 
сообраќај, на децата ќе им предложите активности но оставете 
сами да направат  избор. Со помош на својата дланка или со 
своите стапала да печатат брод , или пак со помош на компир 
(Техника компир печат. Компирот се сече на деловите кои ќе ни 
бидат потребни за печатење, се премачкуваат со боја и се 
печати) како што е подолу претставено на сликата. Исполнете ја 
желбата на вашето дете. Додека печатат децата може да ја 
слушаат песничката Кајче на следниот линк-
https://www.youtube.com/watch?v=9L9behAK5kc 
 

Потребни 
материјали 

Компир, даска за сечење, ноже, темперна боја, четка, блок лист. 

Прикачување 
на слика, 
линк, или 
видео 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9L9behAK5kc


 
 

 
 

 



Возрасна група: 0-2 години 

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

 
Активност Земи и пренеси - Игри со вода  

Опис на активноста Најомилени игри на секое дете се игрите со вода. Наполнете му на 
детето еден сад со вода и во неа ставете малечки топчиња во боја. 
Демонстрирајте му вие како  треба да ги лови со цедалка  истите и да 
ги става во содветниот сад, а кога на детето  ќе му помине интересот 
за оваа игра наполнете му ја кадичка со вода и купка и дозволете му 
на детето да си игра со своите гумени бродчиња и останати гумирани  
играчки. 

 

Потребни материјали Мали топчиња во боја, длабок сад исполнет со вода, цедалка, 
кадичка купка за бањање, гумирани играчки, бродчиња. 

 

Прикачување на слика, 
линк, или видео 

 
 
 

 

 


