
 

Датум:  19.06.2020г. 

Тема:   
 

Истражување – „Како растат растенијат“ 

Стандард: - Детето е способно да истражува и открива нови работи;  
- Детето се гордее со своите постигнувања и верува во своите способности; 
- Детето може да учи на различни начини од сопствени искуства; 

Цел на активноста: -  Да се поттикнува љубовта и грижата за природата и растенијата; 
-  Да се поттикне самостојно изведување на истражувачки активности; 
-  Да се негуваат позитивни чувства и да се поттикнуваат пријатни доживувања; 
- Да се развие способност кај детето да ја користи доминантната рака во 
секојдневните активности. 

Опис на активноста:  

 
 
    Денес преку игри и истражувачки активности вашите деца ќе ги запознаете за 
растење и развивање на растенијата и кои услови им се потребни. Потенцираме 
дека за правилно растење и развивање на растенијата им се неопходни неколку 
фактори: вода, почва, сончева светлина, топлина и минерални материи. 
Активноста може да изведете во природа, двор или тераса. За оваа активност ни 
се потребно семиња (одберете семиња кои р`тат бргу, како што е гравот), памук 
а може и почва, вода, мали садови (пр. пластични чаши), алуминска фолија ако 
садот е провиден и целофан или пластична вреќичка за храна. 
Започнуваме со сеењето и во текот на активноста на детете му објаснуваме што 
работиме и како го изведуваме тоа. Во пластична чаша ставаме доволно влажна 
почва  и засадуваме едно или две семиња грав. Семињата се поставуваат на 
длабочина од 8-10см. и чашата односно саксијата се става на место кај што 
имаме доволно светлина и топлина.Секој ден се полева со вода и се гледа како 
расте. Се прават и цртежи или фотографии од начинот и процесот на растење. 
На крај може и по ваша желба да направите и неколку фигури од зрна на 
гравчиња и нивните мешунки или некои зелени лисја.. 



Потребни материјали Семиња (одберете семиња кои ртат бргу, како што е гравот), памук а може и 
почва, вода, мали садови (пр. пластични чаши), алуминска фолија ако садот е 
провиден и целофан или пластична вреќичка за храна 

Прикачување на 
слика, линк, или 
видео 

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

 

 
 
 

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


 





 
 


