
Датум: 14.04.2020

Тема: Пролет

Возрасна група: 4-6 години

Дневна активност: „Кои птици се враќаат од југ?“

Цел на активноста: - Да се оспособи за користење различни материјали, алатки,
инсртументи, предмети и други ресурси за ликовно изразување на
сопствените креативни идеи и чувства
- Да се развива вештината за движење на прстите и дланката за
конкретна цел
- Да се воведува во активно слушање со разбирање на говорот кај
другите
- Да се воведува во говорни традиционални игри (гатанки)

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

- Детето може да воспостави контрола врз движењето на дланката
и прстите

- Детето може да слуша и разбира говорен јазик

- Детето може да зборува и да комуницира

Активност Гнездо за ластовичките, куќичка за врапчињата
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Опис на активноста Со доаѓањето на пролетта и топлите денови и птиците преселници се
враќаат од југ. Понудете им на децата да размислат и одговорат „Кои
птици се враќаат од југ?“ на следниов линк:

https://www.facebook.com/1485356198413172/posts/2612276185721162/

Меѓу нив се и ластовичките. На децата предложете им заедно да
направите „Гнездо за добредојде на ластовичките“ .

Земете слама и малку пластелин. Објаснете им на децата сламата ги
симболизира гранчињата, а пластелинот калта потребна за птиците да си
направат гнездо. Оставете ги децата сами да спојуваат и моделираат. На
крајот ставете го изработеното гнездо на терасата и чекајте ги
ластовичките.

Како втора активност може да изработите „Дрвена куќичка за врапчо“-
рециклирај-креирај:
https://www.facebook.com/1485356198413172/posts/2612246782390769/

По завршувањето на активностите на децата кажете им ја следнава:

гатанка:

Птица е преселница,

шири крилја лесни

штом ќе дојде пролетта

носи в клун песни

(-------------------------)

Оставете да ја погодат самите. Добра
забава.

стихотворба:

Ластовица

Јас сум мала брза птица и се
викам ластовичка.

Од југ идам в родно место
да создадам семејство.

Сламки-кал-сламки-кал
дом пријатен,убав,мал.
Сламки-кал-сламки-кал
дом пријатен,убав,мал.

Потребни материјали Слама, пластелин, дрвени шпатули, фломастери, ножочки, лепило,
гатанка
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Прикачување на
слика, линк, или
видео

https://www.facebook.com/1485356198413172/posts/2612246782390769/

https://www.facebook.com/1485356198413172/posts/2612276185721162/
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Возрасна група: 3-4 години

Цел на активноста: - Да се оспосби за слушање и разбирање на одбраниот текст,
видео запис и сл.

- Да се потикнува љубопитноста кај децата.
- Да се поттикнува спосбност да ги користи дланките и

прстите на двете раце и да ракува со ножички
- Да се оспосби детето непречено да се движи во просторот.

Стандард: - Детето може да слуша и разбира говорен јазик
- Детето демонстрира интерес за учество во разни форми на

визуелна креативност
- Детето може да ја одржува рамнотежата на телото
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Активност Врапче и Ластовичка

Опис на активноста Родители започнете   разговор со
своето дете  за птиците
преселници кои со доаѓањето на
пролетта се враќаат кај нас
(ластовица, штрк, славеј).
Подоцна на детето  можете да му
ја пуштите видео приказната
Врапче и ластовичка
(https://www.youtube.com/watch
?v=_76Y9a50HrU ) а по нејзиното
завршување со децата може да
поразговаратеза истата.

Заедно со децата може да
изработите и ластовичка според
примерот од следниот линк-

https://i.pinimg.com/564x/31/52/a
6/3152a6cf8a59cd87c2980dfb04eff
dcf.jpg

Децата можат и малку да се
раздвижат со следниве  игри:

Храбрите Ластовички

Одбираме едно место во домот кое
на детето ластовичката ќе му биде
гнездо направено од хулахоп или
пак јаже,  на повикот од родителот
ЛЕТАЈ детето- ластовица почнува да
лета и да бара храна на знак од
родителот МЈАУ детето ластовичка
со летање се враќаа во своето
гнездо.

Вежбај со пролетниот ветер

https://www.facebook.com/smesko.
edu/posts/3560849610656248

Потребни материјали Ножички, хамер црн или листови бели кои ќе ги обоите, лепило, јаже
или хулахоп
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лета и да бара храна на знак од
родителот МЈАУ детето ластовичка
со летање се враќаа во своето
гнездо.

Вежбај со пролетниот ветер

https://www.facebook.com/smesko.
edu/posts/3560849610656248

Потребни материјали Ножички, хамер црн или листови бели кои ќе ги обоите, лепило, јаже
или хулахоп

Активност Врапче и Ластовичка

Опис на активноста Родители започнете   разговор со
своето дете  за птиците
преселници кои со доаѓањето на
пролетта се враќаат кај нас
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Прикачување на слика,
линк, или видео
Прикачување на слика,
линк, или видео
Прикачување на слика,
линк, или видео



Возрасна група: 2-3 години

Дневна
активност:

Птици преселници

Цел на
активноста:

- Да се развиваат способности за објаснување на дадена слика со
користење на 3-4 збора

- Да се поттикне да ги зајакне дланките и прстите

Возрасна група: 2-3 години

Дневна
активност:

Птици преселници

Цел на
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- Да се поттикне интересот кон запознавање и користење на
различни ликовни и останати материјали

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

- Детето може да воспостави контрола на движењето на
дланките и прститe

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

Активност Малите ластовички

Опис на активноста Малите ластовички

Пред да ја започнете денешната
активност најпрво со децата
доближете се до прозорецот и
набљудувајте ја природата, што се
случува во пролет, а вниманието
пополека насочете му го кон
птиците (ластовичките).
Дозволете му одредено време да
набљудуваат па објаснете им дека
во пролет ластовичките  се враќаат
во своите домови.
Потоа заедно со детето направете
една ластовичка по примерот доле.
Земете фломастер и нацртајте
ластовичка, а децата со цепкање и
лепење или користење на темна
хартија истата ќе ја обложат, потоа
само свиткајте ја напола.
Како втора активност користете
темперна боја и рачето на детето
испечатете ластовичка по примерот
подолу и уживајте во времето
поминато со своето дете.

Раскажување по серија слики

Со помош на приложените
серија слики поттикнете ги
вашите деца да раскажат
приказна.

Исто така можете да ги
поттикнете да  нацртаат своја
приказна или најинтересниот
дел од приказната.

- Да се поттикне интересот кон запознавање и користење на
различни ликовни и останати материјали

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

- Детето може да воспостави контрола на движењето на
дланките и прститe

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

Активност Малите ластовички

Опис на активноста Малите ластовички

Пред да ја започнете денешната
активност најпрво со децата
доближете се до прозорецот и
набљудувајте ја природата, што се
случува во пролет, а вниманието
пополека насочете му го кон
птиците (ластовичките).
Дозволете му одредено време да
набљудуваат па објаснете им дека
во пролет ластовичките  се враќаат
во своите домови.
Потоа заедно со детето направете
една ластовичка по примерот доле.
Земете фломастер и нацртајте
ластовичка, а децата со цепкање и
лепење или користење на темна
хартија истата ќе ја обложат, потоа
само свиткајте ја напола.
Како втора активност користете
темперна боја и рачето на детето
испечатете ластовичка по примерот
подолу и уживајте во времето
поминато со своето дете.

Раскажување по серија слики

Со помош на приложените
серија слики поттикнете ги
вашите деца да раскажат
приказна.

Исто така можете да ги
поттикнете да  нацртаат своја
приказна или најинтересниот
дел од приказната.

- Да се поттикне интересот кон запознавање и користење на
различни ликовни и останати материјали

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

- Детето може да воспостави контрола на движењето на
дланките и прститe

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

Активност Малите ластовички

Опис на активноста Малите ластовички

Пред да ја започнете денешната
активност најпрво со децата
доближете се до прозорецот и
набљудувајте ја природата, што се
случува во пролет, а вниманието
пополека насочете му го кон
птиците (ластовичките).
Дозволете му одредено време да
набљудуваат па објаснете им дека
во пролет ластовичките  се враќаат
во своите домови.
Потоа заедно со детето направете
една ластовичка по примерот доле.
Земете фломастер и нацртајте
ластовичка, а децата со цепкање и
лепење или користење на темна
хартија истата ќе ја обложат, потоа
само свиткајте ја напола.
Како втора активност користете
темперна боја и рачето на детето
испечатете ластовичка по примерот
подолу и уживајте во времето
поминато со своето дете.

Раскажување по серија слики

Со помош на приложените
серија слики поттикнете ги
вашите деца да раскажат
приказна.

Исто така можете да ги
поттикнете да  нацртаат своја
приказна или најинтересниот
дел од приказната.



Потребни
материјали

Користени материјали: бели
листови, колаж хартија, весници,
темперни бои

Серија слики, ликовен
материјал

Прикачување на
слика, линк, или
видео

Потребни
материјали

Користени материјали: бели
листови, колаж хартија, весници,
темперни бои

Серија слики, ликовен
материјал

Прикачување на
слика, линк, или
видео

Потребни
материјали

Користени материјали: бели
листови, колаж хартија, весници,
темперни бои

Серија слики, ликовен
материјал

Прикачување на
слика, линк, или
видео





Возрасна група: 0-2 години

Стандард: - Детето покажува интерес кон печатените материјали

Цели:

- Да се поттикнува детето кон запознавање и разгледување на разни
сликовници и илустрации

- Да се поттикнува да изговара зборови со значење;
- Да се проширува и збогатува детскиот речник;

Активност Читање на сликовница

Опис на
активноста

Значењето на секојдневното читање, независно дали возрасна личност ќе
му чита на детето или детето само ќе ја разлистува сликовницата, се
отсликува во развој на центарот за говор и збогатување на речникот, како
и развој на фантазијата.

Потребни
материјали

Сликовница

Прикачување
на слика,
линк, или
видео

Возрасна група: 0-2 години

Стандард: - Детето покажува интерес кон печатените материјали

Цели:

- Да се поттикнува детето кон запознавање и разгледување на разни
сликовници и илустрации

- Да се поттикнува да изговара зборови со значење;
- Да се проширува и збогатува детскиот речник;

Активност Читање на сликовница

Опис на
активноста

Значењето на секојдневното читање, независно дали возрасна личност ќе
му чита на детето или детето само ќе ја разлистува сликовницата, се
отсликува во развој на центарот за говор и збогатување на речникот, како
и развој на фантазијата.

Потребни
материјали

Сликовница

Прикачување
на слика,
линк, или
видео

Возрасна група: 0-2 години

Стандард: - Детето покажува интерес кон печатените материјали

Цели:

- Да се поттикнува детето кон запознавање и разгледување на разни
сликовници и илустрации

- Да се поттикнува да изговара зборови со значење;
- Да се проширува и збогатува детскиот речник;

Активност Читање на сликовница

Опис на
активноста

Значењето на секојдневното читање, независно дали возрасна личност ќе
му чита на детето или детето само ќе ја разлистува сликовницата, се
отсликува во развој на центарот за говор и збогатување на речникот, како
и развој на фантазијата.

Потребни
материјали

Сликовница

Прикачување
на слика,
линк, или
видео




