
 

Датум:  26.06.2020 

Тема:   
 

Морето и песокот 

 

Стандард: 1.Детето може да ја користи својата креативност во секојдевните активности. 
5.Детето се гордее со своите постигања и верува во своите способности. 
6.Детето демонстрира способност да истражува и открива и нови работи. 

Цел на активноста: -Да се поттикнува кон разни видови креативност; 
-Да се развива вештината за движења на прстите и дланката за конкретна цел; 
-Да се оспособи да сипува течност во чаша, шише; 
-Да ги развива и негува поз.емоции:љубов,радост,среќа,задоволство,опуштеност 
и сигурност; 

 
Опис на активноста: Сите знаеме колку децата го сакаат летото, а уште повеќе го сакаат летниот 

одмор, морето и  песокот. Секако најмногу  се радуваат на детските игри додека 
уживаат на плажа. 
Децата многу сакаат да копкаат и играат со песокот. Играта со песокот им помага 
на децата да се релаксираат, а играта постојано нуди нови можности, па не им е 
здодевно. Со песокот и водата децата играат, создаваат, градат и така ја 
развиваат и подобруваат концентрацијата, вниманието, детската фантазија и 
креативност. 
   Денес Ви предлагаме неколку игри за добра забава, кои освен на плажа 
можеме да ги прилагодиме и изведеме во нашите дворови, паркови, покрај 
базен вистински доколку го имате во дворот или мали детски базенчиња во 
одсуство на морето чија убавина и значење е непроценлива. 
 

1. Заедно со детето ископајте 3 дупки во песокот – мала, средна и голема и 
одредете која колку поени носи. Земете неколку топчиња кои тркалајќи 
ги, треба да стигнат до целта и заедно со детето натпреварувајте се кој ќе 



собере што повеќе поени. 
 
2. Ископајте лавиринт во песокот со пластично лопатче. Потоа ставете едно 

пинг-понг топче во каналот кој го направивте. Детето нека се обиде да го 
помести топчето од едниот до другиот крај на лавиринтот, само со 
дување, без да ги користи рацете. 
 

3. Ставете ситни играчки во поголема количина песок и барајте од детето да 
ги пронаоѓа една по една. Мерете за колку време детето ќе ги пронајде 
сите играчки. 
 

4. Вода, многу песок, чаши, алатки за игра со песок, можат да го задржат 
вниманието на детето со часови. Нека детето гради, создава, истражува, 
набљудува. Низ оваа игра, детето се запознава со текстурата, големината 
и разни агрегатни состојби. На овој начин тоа се учи и на посветеноста на 
работата, како и на истрајноста додека стрпливо набљудува дека водата 
што ја става во песокот полека се губи. 
 

5. Поделете се во два тима од по двајца. Едниот член од тимот треба да седи 
со празна чашка на глава, додека другиот член треба да полни вода од 
морето ( во овој случај од базенче или поголем сад полн со вода ) и да ја 
претури во чашката на соиграчот. Победник е тимот кој прв ќе ја наполни 
чашката. Добро разладување. 
 

6. Направете заедно со детето песочен часовник од пластични шишиња. На 
тој начин детето се мотивира за уште една интересна игра, а ќе научи дека 
времето може да се мери и на поинаков начин освен со помош на 
часовник. Раскажете му дека порано луѓето така го мереле времето во 
одсуство на денешните часовници. Украсете го часовникот со позитивни 
емотикони за весело расположение направени од самолеплива колаж 
хартија, обојте со бои, нацртајте со фломастери. 
 

7. Направете мало море во празно пластично шише. Наполнете го со вода, 

внатре ставете ситни камчиња, школки, играчки-риби, морско коњче и сл. 

Ако се наоѓате на вистинска плажа покрај море тогаш се ќе виде 

вистинско. Затворете го шишето со капачето и играта може да почне. 

 
8. Игра - Месечев песок. Ситен песок измешајте со пченкарно брашно. 

Додадете вода за да направите смеса која нема да биде леплива или 

мокра. Може да се додадат светки во боја, боја во прав … Со пластични 

фигури (морска ѕвезда ,школка, морско коњче) печатете и играјте. 

На крај од игрите подсетете го детето да ги собере своите играчки и да ги 

понесе со себе за да си игра повторно следниот пат. 

Работните навики се учат низ игра, насмевка и добар пример и збор. 

Уживајте во игрите секојдневно. 

Потребни материјали песок, вода, алатки за игри со песок, кофички, чаши, топчиња, пластични 



шишиња, лепак, ножици, самолеплива колаж хартија во боја, темперни бои, 
четка, фломастери, материјали за украсување (светки, боја во прав), пченкарно 
брашно, ситни играчки со морски мотиви, модли, школки, риби, камчиња... 

Прикачување на 
слика, линк, или 
видео 

 

 
 

 
 
 



 
 

 

 
 

 
 



 
 
 

 
 


