
 

Датум:  22.05.2020 

Тема:   
 

ЅВЕЗДИ 

 

Возрасна група: 4-6 години 

Стандард: - Детето може да зборува и да комуницира 
- Детето стекнува информации за средината преку набљудување и 
манипулација 
- Детето може да научи нови работи и да стекне нови искуства 
- Детето демонстрира знаење за количина, бројки и броење 

Цел на активноста:  - Да се воведува во користење на говорот како средство за 
изразување на своите мисли, чувства и доживувања 
- Да се оспособува за користење на истражувањето како форма на 
учење 
- Да се развива способноста за искористување на играта и 
игровните активности во функција на учење и откривање 
- Да се поттикне кон доживување на математиката како пријатно 
искуство 

Активност „Ѕвездичка раскажувалка“; „Чекориме и ѕвездички броиме“ 
Опис на активноста 

        
 
Започнете разговор со децата на тема ЅВЕЗДИ. Прашајте ги децата 
дали навечер ги забележале ѕвездите на небото, дали може да се 
видат преку ден. Нека размислуваат колку ѕвезди има на небото, 
дали може да се избројат, а вечерта набљудувајте го небото. Нека 
пробаат да ви ја опишат формата на ѕвездите, нивната боја, дали 
сите се иста големина, дали исто светкаат. Ви предлагам две игри 
со децата на тема ЅВЕЗДИ: 
 



1. „Ѕвездичката раскажувалка“  
Заедно со децата нацртајте три поголеми ѕвезди. Дајте им на 
децата да ги обојат во одредена боја по нивна желба. Потоа 
превиткајте ја секоја ѕвездичка на половина и залепете ги сите 
заедно една до друга. Детето поттикнете го да смисли и раскаже 
приказна за ѕвездите, а Вие напишете ја на обоените и превиткани 
ѕвезди. Кога приказната ќе биде готова и напишана најгоре 
направете дупче на ѕвездичките, протнете конец и закачете ја оваа 
ѕвездена приказна веднаш до креветот на Вашето дете. Читајте му 
ја секогаш кога ќе посака. 
 

2. „Чекориме и ѕвездички броиме“  
Земете 10 чинии (пластични или хартиени). Распределете ги на 
подот по редослед по кој детето ќе може да чекори по нив. Потоа 
заедно со децата нацртајте 10 ѕвездички, исечете ги и на секоја од 
нив напишете броеви од 1 до 10. Ѕвездичките залепете ги на 
чиниите и објаснете му на детето да гази по нив онака како што ќе 
брои од 1 до 10. На тој начин детето ќе брои, но и ќе ги препознава 
броевите во низата од 1 до 10. 

Потребни материјали Блок листови или бели листови хартија, мрсни боички, фломастери, 
молив, ножички, лепило за хартија, конец, пластични или хартиени 
чинии 

Прикачување на 
слика, линк, или 
видео 

https://www.pinterest.com/pin/98164466866286169/ 
https://www.pinterest.com/pin/395331673520652817/ 
 

 

 
 

Возрасна група: 3-4 години 

Стандард: - Детето може да слуша и да разбира говорен јазик 
- Детето може да научи нови работи и да стекне нови искуства 
- Детето демонстрира интерес за учество во разни форми на 
визуелна креативност 

Цел на активноста:   - Да се оспособи за слушање на приказни кои ги раскажува 
возрасниот 
- Да се поттикнува кон поставување на прашања за непознати 

https://www.pinterest.com/pin/98164466866286169/
https://www.pinterest.com/pin/395331673520652817/


предмети, лица и настани во моментот на набљудувањето 
- Да се поттикне интерес за учество во ликовни активности преку 
користење на разни форми на ликовно изразување 

Активност „Ѕвездена патека“; „Ѕвездите, детето и мајката“ 
Опис на активноста Раскажете им на децата за ѕвезденото небо кога ќе настапи ноќта, 

а вечерта заедно со детето набљудувајте ги ѕвездите, бројте ги и 
разговарајте со детето. Еве предлог за две игровни активности: 
 

1. „Ѕвездена патека“ 
Земете една хартиена чинија и пресечете ја така да добиете 
спирала. Дадете му ја детето да ја обои во сина боја - таа ќе го 
претставува небото. Потоа нацртајте ѕвездички на бел лист и 
заедно пресечете ги, а детето нека ги лепи по пресечената чинија 
(небото). На крајот од спиралата (небото) направете дупче, 
протнете конец и Вашата ѕвездена патека закачете ја да виси од 
таванот на собата. 
 

2. „Ѕвездите, детето и мајката“ 
Прочитајте им ги овие стихови на Вашето дете, а за да му биде 
поинтересно на детето можете да направите апликации на стапче 
- апликација МАЈКА и апликација ДЕТЕ, па додека читате 
направете мало театарче во кое ќе говорите преку апликациите. 

 
Потребни материјали Хартиена чинија, ножички, сина темперна боја, четка за боење, 

лепило за хартија, блок лист или бел лист хартија, стихови 
„Ѕвездите, детето и мајката“, апликации на стапче 



Прикачување на слика, 
линк, или видео 

 
https://www.pinterest.com/pin/252975704055759677/ 
 

               
 

 

Возрасна група: 2-3 години 

Стандард: - Детето демонстрира интерес за учество во разни форми на 
визуелна креативност 
- Детето може да ја користи својата креативност во секојдневните 
активности 

Цел на активноста:   - Да се поттикне интересот за учество во ликовни активности 
- Да се поддржува потребата за користење на различни 
материјали во процесот на учењето 

Активност „Ѕвездено небо“; „Волшебни ѕвездички“ 
Опис на активноста Покажувајте му сликички со ѕвезди на Вашето дете. Кажете му 

дека тоа се ѕвезди и дека ги има на небото. За повеќе забава 
изведете ги заедно следниве активности: 
 

1. „Ѕвездено небо“ 
На детето дадете му бела темперна боја па со прстињата 
дозволете му да остава бели точки на сина или друга темна 
хатрија која ќе го претставува небото. Објаснете му на детето дека 
листот во боја е небото, а белите точки се ѕвездите и дека така 
добивте едно прекрасно ѕвездено небо. 
 

2. „Волшебни ѕвездички “.  

https://www.pinterest.com/pin/252975704055759677/


Нацртајте поголеми ѕвездички и исечете ги. Потоа дадете му ги на 
детето да ги обои и декорира по негова желба. Поттикнете му ја 
фантазијата, па кажете му дека овие ѕвездички ќе бидат 
волшебни. Обоените ѕвездички залепете ги на шпатула или 
сламка, а потоа оставете го детето слободно да си игра со нив. 
 

Потребни материјали Бела темперна боја, хартија во боја, ножички, фломастери, сламки 
или шпатули, лепило 

Прикачување на слика, 
линк, или видео 

 

 

 
 

https://www.pinterest.com/pin/181129216248273315/ 

 

Возрасна група: 0-2 години 

Стандард: - Детето демонстрира способност за учество во музички 
активности 

 
Активност „Трепкај, трепкај ѕвездичке“  

Опис на активноста Пуштете им го видеото со песничката „Трепкај, трепкај ѕвездичке“. 
Пејте му на детето и истовремено правете движења кои ќе ги 
гестикулираат зборовите од песничката. 

 

Потребни материјали Песничка „Трепкај, трепкај ѕвездичке“  

https://www.pinterest.com/pin/181129216248273315/


Прикачување на слика, 
линк, или видео 

 
https://www.youtube.com/watch?v=pLloXMpy4lo 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pLloXMpy4lo

