
 

Датум:  28.05.2020 

Тема:   
 

Експериментираме 

 

Возрасна група: 4-6 години 

Стандард: - Детето е способно да истражува и открива нови работи. 
- Детето се гордее со своите постигнувања и верува во своите способности. 
- Детето може да ги препознае и соодветно да ги изразува своите емоции. 
- Детето може да воспостави контрола на движење на дланките и прстите. 

Цел на активноста:  - Да се потикне самостојно изведување на истражувачките активности. 
- Да се потикнува да искажува радост и задоволство од успешно извршена 
работа. 
- Да се развие способност кај детето да ја користи доминантната рака во 
секојдневните активности. 
- Да ги развива и негува позитивните емоции како што се: радост, среќа, 
задоволство ,љубов, опуштеност и сигурност. 

Активност Мали истражувачи 

Опис на активноста Денес заедно со своите деца бидете мали истражувачи. Преку истражувачки 
игри и активности, децата ќе ги запознаеме со два експериментите. Првиот 
експеримент е  како можеме да создадеме лава од вулкан. 
 
Ќе ги запрашаме децата: 
Што е вулкан?  Што исфрла вулканот кога се активира? 
Потоа ќе почнеме со експериментот: замесуваме тесто или земаме пластелин. 
Во пластично шише ставаме сода и црвена боја. Околу шишето ставаме од 
тестото/пластелинот и го обликуваме во вид на вулкан. Во чаша ставаме 
прехрамбен оцет потоа ќе истуриме од оцетот во содата, децата ќе забележат 
дека тоа почнува да врие и се создава лава. 
 
За вториот експеримент ќе ни биде потребно да земеме пластично шише во кое 
ќе наполнеме прехрамбен оцет, потоа во не надуван балон ќе ставиме сода.  
Балонот ќе го зацврстиме на грлото на шишето. Како ќе се истура содата во 
шишето така ќе забележат децата дека балонот се дува. 

Потребни материјали За првиот експеримент: Сода, прехрамбен оцет, цвена боја, пластелин или тесто 
за обликување на вулканот и шише. 
За вториот експеримент: Сода, прехрамбен оцет, пластично шише, балон. 



Прикачување на слика, 
линк, или видео 

За првиот експеримент: 
https://www.pinterest.com/pin/228768856059794057/?nic_v1=1a%2BHehfjYeJ9XYRdxTBAx
ybWhp8xHOO1usEitioanazBxpECZwT4UQWf5ibp6wr73W 

За вториот експеримент: 
https://www.pinterest.com/pin/228768856059296778/?nic_v1=1a8UrjQsqF51AM95es2XHz
YEMqfsCldb3Ozzn0M5wRRiaxzeGVcuaa%2FjfDijOviotX 

 
 

Возрасна група: 3-4 години 

Стандард: - Детето демонстрира способност да истражува и открива нови работи. 
- Детето може да учи на различни начини од сопствените искуства . 
- Детето може да слуша и разбира говорен јазик. 

Цел на активноста:   - Да се развива способност за самостојно реализирање на едноставни 
истражувачки активности со набљудување и откривање. 
- Да се потикнува да го користи стекнатото искуство во процесот на учење. 
- Да се оспособува за слушање и разбирање на приказни кој ги чита возрасниот . 

Активност Ајде да се договориме 
Опис на активноста Денес активноста ќе ја започнеме со внимателно читање на приказната „Ајде да 

се договориме“. 

https://www.pinterest.com/pin/228768856059794057/?nic_v1=1a%2BHehfjYeJ9XYRdxTBAxybWhp8xHOO1usEitioanazBxpECZwT4UQWf5ibp6wr73W
https://www.pinterest.com/pin/228768856059794057/?nic_v1=1a%2BHehfjYeJ9XYRdxTBAxybWhp8xHOO1usEitioanazBxpECZwT4UQWf5ibp6wr73W
https://www.pinterest.com/pin/228768856059296778/?nic_v1=1a8UrjQsqF51AM95es2XHzYEMqfsCldb3Ozzn0M5wRRiaxzeGVcuaa%2FjfDijOviotX
https://www.pinterest.com/pin/228768856059296778/?nic_v1=1a8UrjQsqF51AM95es2XHzYEMqfsCldb3Ozzn0M5wRRiaxzeGVcuaa%2FjfDijOviotX


 



 



 
Откако ќе ја прочитаме приказната заедно со детето ќе правиме експеримент: 
Во три теглички стаклени ќе ставиме вода и во нив ке додадеме црвена, сина и жолта 
боја. Потоа ќе ставиме бели цветови по извесно време ке забележиме дека цветовите 
се обоиле во соодветните бои. 

Потребни материјали За првиот експеримент: Стаклени тегли, темперни бои, бели цветови. 
За вториот експеримент:Проѕирна кеса со зип закопчување, моливи. 

Прикачување на слика, 
линк, или видео 

За првиот експеримент: 
https://www.pinterest.com/pin/12736811431690796/?nic_v1=1aaxSEomwIkbFqWRldlR1UjD
QmVSP%2BYjI87pgdF6Z%2FTFdFMEqKTINk25E7bgmKaN2l 

За вториот експеримент: 
https://www.pinterest.com/pin/259590366001184004/?nic_v1=1aDwjhiMmIcLyAsdCuedp0
peaCtaIzZQXUXxrBULEUSAY145M5DqFRGzfvigFJM%2FMy 
https://thestemlaboratory.com/leak-proof-bag/  

 

 

Возрасна група: 2-3 години 

Стандард: - Детето демонстрира способност да истражува и открива нови работи. 
- Детето  може да развива социјални вештини во интеракција со возрасни. 

Цел на активноста:   - Да се потикнува самостојноста на детето во откривање и истражување. 
- Да се потикнува да негува позитивни чувства кон членовите на семејството. 

Активност Истражуваме 
Опис на активноста Денес заедно со вашите деца и пред се со Ваша помош направете го 

експериментот за воздух. 
Земате eдна свеќичка во пловка. Внимателно со ваша помош ќе ја запалите. По 
извесен период одозгора ставете проѕирна стаклена чаша. Поттикнете го детето 
да набљудува и да опише што ќе се случи. 

Потребни материјали Сад со вода, свеќа, стаклена чаша. 

https://www.pinterest.com/pin/12736811431690796/?nic_v1=1aaxSEomwIkbFqWRldlR1UjDQmVSP%2BYjI87pgdF6Z%2FTFdFMEqKTINk25E7bgmKaN2l
https://www.pinterest.com/pin/12736811431690796/?nic_v1=1aaxSEomwIkbFqWRldlR1UjDQmVSP%2BYjI87pgdF6Z%2FTFdFMEqKTINk25E7bgmKaN2l
https://www.pinterest.com/pin/259590366001184004/?nic_v1=1aDwjhiMmIcLyAsdCuedp0peaCtaIzZQXUXxrBULEUSAY145M5DqFRGzfvigFJM%2FMy
https://www.pinterest.com/pin/259590366001184004/?nic_v1=1aDwjhiMmIcLyAsdCuedp0peaCtaIzZQXUXxrBULEUSAY145M5DqFRGzfvigFJM%2FMy
https://thestemlaboratory.com/leak-proof-bag/


Прикачување на слика, 
линк, или видео 

https://www.pinterest.com/pin/472948398370770033/?nic_v1=1aZ6%2BxfvjmXiDKaaxF69jc
J85ozkr5IhgEGn%2FbsTpKxSz7Vgg5JtOunvdyELj%2Bg2S%2F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Возрасна група: 0-2 години 

Стандард: - Детето се гордее со своите постигнувања и верува во своите способности 
Активност Да ја дувнеме свеќичката  

Опис на активноста Денес вашите мали дечиња ќе имаат можност да истражуваат и со 
тоа да покажат позитивни емоции на радост, заедно со ваша помош 
ќе земете свеќичка, ќе ја запалите и ќе го поттикнете детето да ја 
дувне свеќата за да се изгасне. 

 

Потребни материјали свеќа  

Прикачување на слика, 
линк, или видео 

 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/472948398370770033/?nic_v1=1aZ6%2BxfvjmXiDKaaxF69jcJ85ozkr5IhgEGn%2FbsTpKxSz7Vgg5JtOunvdyELj%2Bg2S%2F
https://www.pinterest.com/pin/472948398370770033/?nic_v1=1aZ6%2BxfvjmXiDKaaxF69jcJ85ozkr5IhgEGn%2FbsTpKxSz7Vgg5JtOunvdyELj%2Bg2S%2F

