
Датум: 15.04.2020

Тема: Домашни птици

Возрасна група: 4-6 години

Дневна активност: Од јајце до пиле

Цел на активноста: -Да се оспособува за откривање и почитување на основните фактори и
услови за опстојување и за развој на живиот свет.
-Да се поттикнува детето на развивање и интерес,љубов и потреба за
разгледување на сликовницата или друг пречатен материјал,држејки
ја книгата во правилна позиција.
-Да се развива вештината за движење на прстите и дланките за
конкретна цел.

Стандард: -Детето ги набљудува и опишува карактеристиките на живиот свет.
-Детето покажува интерес кон печатените материјали.
-Детето може да воспостави контрола на движењата на дланките и
прстите.

Опис на активноста Возраста на децата дозволува да имаат предзнаења за домашните
птици (кокошка-петел-пиле,мисирка-мисир-мисирче,гусар-гуска-
гушче,патор-патка-патче).Разговарајте со вашите деца за домашните
птици за тоа каде живеат (селскиот двор),кој се грижи за нив
(човекот),со што се хранат (пченица,пченка),и користа што ја имаме
од нив(месо,пердуви,јајца).Заедно со децата опишувајте ги
домашните птици,направете разлика помеѓу нив.Разговарајте со
вашите деца за процесот од јајце до пиле.
Преку сликовицата „Грдото пајче” децата да се запознаат со
размножување на птиците,процесот на несење и квачење на
јајцата.Прочитајте им ја сликовницата на вашите деца и поттикнете ги
да раскажуваат што им оставило најдобар впечаток.

Исто така може и да го искористите  текстот од следниов линк:
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https://www.youtube.com/watch?v=pU19wzqLZfw&feature=

Заедносодетето изработете“Велигденски украси” од
разновиден,ликовен и амбалажен материјал,за разубавување на
домашниот амбиент.

Потребни материјали Листови во боја,пластични тањири,самолеплива хартија,амбалажен
материјал,лепак итн.
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Возрасна група: 3-4 години

Цел на активноста: -Да се поттикнат кај детето знаење за класификација и
препознавање на домашните птици според родот и
карактеристиките.
-Да се поттикнува упорноста на детето да стекнува нови искуства
низ активностите на истажување.

Стандард: -Детето ги набљудува и опишува карактеристиките на живиот свет.
-Детето може да ја користи својата креативност во секојдневните
активности.

Активност Птици во селскиот двор

Опис на активноста Разговарајте со вашите деца за домашните птиците во селскиот
двор (кокошка-петел-пиле,мисир-мисирка-мисирче,гусар-гуска-
гушче,патор-патка-патче),кој се грижи за нив (човекот) и зошто ги
одгледуваме
1.Преку слики се запознаваат со домашните птици,како и за
нивните карактеристики:изглед, боја,каде живеат (селскиот
двор),каква корист имаме (месо,пердуви,јајца),како се
јавуваат.Потоа со децата играјте ја имититативната игра „Кој како
се јавува”.
2.Со децата заедно изработете пиленца од разновиден ликовен
материјал.Помогнете им на децата (нацртајте им пиле) за да можат
да лепат семиња,салфетки,самолеплива хартија.

Потребни
материјали

Салфетки,семиња (ориз,леќа,пченка,пченица),лепак,бели листови.
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Прикачување на
слика, линк, или
видео

https://www.youtube.com/watch?v=Zq8xHUcLIlI

Возрасна група: 2-3 години

Дневна активност: Загубеното пиле

Цел на активноста: -Да се развива способноста на детето непречено да се движи во
просторот.
-Да се постигне да ги користи дланките и прстите на двете  раце.

Стандард: -Детето може да се движи координирано,со цел.
-Детето може да воспостави контрола на движењата на дланките и
прстите.
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видео
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Опис на активоста Разговарајте со вашите деца преку слики за домашните птици
(кокошка,петел,пиле) и како се јавуваат.

1.Со децата играјте ја подвижната игра „Загубеното пиле ” така што
децата (пилињата) треба да се сокријат,а вие треба да ги барате
каде се изгубиле.Играјте ја играта се додека има интерес кај
децата.
2.Заедно со ваша помош изработете „Украсно јајце”.Нацртајте им
ги јајцата и дајте им да ги укарасат со фломастери,дрвени
бои.Можете и со темперни бои така што децата со чепкалки или со
памук можат да печатат на јајцето.

Потребни материјали Фломастери,дрвени бои,бел лист,темпрени бои,чепкалки,памук.

Прикачување на
слика, линк, или
видео
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