
Тема: Емоционалнаинтелигеницијакајдецата

Емоционалнатаинтелигенцијатребадасенајденалистатанаприоритетнитевештиникојатр
ебадасеразвивааткајдецата.Седефиниракакоспособностзапрепознавање, разбирање и
управувањесосопствените, но и сотуѓитеемоции и е
еднаодклучнитеживотнивештиникојаштонадететомуовозможувауспешнодафункиционир
анаповеќеполињавоживотот.Паттеглавниелементинаемоционалнатаинтелигенцијасе:

- Самосвест-препознавање на своите чувства
- Самоконтрола-способност на регулација и контрола на начинот на кој реагираме
- Мотивација- поттикнување на внатрешна мотивациај
- Емпатија-разбирање на чувствата на другите
- Социјални вештини- способност за создавање на социјални врски

Кајнекоидечињаемоционалнатаинтелигенција е самапосебеповеќеизразена, а
кајнекоипомалку и безразликанастепенотнаизразеностатааможедасеразвива,
поттикнуваауштеоднајмалавозраст. Децатаучатпомодел и
уштеодмалигоследатоднесувањетонавозрасните, народителите и
нивнотосправувањесоодрдениемоции.

Поттикнувањетонаемоционалнатаинтелигенцијаиманизапредности, односноовозможува:

- Развивање на емоционалната свесност- децата стануваат сесни за своите емоции, а
потоа емоциите на другите

- Препознавање, идентификување на емоциите- ја забележуваат експресијата на
лицето, тонот на гласот , говорот на телото

- Ги опишуваат (вербализираат) емоциите
- Рзбирање на  чувствата на другите, развивање на  емпатијата
- Контролирање, менаџирање на своите емоции
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Возрасна група: 5-6 години

Активност “Моето тркало на емоции“ “ Бојата на моите емоции“
Цели на
активноста

Да се поддржува во збогатување на
детскиот емотивен свет и
имагинацијата преку непосредна
комуникација со различни уметнички
дела

Да се поддржува во збогатување на
детскиот емотивен свет и
имагинацијата преку непосредна
комуникација со различни уметнички
дела

Стандарди Детето се гордее со своите постигања и
верува во своите способности

Детето може да ги преознае и
соодветно да ги изразува своите
емоции

Опис на
активноста

На лист од хартија се црта круг поделен
на шест дела, во секој дел запишувате
по една емоција(срекен/а , тажен/а,
лут/а, изненаден/а,
загрижен/а,уплашен/а ).Се разговара
со детето за секоја од овие емоции, а
потоа  детето треба да се обиде да
нацрта нешто што го асоцира на
соодветната емоција.

На лист од хартија детето треба да
нацрта еден лик (со емоционална
експресија,како се чувствува), а потоа
да го избои ликот со темперните бои

Потребни
материјали

Лист хартија А4,молив , фломастери Лист хартија , А4,молив, темперни бои,
четка

Прикачување
на слика,
линк, или
видео
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Возрасна група: 4-5 години

Активност “Моите емоции“ “Како се чувствувам денес“
Цел на
активноста

Да се оспособува за воочување и
манифестирање на некој емоции во
соодветната комуникација

Да се оспособува за воочување и
манифестирање на некој емоции во
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Опис на
активноста

Со детето разговараме за емоциите, и
за тоа како се чувствуваме денес, потоа
цртаме круг на лист хартија(лик), а
детето се обидува од  пластелин да ги
направи деловите од ликот (уста ,
очи,нос, коса ) и да ја опише
соодветната емоција.

Од лист хартија изработуваме делови
од лицето(очи, уста, нос) со различна
експресија , а потоа на лист хартија
цртаме круг (лик).Поттикнете го детето
да состави одреден лик со деловите, и
да ја идентификува и имитира
соодветната  емоцијата..

Потребни
материјали

Лист хартија А4, молив , пластелин Лист хартија, фломастери,ножици

Прикачување
на слика,
линк, или
видео
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Возрасна група: 3-4 години

Активност “Идентификувај ја емоцијата“ “ Како се чувствуваме“
Цел на
активноста

Да препознава основни емоционални
состојби

Да се поттикнува детето на разбирање
на основните емоционални состојби
кај себе и кај другите

Стандарди Детето може да ги преознае и
соодветно да ги изразува своите
чувства

Детето може да ги преознае и
соодветно да ги изразува своите
чувства

Опис на
активноста

На лист хартија се цртаат експресија на
основните емоции (тажен , среќен , лут
,изненаден лик),и  се лепат на подот.
Детето може да скокне на листот
хартија  и да се обиде ја погоди
соодветната емоција.

Книга “Какао се чувствуваме“

Потребни
материјали

Лист хартија,дрвени боици, салотејп

Прикачување
на слика,
линк, или
видео

https://issuu.com/unicefmk/docs/how_w
e_feel_r_pgs_id_mk_for_web

Возрасна група: 3-4 години
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Прикачување
на слика,
линк, или
видео

https://issuu.com/unicefmk/docs/how_w
e_feel_r_pgs_id_mk_for_web
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Возрасна група: 2-3 години

Активност “Емоцонална сложувалка“ “Емоционална експресија“
Цел на
активноста

Детето се поттикнува  да ја развива
способноста за препознавање на
позитивни  чувства

Детето се поттикнува да развие свест
за себе во однос на други лица

Стандарди Детето се гордее со своите постигања и
верува во своите способности

Детето може да ги преознае и
соодветно да ги изразува своите
чувства

Опис на
активноста

На картон (може и лист хартија) се
цртаат ликови(кругови)  со
емоционална експресија, се сечат,а
потоа секој лик (круг) се сече  на
половина .Детето треба да се обиде да
ги состави соодветните делови, и да ја
идентификува соодветната емоција.

На детето му се покажува слика на
интересен лик од цртаните со
одредена емоционална експресијаи
детето се обидува да ја имитира
соодветната емоцијата

Потребни
материјали

Лист хартија, картон,фломастери Огледало

Прикачување
на слика,
линк, или
видео

Возрасна група: 2-3 години

Активност “Емоцонална сложувалка“ “Емоционална експресија“
Цел на
активноста

Детето се поттикнува  да ја развива
способноста за препознавање на
позитивни  чувства

Детето се поттикнува да развие свест
за себе во однос на други лица

Стандарди Детето се гордее со своите постигања и
верува во своите способности

Детето може да ги преознае и
соодветно да ги изразува своите
чувства

Опис на
активноста

На картон (може и лист хартија) се
цртаат ликови(кругови)  со
емоционална експресија, се сечат,а
потоа секој лик (круг) се сече  на
половина .Детето треба да се обиде да
ги состави соодветните делови, и да ја
идентификува соодветната емоција.

На детето му се покажува слика на
интересен лик од цртаните со
одредена емоционална експресијаи
детето се обидува да ја имитира
соодветната емоцијата

Потребни
материјали

Лист хартија, картон,фломастери Огледало

Прикачување
на слика,
линк, или
видео

Возрасна група: 2-3 години

Активност “Емоцонална сложувалка“ “Емоционална експресија“
Цел на
активноста

Детето се поттикнува  да ја развива
способноста за препознавање на
позитивни  чувства

Детето се поттикнува да развие свест
за себе во однос на други лица

Стандарди Детето се гордее со своите постигања и
верува во своите способности

Детето може да ги преознае и
соодветно да ги изразува своите
чувства

Опис на
активноста

На картон (може и лист хартија) се
цртаат ликови(кругови)  со
емоционална експресија, се сечат,а
потоа секој лик (круг) се сече  на
половина .Детето треба да се обиде да
ги состави соодветните делови, и да ја
идентификува соодветната емоција.

На детето му се покажува слика на
интересен лик од цртаните со
одредена емоционална експресијаи
детето се обидува да ја имитира
соодветната емоцијата

Потребни
материјали

Лист хартија, картон,фломастери Огледало

Прикачување
на слика,
линк, или
видео



Возрасна група: 0-2 години

Активност Песничка “Ако си среќен“ “Емоциите на слики“
Цел на
активноста

Детето се поттикнува  да ја развива
способноста за препознавање на
позитивни  чувства

Детето се поттикнува  да ја развива
способноста за препознавање на
позитивни и негативни чувства

Стандарди Детето може да ги преознае и
соодветно да ги изразува своите
чувства

Детето може да ги преознае и соодветно
да ги изразува своите чувства

Опис на
активноста

Пејте ја заедно песничката Ако си
среќен, и не
само при денешнава активност.

Повторувањето на песната помага на
децата да ги научат емоциите и да ги
изразат со гестови. Подоцна кога ќе
започнат вербална комуникација ќе им
полесно да ги именуваат емоциите.

Во отсуство на картици или сликовноци на
емоции, ободете да се фотографирате на
телефон (да бидете што е можно
пореални) со најмалку четири емоции
(среќни, вознемирени, досадни,
изненадени). Покажете му ги  сликите на
Вашето дете и именувајте ги. Поради
возраста пронајдете го вистинско време
за извршување на активноста

Потребвни
материјали
Прикачување
на слика,
линк, или
видео

https://www.youtube.com/watch?v=oH0
h4M9LVpw

Возрасна група: 0-2 години

Активност Песничка “Ако си среќен“ “Емоциите на слики“
Цел на
активноста

Детето се поттикнува  да ја развива
способноста за препознавање на
позитивни  чувства

Детето се поттикнува  да ја развива
способноста за препознавање на
позитивни и негативни чувства

Стандарди Детето може да ги преознае и
соодветно да ги изразува своите
чувства

Детето може да ги преознае и соодветно
да ги изразува своите чувства

Опис на
активноста

Пејте ја заедно песничката Ако си
среќен, и не
само при денешнава активност.

Повторувањето на песната помага на
децата да ги научат емоциите и да ги
изразат со гестови. Подоцна кога ќе
започнат вербална комуникација ќе им
полесно да ги именуваат емоциите.

Во отсуство на картици или сликовноци на
емоции, ободете да се фотографирате на
телефон (да бидете што е можно
пореални) со најмалку четири емоции
(среќни, вознемирени, досадни,
изненадени). Покажете му ги  сликите на
Вашето дете и именувајте ги. Поради
возраста пронајдете го вистинско време
за извршување на активноста

Потребвни
материјали
Прикачување
на слика,
линк, или
видео

https://www.youtube.com/watch?v=oH0
h4M9LVpw

Возрасна група: 0-2 години

Активност Песничка “Ако си среќен“ “Емоциите на слики“
Цел на
активноста

Детето се поттикнува  да ја развива
способноста за препознавање на
позитивни  чувства

Детето се поттикнува  да ја развива
способноста за препознавање на
позитивни и негативни чувства

Стандарди Детето може да ги преознае и
соодветно да ги изразува своите
чувства

Детето може да ги преознае и соодветно
да ги изразува своите чувства

Опис на
активноста

Пејте ја заедно песничката Ако си
среќен, и не
само при денешнава активност.

Повторувањето на песната помага на
децата да ги научат емоциите и да ги
изразат со гестови. Подоцна кога ќе
започнат вербална комуникација ќе им
полесно да ги именуваат емоциите.

Во отсуство на картици или сликовноци на
емоции, ободете да се фотографирате на
телефон (да бидете што е можно
пореални) со најмалку четири емоции
(среќни, вознемирени, досадни,
изненадени). Покажете му ги  сликите на
Вашето дете и именувајте ги. Поради
возраста пронајдете го вистинско време
за извршување на активноста

Потребвни
материјали
Прикачување
на слика,
линк, или
видео

https://www.youtube.com/watch?v=oH0
h4M9LVpw


