
 

 

 

 

Датум:  28.04.2020 

Тема:   Пролет 

 

Возрасна група: 4-6 години 

Дневна активност: Инсекти 

Цел на активноста:   - Да се развиваат способности за јасно рецитирање на стихотворба со 

промена на интонација на гласот. 

- Да се развива свеста за количество на броевите. 

- Да се развива потребата од поставување прашања со цел да се добие 

објаснување за нештата  што не се јасни. 

- Да се поддржува кога пројавува иницијативи и интереси за стекнување 

нови знаења. 

Стандард: - Детето може да слуша и разбира говорен јазик. 

- Детето демонстрира знаење за количина, бројки и броење. 

- Детето може да научи нови работи и да стекне нови искуства. 

Активност Инсектите и цвеќињата - Пчелата и цветот 

Опис на активноста Започнувате разговор со детето за инсектите со тоа што би се задржале 

на пчелите, нивниот изглед, каде живеат, користа од нив, како настанува 

медот, саќето и слично. Потоа прочитајте им ја стихотворбата „Пчели“ од 

Гого Ивановски и повторете ја неколку пати заедно со детето за да ја 

научи. На крај нацртајте на листови од блок бр.5 или повеќе цветови и 

распоредете ги на одредено растојание на подот. Детето нека биде 

пчелка која ќе оди од цвет на цвет и ќе ги брои цветовите. 

Потребни материјали Стихотворба „Пчели“ од Гого Ивановски, листови од блок, фломастери, 

ножици, слики со пчели, саќе, мед. 

Прикачување на 

слика, линк, или 

видео 

 



 

 

 

Возрасна група: 3-4 години 

Цел на активноста:   - Да се развива музичката меморија. 

- Да се поттикне способност за истражување и разликување на одредени 

звуци, гласови. 

- Да се поттикне самостојноста во користењето на различен ликовен и не 

ликовен материјал. 

Стандард: - Детето демонстрира способност да разликува различни звуци/гласови. 

- Детето демонстрира интерес за учество во разни форми на визуелна 

креативност. 

Активност Звуци на инсекти 

Опис на активноста Започнувате  разговор со детето за инсектите, потоа пуштете му звуци од 

различни инсекти (пчела, бумбар и др.), а детето нека погодува за кој 

инсект станува збор по звукот. На крај изработете со детето инсекти од 

различен материјал (по желба). 

Потребни материјали Самолеплива хартија, листови во боја, пластелин, ножици, лепак, котури 

од тоалетна хартија, темперни бои, звуци од инсекти и друго. 



 

Прикачување на 

слика, линк, или 

видео 

 

 

Возрасна група: 2-3 години 

Цел на 

активноста: 

  

- Да се поттикнува и поддржува интересот за пеење и слушање на песни. 

- Да се развива способноста за координација на рацете и нозете при основни 

движења, одење, провлекување, скокање, трчање, качување. 

- Да се развива способноста за ориентација во просторот горе-долу, напред-назад. 

Стандард: - Детето демонстрира способност за учество во музички активности. 

- Детето може да се движи координирано со цел. 

Активност Вредни инсекти-мравки 

Опис на 

активноста 

Се води разговор со детето за тоа кој се разбудил во пролетта,  и го запознаете 

детето  подобро со инсектите (именување, опис на нивниот изглед и слично), 

задржувајќи се на мравките. По разговорот пуштете им ја песничката „Штурецот и 

мравката “ – Поточиња 2004 и играјте ја играта „Вредни мравки“ (на едниот крај од 

собата ставете вреќичка што ќе претставува храна и детето со лазење ќе треба што 

побрзо да стигне до вреќичката. 

Потребни Вреќичка, песничка Штурецот и мравката- Поточиња 2004, слики со мравки и 



 

материјали штурец. 

Прикачување 

на слика, 

линк, или 

видео 

https://www.youtube.com/watch?v=SEnl7u8iGSc 

 
 

Возрасна група: 0-2 години 

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

креативност. 

Активност  

Летни летни Буба маро! 

Опис на 

активноста 

Направете им од хартиена или пластична чинија Буба Мара. Повторувајте го 

зборот Буба Мара и покажете им како лета Буба Марата.  направената Буба Мара 

врзете една летна, врвка и дајте му ја на Вашето дете да ја лета (односно трча со 

неа).  Децата на оваа возраст сакаат да влечат одредени играчки. На овој начин 

детето се запознава со Буба Марата и го збогатува својот речник.  

Потребни 

материјали 

Пластична или хартиена чинија, фломастери, врвка иили лента  

Прикачување 

на слика, 

линк, или 

видео 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SEnl7u8iGSc

