
Биди љубезен

„Ниту еден чин на добрина, без разлика
колку е мал, никогаш не е залуден“

Езоп



Љубезноста е една од повеќето клучни вештини која е
потребно да се стекнува уште од помала возраст. Кај
предучилишните деца таа вештина постојано се развива преку
интересни, забавни, креативни активности со кои
воспитувачите ги поттикнуваат и охрабруваат децата да бидат
добри, внимателни со своите другарчиња и возрасните.

Еден од начините на учење кај децата е моделот на
однесување,а добар и практичен пример за љубезноста е
моделот на однесување на возрасните меѓу себе, со децата,
пријателите, колегите и секако кон себе.

Помалите дeца природно, развојно се егоцентрични и
потребен е поголем напор да им се помогне да ги препознаат
потребите на другите, меѓутоа е добар почеток за да се
постават основите на добро однесување за подоцнежните
години. Поттикнувањето на емпатија е главниот елемент да ги
научиме децата да бидат љубезни.

Љубезноста може да биде едноставно насмевка, помош,
грижа за другите, другарување, и секако убав збор,
комплимент, позитивен говор ....
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Зборовите се важни
Учиме за љубезноста користејќи паста за заби

Оваа активност е визуелна демонстрација за значењето и
улогата на изговорените зборови, односно важноста од
употреба на љубезни зборови.
• Разговарајте со децата за значењето на убавите

зборови, за начинот на кој се обраќаат кон своите
другарчиња и кои убави и љубезни зборови ги
употребуваат. Како се чувствата кога некој љубезно се
обраќа кон нив, а како кога употребува навредливи
зборови...

• Замолете ги да истиснат дел од пастата за заби на
хартија, а потоа да се обидат да ја вратат истиснатата
паста назад во тубата (со потенко стапче или лажичка).
Објаснете им ја сличноста со еднаш изговорените
зборови, особено навредливите!!
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Љубезни зборови
Учиме за љубезноста преку сензорна активност

Интересна и едноставна сензорна активност која ги учи и потсетува
децата за употребата и значењето на љубезните зборови кон своите
другарчиња и на која што секогаш може да се повикате доколку е
потребно да ги потсетите децата за љубезноста.
• Потребни ви се неколку топчиња од памук, кои децата ги допираат

со рацете и го опишуваат чувството (им се помага да се користат
дескриптивни зборови како меки, нежни, лесни...). Потоа да се
обидат да кажат зборови кој се “нежни“ како памукот (те молам,
благодарам, прекрасен/а си...)

• Следно, им даваме да допрат рапав материјал, да го опишат
(рапаво, остро, боцка..) да се досетат на зборови кој “боцкаат“
како рапавиот материјал, а кој ги повредуваат нашите чувства

• Овозможете им драматизација на проблемска ситуација (игра на
улоги-две деца сакаат да играат со иста играчка). Кои зборови,
“нежни“ како памук, ќе ги употребат за да ја разрешат ситуацијата
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Внимавајте со зборовите
Учиме за љубезноста користејќи две јаболка

• Земете две јаболка со приближно иста големина и иста боја, и
заедно со децата опишете ги нивните заеднички карактеристики
бојата, големината, вкусот. Претходно едно од јаболката
испуштете го неколку пати да падне на подот (целта е да изгледа
одвнатре како згмечено, секако без децата да знаат за тоа).

• Покажете го едно од јаболката употребувајќи убави, нежни,
љубезни зборови („ова јаболко е прекрасно“, „убаво“,
„највкусно“, „ми се допаѓа“..)

• Потоа покажете го и другото јаболко (згмеченото) употребувајќи
негативни зборови („не ми се допаѓа“, „не е вкусно“…). Сигурно
ќе им делува по малку збунувачки и зачудувачки

• Исечете ги јаболката на половина, децата да ја видат разликата
во внатрешноста на јаболкото. Објаснете им што се случува и
како се чувствуваме кога не внимаваме со зборовите!!
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Ј.У.О.Д.Г „Орце Николов“
*сликите и активностите се превземени
од интернет сајтови


