
 

Датум:  22.06.2020 

Тема:   
 

Летен одмор 

Стандард: - Детето ги набљудува и опишува карактеристиките на неживата природа. 
- Детето ги набљудува и опишува карактеристиките на живиот свет. 
- Детето може да развие социјални вештини во интеракција со возрасните. 
- Детето демонстрира интерес за учество во разни форми на визуелна 

креативност 
- Детето покажува истрајност во преземените активности. 

Цел на активноста:  - Детето да ги разликува годишните времиња според нивните 
карактеристики 

- Да умее да ги искаже основните карактеристики на годишно време  - лето 
- Да се поддржува да ги развива и негува позитивните емоции;  
- Да ја развива свеста за своите желби; 
- Да се поддржува детето во истрајноста во процесите на учењето и 

откривањето 
- Да стекне ликовни вештини за контрола и координација на движењето на 

раката при користење на приборот за разни ликовни техники 
 
Опис на активноста Започнете разговор со вашето дете за годишнито време лето, што правиме во 

лето (одиме на одмор), која е неговата омилена дестинација, што би посетил 
езеро или море, а потоа прочитајте за авантурата на малиот Петар. 
  



 

 



 

 

 



  
 

Разговарајте за содржината на сликовницата, за ликовите, за тоа што му се 
допаднало најмногу и сл. 
 
Следна активност која Ви ја предлагаме е стихотворбата „Лето“. По изразното 
читање на стихотворбата, разговарајте за содржината, а потоа детето нека ги 
искаже своите желби: каде и на кој начин сака да го помине летниот одмор, 
какви летни активности би го радувале. Истите нека ги илустрира. 
 
Исто така може да ја слушате и песната „ Топло лето“ на следниот линк: 
https://youtu.be/j_pgHB4RMRY 

„Л Е Т О“ 

Летото ни иде, 
времето се стоплува, 

а секое дете 
за одмор се стокмува. 

Секој сака 
некаде да оди, 
кој каде може, 

кај што патот го води. 
На море, на планина, 

кај баба на село- 
секаде е убаво 
кога е весело. 

 
Ви предлагаме и активности кои можете по избор и желба на детето заедно да 
ги реализирате: логички задачи, математички, да пронајдат што недостасува на 
две идентични слики, креативно творештво.. 

Пoтребни материјали Аудиовизуелни средства , коцки мраз во боја, прскалки во боја, материјал по 
желба според тоа што ќе одберете да изработите заедно со детето 

Прикачување на 
слика, линк, или 
видео 
 

  
https://pin.it/4FZDOvw 

https://pin.it/2rtzl84 

https://youtu.be/j_pgHB4RMRY
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 https://pin.it/6xcLkRG 

 

https://pin.it/6xcLkRG


  

 



 









 
 


