
Датум: 31.03.2020 година

Тема: ,, Денот на шегата “

Дневна активност: Изработка на детски маски

Возрасна група: 4-6 години

Цел на
активноста:

- да се развијат способности заистражување и откривање
наразличните ликовни материјали итехники, нивните комбинации;

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

Активност Ликовна игра во која детето декорира и изведува разни форми користејќи
ликовен и амбалажен материјал за изработка на маска.

Опис на
активноста

Во оваа ликовна игра детето прави избор на маската која што сака да ја
изработи.Во првата фаза на изработка хартиениот тањир се бои со фломастери и
подоцна на истиот  се прават два крижни отвора по пример на долу истакнатите
фотографии. Во третата фаза се сечат формите од хартијата во боја (зависно од
изборот на маската) и на крајот се лепат со лепило. Дрвеното стапче кое служи за
да се држи маската исто така се лепи со лепило.
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материјали • Хартија во боја,

• Ножички,

• Лепило,

• Фломастери ,

• Дрвени плоснати стапчиња

Прикачувањ
е на слика,
линк, или
видео

Возрасна група: 3-4 години

Цел на активноста: - да се поттикне интерес за учествово ликовни активности
прекукористење на разни форми наликовно изразување;
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Активност Изработка на маска „Птица“

Опис на активноста Првата фаза на оваа ликовна активнот е  сечење на триаголна форма од
амбалажниот материјал по примерок на долу приложената
фотографија.Во оваа фаза е потерба помош од родителот додека детето
поголем ангажман има во следните две фази на изработка, боење со
темперни бои на маската според свој сопстен избор и декорирање со
лепење на светулки, пердуви и.т.н.Последната фаза е во приспособување
на маската за да може да се постави на лицето на дететето .

Потребни материјали  Ножички,
 Лепило ,
 Темперни бои,
 Картонска амбалажа за пакување на јајца,
 Декоративен материјал по избор и можмност (пердуви, светулки

..и.т.н)
 Ластик

Прикачување на
слика, линк, или
видео

Возрасна група: 2-3 години

Дневна активност: Изработка на костим по повод 1 ви Април - Денот на шегата

Цел на активноста: - да се поттикне интересот конзапознавање и користење на

различни ликовни и останатиматеријали.
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визуелна креативност

Активност Изработка на костим „Пеперутка“

Опис на активноста Со помош на родителот детето учествува во изработка на костим
пеперутка. Првата фаза на изработка на овој костим бара повеќе
ангажман од страна на родителот додека детото учествува
набљудувајќи и помагајќи во конструктивниот дел на крилата.
Откако ќе се исечат крилата и ќе се залепи фолијата според долу
наведените фотографии детето прави избор на бои од светликавата
хартија и со лепило ги лепи на фолијата.Крајната фаза на оваа
активност е додавање на сатенски ленти (може и платнени ...
зависно од можностите) кои служат за прикачување на крилата на
рамената.

Потребни материјали  Картон
 Најлонска фолонска
 Ножички,
 Лепило,
 Светликава хартија во разни бои,
 Сатенски ленти

Прикачување на
слика, линк, или
видео
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