
 

 

 

 

Датум:  30.04.2020 

Тема:   „Пролет“ 

 

Возрасна група: 4-6 години 

Дневна 

активност: 

„Боите на пролетта“ 

Цел на 

активноста: 

  

- Да се поттикнува доживувањето на математиката како пријатно 

искуство; 

- Да се развиваат способности за естетско доживување на опкружувањето 

- Да се поттикнува способноста за поврзување на количината (број на 

елементи) со симболите на броевите (цифри); 

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

визуелна креативност 

- Детето демонстрира знаење за количина, бројки и броење 

- Детето се гордее со своите постигнувања и верува во своите 

способности 

Активност „Броевите околу нас“ 

Опис на 

активноста 

 



 

    Со детето разговарате за пролетта како годишно време, преку 

набљудување на околината, но и веќе стекнатите впечатоци. Детето 

набројува што е убаво во пролет: цвеќиња, пеперутки, птиците и сл. Потоа 

разгледуваат слика и бројат колку елементи има, пр. колку пчелки, колку 

цвеќиња. Детето црта различен број на пчелки, пеперутки, буба мари, 

цвеќиња, а Вие ги запишувате броевите, по што детето го поврзува 

точниот број. На овој начин детето прку игра се стекнува со знаења за 

броеви и броење. 

Детето се поттикнува спонтано да ги воочува броевите во својата 

непосредна околина, пр. бројот на улицата, зградата... 

 



 

 

Втора активност: 

РЕШАВАЛКИ МАЛИ за УМНИ ГЛАВИ 

Бубалки во ливадата  

- Именувај, изброј, заокружи го соодветниот број. 

- Која бубалка најмногу ти се допаѓа? Нацртај ја. 

 

Потребни 

материјали 

Фломастери, боички, темперни бои, лист хартија 

Прикачување 

на слика, 

линк, или 

видео 

 

 



 

                          

                       

 

 

Возрасна група: 3-4 години 

Цел на 

активноста:   

- Да се поттикнуваат способности за групирање на предметите според 

воочливи и заеднички особини; 

- Да се поттикнувада го користи стекнатото искуство во процесот на 

учењето 

Стандард: - Детето може да учи на различни начини од сопствените искуства. 

- Детето демонстрира способност за класификација и  серијација. 

Активност „Разнобојна пролет“ 

Опис на 

активноста 

Прва активност:  

Во разговор со детето  споменувате одредени цвеќиња (лале, зумбул..), 



 

пролетни инсекти, на пр. буба мара, пчелка, птица ластовичка и др. кои 

имаат карактеристична боја, но и разнобојните пеперутки.  Детето ги 

препознава и именува боите соодветно, па по свој избор изработува 

цртеж . Потоа детето ги воочува боите во својата околина, ги именува 

боите на своите омилени играчки, по што детето ги селектира играчките, 

на пр. лего коцки, блок коцки и др. по боја 

Втора активност:  

Повторување на броевите еден (1) и два (2) така што детето прави 

множество од еден односно од два елемента со приложениот 

материјал. Активноста заполнува така што на детето му ја покажувате 

цифрата три (3) количеството на бројот. Го мотивирате детето на веќе 

направените множества да додаде толку елемента да добие количество 

на три елемента. Активноста ја завршувате со работа во работни листови 

каде детето брои и истовремено покажива со прст до број три 

(3),поврзува и заокружува. 

              

         

Потребни 

материјали 

Фломастери, боички, темперни, лист хартија, играчки, коцки 



 

Прикачување 

на слика, линк, 

или видео 

 

 



 

 

         



 

             

 

         

Може да им прочитате и приказна за „Трите пеперутки“. 



 

 

 



 

 

Возрасна група: 2-3 години 

Дневна 

активност: 

„Ги запознавме боите, формите, големините“ 

Цел на 

активноста:   

- Да се поттикнат кај детето способности за воочување на 

елементи од предметит  
- да се поттикнат способностите за споредување и класификација 

според боја, форма,големина. 

Стандард: - Детето може да ги користи своите сетила (вид, слух, допир, 

мирис, вкус) за регулирање на движењата 

- Детето демонстрира способност  за класификација и серијација. 

Опис на 

активноста 

Прва активност:  

Заедно со детето разгледувате слики од цвеќиња и инсекти во 
сликовница, за пчеличка, буба мара и др. и ги именуваат нивните бои. 
Децата ја воочуваат бојата и ја бараат истата боја во својата околина.   

На прашањето каква боја има на пр. бубамарата –црвена  детето ја 
препознава и од останатите играчки ги издвојува оние со црвена боја. 

Втора активност:  

Најпрво исечете големи и мали кругови,едните залепете ги на лист од 

блок или картон, а останатите соберете ги во пласитичен сад, пред 

детето поставете разни играчки и предмети кои имаат и немаат форма 

на КРУГ, поставете му прашања на детето . 

Што е во формата на круг во играчките? 

Која боја е кругот? 

Kаде има мал круг? 

Каде е големиот круг? 

Потоа поставете го подготвениот шаблон кој претходно го спремивте 

(исековте и залепивте на лист од блок или картон,големи и мали 

кругови во разни бои ),детето треба да ги нареди круговите според 

дадениот шаблон кои му се наоѓаат во пластичниот сад. 



 

 

Потребни 

материјали 

Прва активност: Играчки, боички, коцки, сликовница „Инсекти“ 

Втора активност: листови во боја,картон или лист од блок, лепило, 

пластичен сад, играчки и предмети дрвени или восочни боици. 

Прикачување 

на слика, линк, 

или видео 

 

        



 

     

                

 

 

 

Возрасна група: 0-2 години 

Стандард: - Детето може да ја одржува рамнотежата на телото 



 

Активност „Игри со топка“ 

Опис на 

активноста 

Малите деца сакаат да го истражуваат просторот околу себе. Игрите  со 

топка тоа го овозможуваат истовремено забавувајќи се, да ја  развиваат   

ориентацијата во просторот. Поставете два предмета на одредено 

растојание помеѓу нив,  а на детето  дајте му топка да ја тркала со двете 

раце насочувајќи ја топката да помине во просторот меѓу двата предмета. 

Потребни 

материјали 

Топка, пластични шишиња, кути 

Прикачување 

на слика, 

линк, или 

видео 

 

 

 


