
 

 

 

 

 

 

Датум:  20.05.2020 година - Светски ден на пчелата 

Тема:   „ПЧЕЛКИ“ 

 

Дневна активност: Сликање и изработка на пчелки 

 

Возрасна група: 4-6 години 

Цел на 

активноста: 

  

- да се развијат способности за истражување и откривање на 
различните ликовни материјали и техники, нивните комбинации; 

Стандард: - Детето демонстрира интерес за учество во разни форми на визуелна 

креативност. 

Активност              Ликовна игра во која детето декорира и изведува разни форми    

користејќи ликовен и амбалажен материјал за изработка на пчелки.   

Опис на 

активноста 

            Во оваа ликовна игра детето со помош на родител изработува пчелки 

од амбалажен материјал. Во првата фаза на изработката се бојадисува 

конзервата и копчињата. Во втората фаза се изготвуваат елементите; очи од 

капачиња, нозе од копчиња и волница, крила од пластична чаша. Во третата 

фаза се составува пчелката според долу приложената фотографија.  

Потребни 

материјали 

           Конзерва, пластична чаша, копчиња, волница (по можност црна), 

капачиња од шише, темперни бои, лепило (по можност силикон)  



 

Прикачување 

на слика, 

линк, или 

видео 

 

 

 

Возрасна група: 3-4 години 

Цел на активноста:   - да се поттикне интерес за учество во ликовни активности 

преку користење на разни форми на ликовно изразување; 

Стандард: - Детето демонстрира интерес за учество во разни форми на 

визуелна креативност. 

Активност      Изработка  на Пчелка 



 

Опис на активноста           Првата фаза на оваа ликовна активнот е подготовката на 

потребниот материјал. Во оваа фаза е потербна помош од родител 

додека детето поголем ангажман има во следните две фази на 

изработка. Во втората фаза детето го бои со темперни бои балонот 

ги исцртува очите и устата на хартија за цртање и ги израборува 

крилата со сечење. Последната фаза на изработката е во 

составување на пчелката со додавање на елементите со лепило за 

хартија. 

Потребни материјали  Балон (по можност во жолта боја или бел кој подоцна може 

да се обои), Ножички, Лепило, Темперни бои, Цртачка 

хартија, Лепило за хартија, Црн фломастер 

Прикачување на 

слика, линк, или 

видео 

 

 

 

Возрасна група: 2-3 години 

Дневна активност: Сликање на пчелка со печатење  

Цел на активноста:   - да се поттикне интересот кон запознавање и користење на 



 

             ликовни  материјали на повеќе начини . 

Стандард: - Детето демонстрира интерес за учество во разни форми на 

визуелна креативност. 

Активност            Ликовна игра насликај пчелка со прстето  

Опис на активноста           Со помош на родителот детето учествува во сликање на 

пчелка. Во првата фаза на оваа активност родителот му помага на 

детето во подготовката на ликовниот материјал за сликање. Откако 

ќе се подготви ликовниот материјал детето остава отпечатоци на 

хартијата со своите прстиња користејќи ја жолтата боја. На крајот 

со насока на родителот го дополнува цртежот користејќи  

фломастери. 

Потребни материјали  Цртачка хартија, Темперни бои, Фломастери   

Прикачување на 

слика, линк, или 

видео 

 

 

 
 


