
 

 

 

Датум:  23.04.2020 

Тема:   23 Април – Светски Ден на книгата и авторските права 
Од страна на УНЕСКО во 1995 година 23 Април е прогласен за Ден 
на книгата и авторските права се  со цел да го промовира 
читањето, авторските права и издаваштвото.  
Овој ден е одбран поради тоа што на тој ден починале неколку 
големи имиња од книжевноста меѓу кои Вилијам Шекспир и 
Мигел де Сервантес. 
Љубовта кон книгата се развива од мали нозе, како и навиката за 
читање на книги. Читањето книги, како и раскажувањето приказни 
на децата влијае позитивно на нивниот психички развој, нивната 
фантазија, на нивниот говор и емоции. Заедничкото читање на 
родителите и децата е од голема важност за меѓусебното 
поврзување, како и во градењето на релацијата помеѓу родител-
дете.  
Познати цитати за книгата:                   
- Читањето е разговор. Сите книги зборуваат. Но, добрата книга 
знае и да слуша - Марк Хадон. 
- Куќа без книги е како соба без прозорци - Хајнрих Ман. 
- Не постои пријател кој е лојален колку книгата - Ернест 
Хемингвеј. 
- Да запомнеме: една книга, едно пенкало, едно дете и еден 
наставник може да го променат светот - Малала Јусуфзаи. 
 

Цел на активноста:   1. Да се поттикне интересот и љубовта кон книгата;  
2. Да се поттикне преку користење на ликовните техники да ги 
изразува своите мисли и чувства.  
3. Да се охрабрува за изразување на  креативноста низ процесот 
на учење и развој. 
 

 

Возрасна група: 4-6 години 

Стандард: - Детето може да научи нови работи и да стекне нови искуства 
- Детето може да ја користи својата креативност во секојдневните 
активности.  
- Детето може да учи на различни начини од сопствените искуства. 

Активност Ајде да направиме сликовница 
Опис на Правењето сликовница со Вашето дете е предизвик, а и забава и за Вас и за 



 

активноста детето. Децата се учат да ги редоследно да си кажуваат своите мисли, но и 
да комуницираат за своите идеи. Првиот чекор за да се направи 
сликовницата е да се најде темата. Може да се започне со заедничко 
читање на книга или сликовница, при што при читањето се прекинува и се 
разговара за претпоставките што понатака ќе се случи и како ќе заврши 
приказната. Тоа може да биде Ваш почеток на сликовницата. Таа може да 
биде и за вистинска случка на детето. (од градинка, од парк) 
Потоа се одредува кој ќе биде главниот карактер дали ќе биде човек, 
животно, херој, принцеза или ... Поттикнете го детето да ја одреди 
почетната сцена од каде што ќе започне сликовницата, на пример мачка 
што не може да мјаука, херој што живее во паркот, или... 
Бидејќи сите приказни имаат почеток, средина и крај, детето треба да се 
поттикне да го развие главниот лик и да му даде одредена задача што 
треба да ја постигне, тоа може да го постигне или со воведување нов лик 
или со појавување на проблем или конфликт.  
Од друга страна треба да го поттикнете детето да најде и решение на 
проблемот или конфликтот, користејќи ја неговата фантазија.  
Прашајте го детето како се разрешува конфликтот во неговата приказна. 
Крај што ќе го задоволи детето е совршениот крај за да ја заврши неговата 
приказна, односно сликовница.   
И подготвени сте да ја направите првата сликовница 
Може да го искористете дадениот пример или да споите три или четири 
листа хартија, на кои што детето ќе ја нацрта неговата сликовница 

Потребни 
материјали 

А4 лист хартија, ножички и боички 



 

Прикачување 
на слика, 
линк, или 
видео 

 
https://www.pinterest.com/pin/191825265365550468/ 

 

Возрасна група: 3-4 години 

Стандард: - Детето може да научи нови работи и да стекне нови искуства  
- Детето демонстрира способност за  класификација и серијација. 
 

Активност Читаме сликовница 
 

Опис на 
активноста 

Ја читате сликовницата „Малата гасеница Ненаситка”, а може и да ја гледате на 
првиот линк  кој што ви е посочен. 
 Ова е текстот: Ноќе, на месечева светлина, на еден лист лежеше едно мало јајце. 
И кога едно неделно утро излезе сонцето, светло и топло - кррц, се провлече од 
јајцето една мала гасеница. И тргна да бара храна. Во понеделникот изгрицка 
едно јаболко, но сè уште беше гладна. Во вторникот изгрицка две круши, но сè 
уште беше гладна. Во средата изгрицка три сливи и пак беше гладна. Во 
четвртокот изгрицка четири јагоди, но сè уште беше гладна. Во петокот изгрицка 
пет портокали и пак не беше сита. Во саботата изгрицка едно парче чоколадна 
торта, сладолед, краставичка, парче сирење, парче салама, лижавче, овошна пита, 
колбавче, тортичка и парче лубеница. Таа вечер малата гасеница имаше болки во 
стомакот. Наредниот ден беше недела. Гасеницата изгрицка еден зелен лист. Сега 
беше многу подобро. Не беше повеќе гладна, беше навистина сита. Беше станала 
голема и дебела. 
Си изгради тесна куќа којашто се нарекува кукла (кокона) и остана во неа повеќе 

https://www.pinterest.com/pin/191825265365550468/


 

од две недели. Потоа изгрицка една дупка во куклата, турна кон надвор и ... беше 
прекрасна пеперутка. 
 

Разговарајте со детето за гасеницата, што изела, која храна е здрава, која 
не е, набројте ги деновите од неделата и последниот ден што се случила со 
неа. Објаснете му на кратко за процесот, како гасеницата станува 
пеперутка.  
Потоа направете гасеници од хартија како е покажано на вториот линк за 
сите  кои би се вклучиле во играта. Одредете патека по која гасеницата ќе 
се движи и тркајте се кој прв ќе стигне до храната за да од гасеница стане 
пеперутка.  

Потребни 
материјали 

Хартија, сламки, ножици  

Прикачување 
на слика, 
линк, или 
видео 

 
1. https://www.youtube.com/watch?v=j7-MvK-DRzs 

 
2. https://www.youtube.com/watch?v=fxRj_h5HT8E 

 
 

3. https://www.youtube.com/watch?v=Yss3-upCVWM 
 
 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j7-MvK-DRzs
https://www.youtube.com/watch?v=fxRj_h5HT8E
https://www.youtube.com/watch?v=Yss3-upCVWM


 

Возрасна група: 2-3 години 

Стандард: -  Детето се гордее со своите постигања и верува во своите способности. 
-  Детето демонстрира способност за  класификација и серијација. 

Активност Најди го парот 
Опис на 
активноста 

Оваа активност делува позитивно на развојот на меморијата кај децата. За 
оваа активнст Ви се потребни четири пара на карти кои може да ги 
направите сами од еден лист хартија. Хартијата ќе ја поделите на осум 
еднакви дела и ќе нацртате по две исти фигури (две јаболка, две коли, две 
коцки) и ќе ги исечете.  Измешајте ги и свртете ги обратно. Детето има за 
задача да отвара по две карти истовремено барајќи двете исти карти. Кога 
ќе најде две исти карти ги остава свртени со лицето и продолжува да ги 
бара останатите три пара и.т.н. 
 

Потребни 
материјали 

Лист хартија, боички, ножици 

Прикачување 
на слика, 
линк, или 
видео 

 

 
 

 



 

Возрасна група: 0-2 години 

Стандард: Детето може да воспостави контрола на движењата на дланките и рацете  
 

Активност  
Редење, провлекување 

 

Опис на 
активноста 

Со давање на задача на детето да вметнува, реди и провлекува ситни работи 
детето игра, но истовремено ја вежба фината моторика.  
За вежбата искористете пластелин,  или мали топчиња, шарени сламки,  плех 
за мафини или цедалка за шпагети.  
На пример шарените сламки да ги провлекува во дупчињата на цедалката, или 
пластелинот или топчињата да ги реди во плехот.з 
 

 

Потребни 
материјали 

Пластелин или мали топчиња, плех за мафини, сламки, цедалка  

Прикачување 
на слика, 
линк, или 
видео 

 

 

За сите возрасни групи во вечерните часови може да поминете интересно и забавно време во 

правење на фигури – сенки од раце. 

  

 


