
Датум: 16.06.2020

Тема: Го сакам селото

Стандард: - Детето го развива поимот за себе;
- Детето може да слуша и разбира говорен јазик;
- Детето демонстрира способност за учество во музички

активности;
- Детето демонстрира знаење за количина, бројки и броење;
- Детето демонстрира интерес за учество во разни форми на

визуелна креативност.
Цел на активноста -да ги знае карактеристиките на местото во кое живее село-град,

разлики во животот и работата на населението според местото на
живеењe;
-детето се вклучува во разговор, го разбира она што го слуша и
соодветно реагира;
-да се развијат способности заактивно слушање на музиката;
-да се поттикнува кон користење на математички поими во
опкружувањето;
-да се развиваат способности за јасно рецитирање на стихотворба со
промена на интонација на гласот;

Опис на активноста Му објаснувате на своето дете за зборот т.е поимот село. Доколку не сте
живееле во село не можете да замислите како изгледа свежиот воздух.
Овде не постојат поголеми загадувања од возилата, па тие може да се
пофалат со тоа што од утро до мрак уживаат во свеж и чист воздух.
Селата се помали населби. Луѓето што живеат во нив најчесто се
занимаваатсо обработка на земјата-земјоделие (најголемо
производство на овошје и зеленчук)и со одгледување на стока-
сточарство(најголемо производство на месо и месни производи).  Потоа
прочитајте му ја прекрасната приказна:

„Гостин од село“

Кај Зоки дојде гостин. Едно селанче од некое далечно село, дете на
пријателот од татко му. Се викаше Толе.

И тој Толе постојано молчеше.
Седи на столот, ги скрстил рацете и гледа во шарениот ќилим. А на
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Зоки му е здодевно тоа молчење. Сака да го зазборува. Но бидејќи не
знае како, тој се напрчува и вели: -Вие в село немате високи куќи, нели?
-Немаме,-мрмори Толе, како тој да е виновен поради тоа.
-Немате ни кино.
-Немаме.
-Ни театар, ни циркус, ни големи улици, ни тротоари, немате ни
лифтови, ни големи продавници, ни автобуси, ни....
-Немате ни електрични печки, ни тераси-ни вакви огромни оџаци...
-Е, немаме...
-Па што имате тогаш?
И Зоки, занесен мисли дека е победник.
Толе ја крева главата и почнува да мисли.
-Па...имаме...имаме двор. Авие имате ли двор?
Зоки се чешка по главата.
-Е, двор немаме...И петелот го чуваме на таван. Толе се охрабрува.

-А имате ли...поле?
-Немаме, - вели сега Зоки.
-Ете, гледаш! А каде ви растат јаболката, крушите, грозјето? На терасата?
Зоки се налутува.
-Добро де, добро. Па што друго? - Немате ни крави, -вели Толе, -ни
биволи, ни воденица...нели? Ни поток, кажи! -Е, немаме, признава
Зоки. –Но повеќе со ништо не можеш да се пофалиш. Но Толе дури сега
се топори. –Како да не! А имате ли вие, кажи – планина? –Планина? – се
чуди Зоки. – Кој може да има планина? – Па ние! До нашата куќа се
наоѓа планина. –Види, види, - се стаписува Зоки и замолчува.Тогаш
влегува бабата со раце замрсени во тесто. – Ех, - вели таа, -струјата
изгасна. – Питата нема каде да ја печам. – Ние в село имаме вршник, -
вели Толе, - и фурна, а вие електричи печки. Мисли Зоки, мисли, и
одеднаш се му станува јасно.Па што, си вели тој, тие имаат она што
немаме ние, ание пак она што немаат тие. Па тоа е прекрасно!

Од оваа мисла лутината брзо му поминува и неговотo лице со
наклоност се насмевнува кон гостичето од село и го вика заедно да
играатЖмурка.
Приказната може детето може да ја проследи и на линкот:

https://www.youtube.com/watch?v=FKQJYBI3rOA

*Опис на играта: Играта  ја играат повеќе деца и се одредува отворен
простор каде што можат да се сокријат. Со бројалка се одредува детето
што ќе мижи. Детето мижи и брои до десет за да имаат време
останатите деца да се сокријат. Откако ќе изброи до десет детето
почнува да ги бара сокрените деца. Кое дете прво ќе го види го



поплукува на местото каде што мижело и тоа дете излегува од игра.
Играта продолжува се додека не ги најде сите деца. Последното дете е
победник во играта, детето кое прво е видено останува да брои и да
мижи и да ги бара скриените деца. Играта продолжува се додека има
интерес. Кога ќе завршат со играта Жмурка ја слушаат и пеат песната
„Опасен гостин“:

https://www.youtube.com/watch?v=mx0mDLGu3j8

Друга предлог игра за денес е играта за релаксирање.

*Опис на играта: Децата лежат на грб со затворени очи и мируваат
извесно време. Им зборувате тивко: Не мислете на ништо, одмарајте
се....Пуштате тивка музика, а децата стануваат дури по завршувањето на
музиката.

* Исто така децата може да нацртаат:

Што има во селото, а го нема во градот?, учејќи ја стихотворбата:

На село

Вчера бев во едно село,

видов овци, стадо цело,

кокошки, пилиња мали

човек само да ги гали.

Потребни
материјали

Слики, цд-плеер, блок, фломастери или дрвени бои

Прикачување на
слика, линк, или
видео




