
 
 

 

Датум:  22.04.2020 

Тема:   22 Април -  “Светски ден на планетата Земјата” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЕКО ПОРАКИ 

 

Чувај ја планетата Земја, таа ќе ти врати! 

Засади дрво, засади цвет за поубав свет! 

Штеди вода и тоа е во мода! 

Водата се штеди за тоа што многу вреди! 

Капка вода-капка живот. 

Чист воздух-здрав живот. 

Спаси ја планетата, таа е во твои раце! 

Секоја капка се брои. 
 

 

Возрасна група: 4-6 години 

Стандард: - Детето демонстрира способност за класификација и серијација. 
- Детето осознава за човекот како живо и општествено суштество. 
- Детето може да зборува и да комуницира.  

- Детето може да ги препознае и соодветно да ги изразува своите 
емоции. 

Цел на 
активноста: 

- Да се поттикнува прифаќањето на екологијата како дел од современиот начин 
на живеење; 
- Да  се поттикнува развојот на свесноста за сопствената улога во поддршката 
на опстанокот на природата; 
- Да сеоспособува за класификација, компарација и серијација според боја, 



 
форма, големина, вид и род; 
- Да се поттикнува детето на творештво;  
- Да ја развива фантазијата преку создавање на нови идеи и оригинални 
решенија;  
- Да се поттикнува за негување на чувството на љубов кон другите луѓе и 
земјата 

Активност “Чиста планета, здрав 
живот“ 

“Магична планета“ 

Опис на 
активност 

Со децата започнете разговор и 
објаснете им дека се одбележува 
Денот на планетета Земја, што 
тоа значи, преку песничката за 
Планетата  Земја и еко-пораки 
поттикнете ги и самите да дадат 
идеи како можеме сите заедно 
да ја чуваме и да не ја 
загадуваме нашата планета и 
зошто е тоа многу важно. Ако е 
нашата планета Земја среќна и 
ние луѓето, исто така и целиот 
жив свет сме здрави и среќни. 
 
Еден од начините на кој можеме 
сите ние да придонесеме за 
чиста животна средина е да го 
фрламе отпадот  во канта, а исто 
така и да го рециклираме, децата 
на оваа возраст веќе имаат 
одредени познавања за 
рециклирање па можете да ги 
потсетите кој вид отпад во каква 
боја на канта се фрла, еве и 
примери  во домашни услови да 
подготвите материјал за играње 
и класифицирање на отпадот, 
среќна и тажна планета. 

Книга – “Ја сакам мојата планета“  
 
Откако ќе ја прочитате книгата, може да 
направите и  експеримент со млеко, 
темперни бои, течен сапун. Во едно 
тањирче ставаме малку млеко, капнуваме 
зелена и плава боја (темперни бои ), а 
потоа капнуваме капка од течниот сапун.   
 

Потребни 
материјали 

Хартија, ножички и лепак, кеси, 
пластична амбалажа, отпад 
 

Млеко, темперни бои (зелена, сина), течен 
сапун 

Прикачување на 
слика, линк, или 
видео 

 
https://www.pinterest.com/pin/67
6525175262182652/ 
https://www.youtube.com/watch?
v=MWmWzkZtKr0&list=PLnfWwDr
PJavuYqgwzCeDisZpIovDxFfEH&ind
ex=6 
 

 
Линк за книга: 
https://issuu.com/unicefmk/docs/i_love_my_
planet_r_pgs_id_mk_for_web 
 
Линк за експеримент: 
https://www.steampoweredfamily.com/educ
ation/earth-day-activities-for-

https://www.pinterest.com/pin/676525175262182652/
https://www.pinterest.com/pin/676525175262182652/
https://www.youtube.com/watch?v=MWmWzkZtKr0&list=PLnfWwDrPJavuYqgwzCeDisZpIovDxFfEH&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=MWmWzkZtKr0&list=PLnfWwDrPJavuYqgwzCeDisZpIovDxFfEH&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=MWmWzkZtKr0&list=PLnfWwDrPJavuYqgwzCeDisZpIovDxFfEH&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=MWmWzkZtKr0&list=PLnfWwDrPJavuYqgwzCeDisZpIovDxFfEH&index=6
https://issuu.com/unicefmk/docs/i_love_my_planet_r_pgs_id_mk_for_web
https://issuu.com/unicefmk/docs/i_love_my_planet_r_pgs_id_mk_for_web
https://www.steampoweredfamily.com/education/earth-day-activities-for-kids/?jwsource=cl
https://www.steampoweredfamily.com/education/earth-day-activities-for-kids/?jwsource=cl


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kids/?jwsource=cl 
 
 

 

Возрасна група: 3-4 години 

Стандард: - Детето демонстрира способност за учество во музички активност. 
- Детето може да научи нови работи и да стекне нови искуства. 
- Детето се гордее со своите постигања и верува во своите способности. 

Цел на 
активноста: 

- Да се поттикнат сознанија за танцот и танцувањето како начин на креативно, 
лично изразување. 
- Да се поддржува љубопитноста на детето кон новите предмети и настани во 
опкружувањето; 
- Да се поттикнува да ги развива радоста и задоволството од успешно завршената 
работа; 

Активност „Планетата Земја“ „ Правиме глобус“ 

Опис на Преку песничката се воведуваат децата во Го дуваме балонот, ставаме 



 
активноста одбележувањето на Денот на планетата, 

зошто се одбележува и што значи тоа, дека 
мора да ја чуваме и да не ја загадуваме 
затоа што ако е чиста и среќна Земјата и ние 
луѓето, животните, растенијата ќе бидеме 
среќни и здрави, потоа децата ја слушаат 
песничката и си изведуваат движења спорет 
текстот, па се обидуваат со ваша помош од 
хартија да ја изработат планетата Земја 

лепакокулу него, а детето се 
обидува да залепи на целиот балон 
зелена и сина хартија (претходно 
исечени на мали парчиња) 
 
 
 
 

Потребни 
материјали 

Хартија во боја, ножички и лепак, видео 
снимка 

Балон, хартија во боја (зелена и 
сина ), ножички, лепак 

Прикачување 
на слика, 
линк, или 
видео 

 
https://www.youtube.com/watch?v=MWmWz
kZtKr0&list=PlnfWwDrPJavuYqgwzCeDisZpIov
DxFfEH&index=6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Возрасна група: 2-3 години 

Стандард: - Детето осознава за човекот како живо и општествено суштество. 
- Детето може да ги препознае и соодветно да ги изразува своите емоции. 

- Детето се гордее со своите постигања и верува во своите способности 
Цел на 
активноста 

- Да се поттикнува чувство на грижа кон растенијата , лицата и предметите 
од нивното непосредно опкружување; 
- Да се поттикнува кон развивање на позитивните емоции: љубов, радост, 
задоволство;  
- Да се поттикнува да ги развива радоста и задоволството од успешно 
завршената работа; 

Активност „Вредни  рачиња“ „Мојата планета“ 

Опис на 
активноста 

Разговорот со дечињата може да го 
започнете со градот во кој живеете, тоа е 

На лист хартија ставаме зелена и 
сина темперна боја, одозгора 

https://www.youtube.com/watch?v=MWmWzkZtKr0&list=PlnfWwDrPJavuYqgwzCeDisZpIovDxFfEH&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=MWmWzkZtKr0&list=PlnfWwDrPJavuYqgwzCeDisZpIovDxFfEH&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=MWmWzkZtKr0&list=PlnfWwDrPJavuYqgwzCeDisZpIovDxFfEH&index=6


 
Скопје, им покажувате слики од планетата 
Земја и им објаснувате дека за да бидеме 
здрави мора да ја чуваме нашата околина, 
на пример да фрламе отпад во корпа, да 
возиме велосипеди, да ги полеваме 
цвеќињата. Така Земјата а и луѓето ќе 
бидеме среќни. Потоа на балкон доколку 
имате цвеќиња ги полевата, ако не може да 
засадите на пр. гравче, компир, пченица, 
исто така рачињата може да ја насликаат 
Земјата со своите прстиња. 

ставаме прозирна пластична фолија 
(може и прозирно пластично кесиче), 
а детето се обидува со рачињата да ја 
размачка бојата. 
 
 
 
 

Потребни 
материјали 

Кофичка со вода и цвеќе, слики, хартија и 
водени или темперни бои, пластично 
шише, земја, семиња 

Лист хартија, темперни бои (зелена и 
сина), пластична прозирна фолија 

Прикачувањ
е на слика, 
линк, или 
видео 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


