
 

Датум:  24.06.2020 

Тема:   
 

Реката тече........ 

Стандард: - Детето може да ги контролира сопствените чувства. 
- Детето може да ја користи својата креативност во секојдневните 

активности. 
- Детето може да научи нови работи и да стекне нови искуства. 
- Детето стекнува информации за средината преку набљудување и 

манипулација. 
- Детето може да ги контролира деловите на телото. 

Цел на активноста: - Да го негува и развива чувството на љубов кон себе, другите луѓе,  природата; 
- Да се поттикнува да ја користи својата креативност во секојдневните ситуации; 
- Да се развива потребата од поставување прашања со цел да се добие 
објаснување за нештата што не се јасни; 
- Да се поттикнува прифаќањето на екологијата како дел од современиот начин 
на живеење; 
- Да се охрабри во обидите да ги усоврши природните движења: фрлање, 
провлекување, тркалање, качување, симнување; 
- Да се оспособи за координирано движење на телото според тактот на музиката; 

 
Опис на активноста: 

 

УБАВИНИТЕ НА РЕКАТА ВАРДАР 
 

За денешната активност: „Реката тече”  Ви подготвивме интересни активности. 
Најпрво дозволете му на детето да погледне еден видео клип за убавините на 
нашата најголема река Вардар. 

https://youtu.be/S6vOktHYYE4 

 

 

 
 

https://youtu.be/S6vOktHYYE4


 
 

А бидејќи како местоположба реката Вардар ни е најблиску Ви предлагаме 
нејзина посета. Прошетајте по течението на реката Вардар. При самата прошетка 
поведете разговор со Вашето дете за тоа каква е реката Вардар, нејзината 
големина големо-мало, што живее во реките, може да фрлате камчиња, да 
зборувате за екологијата и како правилно да се однесуваме покрај река. 
 
Запознајте го детето накратко и со спортот: кајакарство и објаснете му за 
неговите придобивки. 
Подолу на сликите покажете му како изгледа кајакот како и опремата за возење. 
Спомнете му и збор два за наглите повторувачки движења со веслото кои воедно 
претставуваат одлична вежба за целиот организам. Глетката на кајакот кој се 
движи по водата овозможува неповторливо уживање во боите на природата.  
 
По враќањето на децата во своите домови направете им река или градете река 
по примерот на сликите во прилог. Имајте убав и забавен ден! 
 

ПРЕДЛОГ ИГРИ 
 
 

1. Поврзи ја сликата: Погледнете ја сликата подолу и заедно со Вашето дете  
можете да поврзете две исти животни кои живеат во реката. 

2. Прескокни поточе: Земете еден пластичен сад и наполнете го со вода, а  
детето нека се обидува да го прескокне.  

3. Избор на игри на движење: 
- Прскалка: Се игра со вода. Прскањето се изведува кога се шлапка 
во вода. Прскањето може да е и посипување по глава, по лице, по 
раце....... 
- Радосни рипчиња: Во плиткото до брегот децата како риби 
шлапкаат со нозете во вода, шлапкаат со рацете, ја ставаат главата 



во вода....... 
4. Уредување на просторот: Во просторот одреден за играње (во двор или 

некаде во природа) поставете најлонска фолија наполнете ја со вода 
(слики во прилог) а децата по своја желба ќе се шлапкаат по најлонот 
(барата), ќе скокаат, ќе се провлекуваат , ќе се тркалаат ќе се симнуваат и 
качуваат.  

5. Правиме  река од фолија: Земете една алуминиумска фолија (во дворот 
или некаде во природа) обложете ја целата фолија на земјата, а краевите 
и страните свиткајте  ги, наполнете пластичен сад со вода и истурете го во 
фолијата, ќе видите како водата сама ќе почне да тече како поток. 

6. Направете мост над реката со лего коцки: Заедно со Вашето дете на бела 
хартија со дрвени боички или фломастери можете да нацртате река или 
пак да ја изработите од сина хартија или хамер. Ќе го исечете хамерот со 
ножички во должина, ќе го изгужвате малку и ќе го ставите на подот, над 
него со коцките изработете еден, два или повеќе мостови. 

 
Малку подоцна пуштете им ја омилената песничка на сите деца од фестивалот за 
детски песнички „Поточиња” 2015 година. (Линк во прилог) 

 

Потребни материјали Камчиња, вода, најлонска фолија, алуминиумска фолија, пластичен сад, бела и 
сина хартија или хамер, дрвени боички или фломастери, ножички,  
 
 

Прикачување на 
слика, линк, или 
видео 

 



 

 

 
 



 

 
 



 

 
 
https://www.pinterest.com/pin/501588477255320756/ 
 

https://youtu.be/Dy_4m-4mhKk 

 

https://www.pinterest.com/pin/501588477255320756/
https://youtu.be/Dy_4m-4mhKk

