
 

Датум:  14.05.2020 

Тема:   
 

Кој лета како птиците? 

 

Возрасна група: 4-6 години 

Стандард: - Детето може да научи нови работи и да стекне нови искуства  
- Детето може да зборува и комуницира  
- Детето може да ги препознае и соодветно да ги изразува своите емоции 
- Детето стекнува информации за средината преку набљудување и 

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

креативност 

Цел на активноста:  - Да се охрабрува детето да поставува прашања и да се негува упорноста и 
истрајноста во добивањето одговор 
- Да се развиваат способности за поврзано раскажување во кое се опишуваат 
предмети и појави од непосредната околина 
- Да се поттикнува да искажува радост и задоволство од успешно извршената 
работа 
- Да се поттикнуваат одредени претстави и поими од областа на сообраќајната 
кутура и современата техника и технологија на комуникација 
- Да се развиваат способности за истражување и откривање на различни 
ликовни материјали и техники и нивните комбинации 

Активност 1.  Креираме авион од картон 
2.Изработка на борбен авион  

Опис на активноста Разговорајте со детето за природата, за небото, за птиците, за тоа како тие 
летаат, со што летаат? Каде летаат? Кој има крилја како нив? 
КОЈ ЛЕТА КАКО ПТИЦИТЕ? Откако ќе добиете повеќе одговори од вашето дете 
можете да го насочите да ги погледне сликите подолу и да го запрашате што 
гледа на нив? Поттикнете го прво да ги набљудува пред да Ви го даде точниот 
одговор, а доколку наиде на некаква потешкотија помогнете му.  
Запознајте го детето со Воздушниот сообраќај и неговата намена. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Креираме авион од картон:  

- Дајте му на детето ролна од тоалетна хартија и речете му да го обои со 
црвена темперна боја. Од обичен картон нека ги направи крилјата и 
задниот дел на авионот, а потоа нека ги обои со сина темперна боја. 
Откако ќе се исуши нека ги прикачи на ролната (исто како на првата 
слика подолу). На крајот дајте му стапче од сладолед и речете му да го 
залепи на предниот дел на ролната.  

 
Изработка на борбен авион со техниката каширање: 

- Заедно со детето земете едно поголемо пластично шише, исечете го на 
средината, а задниот дел на шишето целосно отстранете го. Изработете 
ги перките и крилјата на авионот од картон и прикачете ги на шишето. 
Крилјата ставете ги во средишниот, а перките на задниот дел на шишето. 
(Како пример може да ви послужи втората слика подолу). Заедно 
направете лепило од брашно и вода и поминете ја заеднички целата 
површина на шишето, крилјата и перките а потоа обложете го со стари 
весници, на крајот обојте го авионот со зелена темперна боја како и 
останатите  делови на авионот. 
 

 Имајте  пријатна забава !   
 

Потребни материјали - За првата изработка: Ролна од тоалетна хартија, обичен картон, стапчиња од 
сладолед темперни бои,  лепак, ножички, четка  
- За втората изработка: Пластично шише од 2л., ножички, лепило (од брашно и 
вода), стари весници, темперни бои, четка  



Прикачување на 
слика, линк, или 
видео 

 
 

Возрасна група: 3-4 години 

Стандард: - Детето може да научи нови работи и да стекне нови искуства  
- Детето може да го збогати својот речник и да покаже напредок во 

правилниот говор 
- Детето демонстрира интерес за учество во разни форми на визуелна 

креативност 

Цел на активноста:   - Да се поттикнува кон поставување прашања за непознати предмети , лица и 
настани во моментот на набљудување 
- Детето учи стихотворба 
- Да се поттикне интерес за учество во ликовни активности преку користење на 
разни форми на ликовно изразување  

Активност Боиме авион, шарен, весел и интересен 
Опис на активноста Разговарајте со детето за природата за небото , за птиците. Покажете му ја 

првата слика подолу, а тоа нека ви каже што гледа на неа, оставете го да ја 
набљудува, поттикнете го гласно да размислува, а доколку наиде на 
потешкотија секако помогнете му. Разговарајте со детето за авионите, 
падобраните кажете му дека и тие летаат исто толку високо на небото како 
птиците, на тој начин детето учи и стекнува елементарни знаења за 
воздушниот сообраќај. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Малку подоцна на детето можете да му ја прочитате стихотворбата што е на 
сликата подолу за Воздушен сообраќај, нека ги повторува строфите неколку 
пати, стих по стих се дури не ја совлада целосно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           АВТОР : 
        С . Тодорова 
 
Како втора активност можете да испринтате нацртан авион како на сликата 
подолу или вие креирајте го на едноставен начин со црн фломастер на бел 
лист. Задачата е едноставна, ставете ги бројчињата во разни бои и објаснете му 
на детето дека секое бројче на авионот треба да го обои во соодветната боја, 
користете дрвени боички или фломастери. Откако детето ќе ја заврши 
зададената задача пофалетет го за вложениот труд, а цртежот ставете го на 
видно место во вашиот дом .   
 
Имајте пријатна забава!!! 
  

Потребни материјали Бел лист хартија, црн фломастер, дрвени боички или фломастери 
Прикачување на слика, 
линк, или видео 

 
 

Возрасна група: 2-3 години 

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

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

Цел на активноста:   - Да се поттикне да ги користи и зајакнува дланките и прстите 
- Да се поттикне интересот кон запознавање и користење на различни ликовни и 
останати материјали 

Активност Создаваме авион од  пластелин и падобран шаренолик 
Опис на активноста Со детето излезете на тераса или преку прозорецот покажете му го небото , 

иницирајте разговор , објаснете му дека таму горе високо на небото летаат 
птиците со своите крилја и исто толку високо летаат авионите и падобраните . 
Како пример може да ви послужи и првата слика подолу. На тој начин детето 
стекнува елементарни знаења за воздушниот сообраќај.  Малку подоцна 
прочитајте му  ги стиховите на детето испишани на втората слика. 



 
 
 
 АВТОР:  
      С. Тодорова 
 



Како втора активност можете да направите заедно авион од бел и син 
пластелин. Обликувајте заедно неколку форми и спојте ги. Како пример може 
да ви послужи првата слика подолу. Доколку немате пластелин можете и од 
тесто да го направите , постапката е иста само на крајот сините делови обојте ги 
со сина темперна боја. 
Покрај авион детето може да креира и Шаренолик падобран. На едноставен 
начин на  бел лист нацртајте падобран со црн фломастер како втората слика 
подолу, растворете темперни бои во една палета и зададете му задача на 
детето да тапка со прстот, прво во бојата а потоа на горниот дел од цртежот, 
истата постапка повторете ја и со другите бои за да добиете шаренило. Откако 
детето ќе ја заврши зададената задача покажете воодушевување, пофалете го 
за трудот а неговата творба ставете ја на видно место во вашиот дом.  
 
Пријатна забава 
 

Потребни материјали За првата изработка: Пластелин (бел и син) или тесто, темперни бои 
За втората изработка: Црн фломастер, четка, темперни бои 

Прикачување на слика, 
линк, или видео 

 
 

Возрасна група: 0-2 години 

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

 
Активност Мал авијатичар  

Опис на активноста Доколку имате  дома  мала играчка авионче можете  да  му  ја  дадете   на вашето дете  
да ја разгледува, набљудува  да  ја допира (секако во ваше присуство) а доколку немате 
можете вие да ја направите на многу едноставен начин. Земете прво две стапчиња од 
сладолед и дајте му ги на детето, бидете и вие присутни додека тоа љубопитно ги гледа 
и допира. Можете да му ставите капа слична на таа од првата слика подолу доколку 
имате за да заличи на „Мал авијатичар“. Откако детето повеќе нема да покажува 
интерес кон стапчињата  тогаш вие земете ги, залепете ги вкрстено  на сина хартија а 
потоа залепете и памук на хартијата кој ќе личи на облаци (како пример може да ви 
послужи втората слика подолу). Штотуку добивте авион кој лета високо на небото како 
птица . 
Нешто подоцна можете да ја пуштите песничката: „Авионче бело крило“ од фестивалот  
„Златно славејче”. Играјте и пејте заедно со вашите најмили. 



 
Пријатна забава  
 

Потребни материјали Две стапчиња од сладолед, лепило, сина хартија, памук 
  

Прикачување на слика, 
линк, или видео 

 
 
https://youtu.be/AWqD7XxIVEg  
 

 

https://youtu.be/AWqD7XxIVEg

