
Датум: 18.06.2020
Тема: Пикник

Стандард: - Детето е свесно за своето тело, во однос на постоење на други подвижни
и неподвижни објекти;

- Детето може да развива социјални вештини во интеракција со возрасни;
- Детето може да ракува со играчки и разни предмети за општа употреба.

Цел на активноста: - да се поттикнува љубовта и грижата за природата;
-да се подобрува ориентацијата во просторот;
-да се негуваат позитивни чувства и да се поттикнуваат пријатни доживувања;
-детето да ја развива моториката;
-детето самостојно го користи приборот за јадење.

Опис на активноста:

Денес е Интернационалниот ден на пикникот,ајдеда го одбележиме.
Пикник е забавен излет во природа надвор од градот или домот.

За таа цел ќе Ви дадеме неколку совети и активности за реализација со вашите
деца.
За организирање на пикник најпрво треба да ја погледнеме временската
прогноза, како важен фактор при реализирање на активности на отворено, а
потоа да му се објасни на детето каде ќе одите и што да понесете со себе.
За да биде позабавно по пат детето нека направи мапа на патот при што во текот
на патувањето ќе ги препознава позначајните делови и објекти.
Еве предлог интересни места за посета: Матка, Кале, Водно, Градски парк,
Скопска Црна Гора и други излетнички места.
По пристигнувањето проверете дали местото е безбедно за престој и уживајте во
денот. Децата може да помогнат во поставувањето и сервирањето на храната, да
се укаже на почитувањето на правилата за хигиена и безбедно конзумирање.

Ваквите места се погодни за многу интерсни игри и активности надополнети
со слики подолу.
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* Еве предлог за интересна игра со балони во која може сите да се вклучат
Една варијанта е да се држите за раце сите заедно фатени во круг при што
балонот се удира со глава со цел да не падне, а втората варијанта е да се
наместите во круг на одредено растојание, а балонот се удира со палка.
*Исто така интересна активност која е забавна за децата е игра во која треба да

се наредат чашите во неколку реда при што најмногу чаши има во најдолниот
ред, па се намалува нивниот број во повисоките редови, да се добие изглед на
пирамида. Целта е да се погоди со топка и да се растури пирамидата, да се
турнат сите чаши, со што кај децата се развива и концентрацијата и вниманието
*Секогаш интересна и забавна  игра во која сите може да учествуваат е трката со
вреќи, при која истовремено се развива и истрајноста и упорноста кај децата

*По динамичните активности и игри, ви предлагаме децата да се насочат кон
посмирена, но интересна истражувачка игра: да се собираат тревки, растенија,
да се врзат во снопче, а потоа со нив да се слика со темперни бои.

Секако никогаш не смееме да заборавиме да се грижиме за природата, да ги
поттикнете децата да внимаваат и отпадоците да не ги оставаат фрлени, туку
секогаш да ги ставаат во соодветните корпи за отпадоци, со што ќе ја развиваме
еколошката свест кај децата уште од мали нозе.

Потребни материјали Ќебенце, масичка и столчиња доколку сте подалеку, кошничка со хранаправилно
подготвена, може да понесете и мало шаторче, балон, палки, топка, пластични
чашки, вреќи



Прикачување на
слика, линк, или
видео






