
 

Датум:  16.06.2020 

Тема:   
 

Го сакам градот 

Стандард: - Детето може да научи нови работи и да стекне нови искуства. 
- Детето стекнува информации за средината преку набљудување и манипулација. 
- Детето демонстрира интерес за учество во разни форми на визуелна креативност. 
- Детето демонстрира способност за класификација и серијација. 
- Детето може да ги користи своите сетила (вид, слух, допир, мирис,вкус) за 
регулирање на движењето. 

Цел на 
активноста:  

- Да се поттикнува кон поставувања прашања за непознати предмети,лица и настани 
во моментот на набљудувањето. 
- Да се запознава со општествена средина во која живее како и одредени општествени  
институции и географски поими. 
- Да се поттикне кон графичко и ликовното изразување на доживувањата,емоциите и 
потребите. 
- Да се развиваат способности за воочување и споредување на разликите кај 
предметите. 
- Да се збогатуваат сетилните искуства преку истражување-допирање на различни 
материјали. 

Опис на 
активноста 

Почитувани, ајде денес да поразговараме за градот Скопје. 
 Градот Скопје е градот во кој живееме и е главниот град на нашата држава. Градот 
Скопје се наоѓа во северниот дел на државата, распространет на бреговите на реката 
Вардар. Зошто го сакаме Скопје? Бидејќи изобилува со природни убавини: планината 
Водно, Кањон Матка, Кејот на реката Вардар, Скопското Кале, Старата скопска 
чаршија, Градскиот парк. 
 

Што има во мојот град? 
Заедно со вашите деца направете прошетка во вашата блиска околина за да децата се 
запознаат со позначајните објекти и установи во нашиот град. Додека го разгледувате 
градот Скопје објаснете им на децата дека постојат мали и големи градови, мали и 
големи згради. Во големите градови има театри, опери, зоолошки градини и 
мотивирајте ги децата да ви објаснат што се прави во театарот, операта и зоолошката 
градина. Разговарајте за убавините на планините, природата, за дрвјата, за чистиот 
планински воздух и како треба да се однесуваме додека се шетаме низ градот Скопје. 
Откако ќе се вратите од прошетката низ градот Скопје забележете што кај децата 
останало најмногу во сеќавање односно кои објекти и установи им оставиле најголем 
впечаток. 
За таа цел ќе ви понудиме неколку совети и активности за реализација со вашите 
деца. Понудете им на децата амбалажен материјал за да изработат згради (големи и 
мали). Можете од црна подлога (ќеси) да направите улица каде што од двете страни 
ќе се постават зградите. Поттикнете ги децата во дворовите пред вашите куќи или 
згради да играат во песочникот односно да прават планини. Децата нека го 



почувствуваат песокот дека има рамна површина. Потоа закопајте ги рацете длабоко 
во песокот и полека туркајте со рацете надвор, и ќе го подигннете песокот и ќе 
направите планина како тоа што го прави земјата. Споредувајте кое дете ќе направи 
највисока, а кое најниска планинна. 
 

Моите впечатоци од прошетката 
Понудете им на децата креди во боја за да цртаат на плочниците и со тоа да го 
разубават градот Скопје. 
 

Игри за релаксација 
Играта во природата е составен дел од секојдневието на децата. Заедно со вашите 
деца играјте друштвени игри: криенка, плочка, џамлии кои успешно го будат чувството 
на самостојност, чувството на адаптација во природа како и чувството за чување и 
негување на истата. 

Потребни 
материјали 

Амбалажен материјал, лепило, колаж хартија ножички, фломастери, пластелин, креди 
во боја, лопатки, кофички итн. 

Прикачување на 
слика, линк, или 
видео 

     



     

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=39GvTf1zE3A&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2z2fwAHRkm8M
8GuoHfDK6f2dpbiVmB17x-Yk5IkqT3f_Z2UI77YSMTijc 
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