
 

Датум:  24.04.2020 год. 

Тема:       „Пролет“ 

Дневна активност: - „Вежбам јас, вежбаш ти“  
 

Цел на активноста:   1. Да се движи координирано во простор 
2. Да се потикне развивање на одредени мускулни групи 
3. Да се развива чуството за ритам 

 

 

Возрасна група: 4-6 години 

Стандард: 1. Детето може да се движи координирано со цел                                     
2.Детето може да ги контролира деловите на телото 
 

Активност 1. „Скокање на јаже“ 
2. „Префрли ја топката”  
3. „Играме на песничка“ 

Опис на 
активноста 

1. Едноставна и забавна активност која децатат ја сакаат, но малку им е 
потешко да ги контролираат и рацете и нозете. Па ќе одиме постепено: 
 - Јажето треба да се држи со две раце на краевите и да биде позади детето (да 
научи да го префрла од назад – напред). Откако ќе го научи тоа следен е 
скокот преку јажето. Го префрла напред па скок, па повторно напред па скок. 
2. Следната игра е интересна која ќе ја игра заедно со родителот: 
-  Детето лежи на под, со нозете треба да земе топка која ќе му ја подаде 
родителот. Топката треба да ја префрли преку глава и да ја стави во корпа. Ги 
зајакнуваме стомачните мускули. 
3. Ираме заедно на песничка и ја учиме кореографијата 
https://youtu.be/SlHTxTQWcu4  
La La La  
Пријатна забава  

Потребни 
материјали 

Јаже за скокање, топка и корпа 

https://youtu.be/SlHTxTQWcu4


Прикачување 
на слика, 
линк, или 
видео 

  https://youtu.be/MXZlcCRWauIRWauI 

 
 

 

Возрасна група: 3-4 години 

Дневна активност:  “Вежбам јас, вежбаш ти” 
 

Цел на активноста:   1.Да ги контролира деловите на телото, нозете 
2.Да се движи до зададена цел 

 

Стандард: 1.  Детето може да ги контролира деловите на телото 
2. Детето  е свесно за своето тело во однос на постоење 

други подвижни и неподвижни објекти 
Активност „Внимателно скокни “ 

„Помини без да допреш” 

Опис на активноста 1. Во зависност од временските услови и од просторот, играта може да 
се вежба и внатре и надвор. Треба да нацртате стапалчиња кои ќе 
бидат завртени во различна насока. Детето треба да скока од стапалче 
на стапалче во зависност од тоа како е свртено стапалото. 
2. Во просторијата каде си играте заврзете конец во различни насоки 
(на столица, маса, кревет). Нека преставуваат ласер кој не смее никако 
да го допре. Детето треба да помине од една до друга страна без да го 
допре конецот. 
3. Ираме заедно на песничка и ја учиме кореографијата 
Gummy Bear 
https://youtu.be/ke3mt_hPOKQ 

Потребни материјали Хартија од која ќе направите стапалки, подолг конец или волница 
 

https://youtu.be/MXZlcCRWauIRWauI
https://youtu.be/ke3mt_hPOKQ


Прикачување на 
слика, линк, или 
видео 

 

 
 

 

Возрасна група: 2-3 години 

Дневна активност:  
 „Вежбам јас, вежбаш ти“  

Цел на активноста:   1. Да одржува рамнотежа при движење 
2. Да се движи координирано во просторот 
 

 

Стандард: 1. Детето може да одржува рамнотежа на телото 
2. Детето може да се движи координирано со цел 

 
Активност „Одење по линија“ 

 „Плочка “ 

Опис на активноста 1. Во просторијата каде играте со трака во боја направете патека 
на која детето ќе се движи, нека бидат во неколку бои и во 
различни правци. Ќе му одредите боја по која да се движи. 

2. Во просторијата каде си играте направете од леплива трака, 
плочка. Детето треба со две ноџиња да скока од бројка во 
бројка 

3. Ираме заедно на песничка и ја учиме кореографијата  
Let's start jump 
https://youtu.be/EbKUHZbcy4Q 

https://youtu.be/EbKUHZbcy4Q


Потребни материјали Леплива трака во боја  
 

Прикачување на 
слика, линк, или 
видео 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


