
Датум: 25.03.2020
Тема:

Среќни семејства

Дневна активност: Моја хигиена, моја навика

Возрасна група: 4-6 години

Цел на
активноста:

-Да се развива способност за самостојно извршување на своите
физиолошки потреби,внимавајќи на хигиенските правила

-Да се усоврши способноста кај детето самостојно да ги извршува своите
физиолошки потреби,внимавајќи на хигиенските правила

Стандард:
Детето презема активнсоти поврзани со лична нега и хигиена

Активност
„Јас сум чисто дете“

Опис на
активноста Родителот/старателот  води разговор со своето дете/деца,колку е важна пред

се личната хигиена,а потоа и уредноста на детето,како дома така и во
градинка.
Родителот /старателот  прашува за секојдневните утрински ритуали кои
детето/децата ги имаат  веднаш по станување од спиење.
Родителот поставува прашања,децата  се тие кои одговараат: миење на
раце,лице,четкање на забите со четка и паста за заби,чешлање на
косата,самостојно облекување на облеката,врзување на обувки,патики.
Децата за да демонстрираат самостојност во изведувањето на овие
активности,треба заедно да бидат во просториите каде се извршуваат
хигиенските навики(тоалет),детската соба,ходник,притоа охрабрувајќи ги за
изведувањето и самостојноста на детето/децата.
За да биде поинтересно,родителот може да поставува и „трик“прашања,на
пр:„Зошто не ги миеш забите со оваа четка(на друг член од семејството),за да
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го предизвика детето на размислување и одговор зошто е токму таа четка
погрешна,а неговиот избор правилен.Исто така може да поставува прашања за
боите на четките,чешлите,пешкирите,сапунот...

Доколку е потребна одредена помош,тоа да биде суптилно и без чувство на
супериорност од страна на родителот,туку да се вреднува трудот на
детето/децата.
На крај се доаѓа до заеднички заклучок дека секое дете треба да е уредно и
чисто и дека треба да се одржува секојдневна нега и хигиена лице и тело.

Потребни
материјали Тоалет/бања,вода,сапун,четки за заби,паста за заби,пешкири,чешли,облека на

детето.

Прикачување на
слика, линк, или
видео
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Игри за
попладневните
часови

Погоди го животното
Ставете повеќе плишани животни во вреќа. Секое дете треба да извлече
едно животно кое не смее да им го покаже на другите, туку треба да го
имитира животното со цел другите да погодат кое е. Тој што ќе погоди
го влече наредното животно, итн.
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Возрасна група: 3-4 години

Цел на активноста:
- да се развива индивидуалниот пристап во обидите на решавање
на проблемските ситуации.
- да се поттикне самостојно да ги мие рацете, лицето, забите.

Стандард:
- Детето може да научи нови работи и да стекне нови искуства.
- Детето презема активности поврзани со личната нега и хигиена.

Активност
,, Збогум бактерии “

Опис на активноста
За рализација на оваа активност потребна ни е хигиенска ракавица,
наполнета со вода ( за да добие облик на рака ) . На ракавицата со
фломастер ги исцртуваме бактериите во разни бои и големини.
Потребен ни е и еден сад со сапун и вода и сунгерче. Детето го
потопува сунгерчето во садот со сапун и вода и ги чисти бактериите
од ракавицата ( рачето ) .

Потребни
материјали - хигиенска ракавица, вода, сапун, сунгерче, фломастери
Прикачување на
слика, линк, или
видео
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Возрасна група: 2-3 години

Дневна активност:
„Рачиња си миеме,со сапун ги триеме"

Цел на активноста:
-Да се оспособи детето да ги мачка рацете со сапун,да ги плакне со
триење и самостојно да ги брише.

Стандард:
Детето презема активности поврзани со лична нега и хигиена

Активност

Родителот/старателот му објаснува на своето дете/деца,колку е
важна личната хигиена, особено честото и правилно миење на
рацете.

Опис на активноста

За ова, потребно е течен или тврд сапун,вода и тоалет каде заедно
се мијат рачињата,по пример кој го дава родителот/старателот( ги
ставаме рацете под млаз вода, ставаме сапун на рацете,убаво
трламе меѓу прстиња,горе-долу околу 20секунди,темелно
плакнеме...)

На крајот детето/децата треба да биде/ат пофалено/и и охрабрени
за оваа културно-хигиенска навика.,од особена важност.
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Потребни материјали
вода,сапун, бришачи за раце

Прикачување на
слика, линк, или
видео

Песна сапунче

https://youtu.be/nfpMRy7DVz0
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Возрасна група: 0-2 години

Стандард: Детето демонстрира интерес за учество во разни форми на визуелна креативност
Активност

1. “Јас сум сликар“

Опис на
активноста Старата завеса од туш кабината ќе биде одлично платно за развивање на

сликарските вештини. Дадете му на детето фломастери и оставете го да
ја изрази својата креативност. Че бидете изненадени колку ќе ужива.

Потребни
материјали Старата завеса од туш кабината

Прикачување
на слика,
линк, или
видео
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