Датум:
Тема:

01.04.2020
Денот на шегата

Возрасна група: 5-6 години
Цел на активноста:

Стандард:

Активност
Опис на активноста

- Детето да ги развива и негува позитивните емоции како што
се:љубов, радост, среќа, задоволство, опуштеност и сигурност.
- Да се поттикнува да искажува радост и задоволство од успешно
извршената работа
- Да се усоврши координацијата за држење на ножички со едната рака
и сечење со едната рака.
- Да се поттикне кон воочување, препознавање и именување на
круг,
квадрат, триаголник, топка и коцка.
- Да се поттикне кон самостојно пеење, пеење во група, во хор и
парови.
1. Детето може да ги препознае и соодветно да ги изразува своите
емоции.
2. Детето се гордее со своите постигања и верува во своите способности.
3. Детето може да воспостави контрола на движењата на дланките и
прстите.
4. Детето демонстрира способност за класифијација и серијација.
5. Детето деомстрира способност за учество во музички активности.
Денот на шегата 1ви април
Денеска по повод 1ви Април, еден од најомилените денови на децата,
ден кој е препознатлив по насмеаните детски лица, маскирањето, шегата
и среќата. Ова е можност децата својата фантазија за поубав свет, кој го
градат заедно со своите родители да ја преточат во реалност и самите да

креираат и направат маски за маскенбал. Разговарајте со децата за денот
на шегата и нејзиното значење. Во оваа креативна работилница ќе ја
видиме вистинската моќ на малите, големите луѓе, нивната креативност,
фантазија и нивната замисла за поубав свет. Детето по свој избор да си
одбере една геометриска форма (круг, квадрат, триаголник,
правоаголник), да ја исече со ножички и да направи маска за
маскенбалот во домашни услови. Потоа може да организирате дефиле
на изработените маски по одредена патека. Сите заедно можете да ја
слушате песната “1ви Април”.
Потребни материјали

Картон, листови во боја, самолеплива хартија, фломастери, ножички,
лепак и секаков вид на материјал за декорација.

Прикачување на
слика, линк, или
видео

https://www.youtube.com/watch?v=1dITwlwRpU8

Возрасна група: 3-6 години
Дневна активност:
Цел на активноста:
Стандард:

1 АПРИЛ-денот на шегата
Збогатување и облагодарување на детскиот емотивен свет и имагинација
преку непосредна комуникација на различни уметнички дела и маски,
како и одржување на традицијата за одбележување на денот на шегата
- Детето го развива поимот за себе,
- Детето се гордее со своите постигнувања и верува во своите
способности

Опис на активноста

Активноста започнува со песна за 1 aприл, а потоа детето самостојно ја
преставува својата маска, во кој лик е преправан, и зошто баш токму го
избрал него?
1 aприл—пееме песничка
Правиме маска-ликовна игра
Првоаприлски шеги-говорна игра

Потребни материјали

Музика, блок, ножички, фломастери, облека за маскембал

Прикачување на
слика, линк, или
видео

https://www.youtube.com/watch?v=1dITwlwRpU8

Возрасна група: 4-5 години
Дневна активност:
Цел на активноста:

Стандард:

1ви aприл - Ден на шегата

- Да се поттикнуват за кажување брзозборки, шеги, необични изрази,
смешен говор;
- Да се поттикнува прифаќањето на екологијата како дел од современиот
начин на живеење;
- Да се поттикне да држи ножички со едната рака и да сече хартија по
зададена линија;
- Да се поттикне интересот за учество во музички и ликовни активности;

-

Опис на активноста

Потребни материјали

Детето може да го збогати својот речник и да покаже напредок во
правилниот говор.
Детето осознава за човекот како живо и општествено суштество.
Детето може да воспостави контрола на движењата на дланките
и прстите.
Детето демонстрира способност за учество во музичка активност.

Започнете разговор со своите деца за Денот на шегата и како истиот
можете да го организирате во домашни услови, како сме го
прославувале во градинка минатите години и доколку имате фотографии
истите разгледајте ги за да се потсетат децата во што биле маскирани.
Потоа предложете им да изработите маски и костими од материјалите
кои ги имате дома, а тоа се хартија, кеси, кутии или облека. На тој начин
се запознаваат децата и со можноста од реупотреба на материјалите и
заштита на животната средина. Исто така можете да им кажете неколку
брзозборки и децата да пробаат да ги повторат, сигурно ќе згрешите и
вие и децата додека ги кажувате најбрзо што можете па сите заедно ќе
се насмеете што е и целта на самиот празник. Исто така додека работите
со децата слушајте ја и потпевнувајте ја песничката за 1ви Април и на крај
од костимите и маските направете една убава изложба или дефиле.

Весници, кеси, облека, ножички, кутии, лепак

Брзозборки:
Петко плете плет, Петкоица меси леб, пушти Петре плет, за да
јадеш леб
Штрк, штрк, балабан, потфати се под ваган.
Петко наш голем маж, фатил глувче за опаш.
Прикачување на
слика, линк, или
видео

https://www.youtube.com/watch?v=1dITwlwRpU8

Возрасна група: 3-4 години
Цел на активноста:

Стандард:

- Да се поттикнува на различни начини да ги изразува своите идеи,
мисли, чувства.
- Да се поттикнува и негува истрајноста во откривањето и учењето.
- Да се оспособува за користење на различни играчки, предмети и
средства во изразување на сопствените идеи.
-Детето покажува истрајност во преземените активности.
- Детето може да ја користи својата креативност во сркојдневните
активности.

Активност
Опис на активноста

Потребни материјали

Изработка на маски
Активноста започнете ја со разговор со децата за денот на шегата- Први
април, а потоа изработете маска со нив од различни материјали (по
сопствена желба), може и да се маскирате. Додека изработувате маски
пуштете ја песничката Први април- Поточиња 2006
Различни материјали за изработката на маска (картон, ножици,
темперни, монистри, конци, пердуви, текстил и слично), песничка Први
април - Поточиња 2006

Прикачување на
слика, линк, или
видео

https://www.youtube.com/watch?v=1dITwlwRpU8

Возрасна група: 2-3 години
Цел на активноста:

-

Да се оспособи за одење по линија
Да се поттикне да ги користи дланките и прстите на двете раце за
да ракува со ножички;
Да се поттикнува интересот на детето за откривање нови нешта,
во однос на оние кои веќе се познати;

Стандард:

-

Детето може да научи нови работи и да стекне нови искуства.
Детето може да ракува со играчки и разни предмети за општа
употреба.
Детето може да ја одржува рамнотежата на телото.

Активност

Денот на шегата

Опис на активноста

После појадокот му кажувате на детето дека ја извалкало блузичката со
мармалад. Кога ќе погледне му велите Априли-лили, објаснувате дека
денес е денот на шегата кога луѓето меѓусебно се шегуваат, се маскираат
во некој лик. Им ја пуштате песничката Први април и ја пеете сите
заедно. Им предлагате и вие денеска да го одбележите празникот на
шегата. Земате лист и секој од вас се изјаснува во кој лик од приказните
или цртаните филмови, бајки сака да се маскира. Ги цртате ликовите, ги
боите и сечете заедно со вашите деца. Потоа со креда или трака
одбележувате писта т.е. стаза по која ќе се движите при дефилирање
односно претставување на маските, секој поминува и ја претставува
својата маска

Потребни материјали

Лист, фломастери, ножички, креда, трака, аудио снимка

Прикачување на
слика, линк, или
видео

https://www.youtube.com/watch?v=1dITwlwRpU8

Предлог игри за во попладневните часови:
Потребен материјал: топче, хартија и кофичка.
Опис на активноста: Топчето се става во хартијата и децата во парови го носта до кофичката. Се
развива тимска работа и другарство, концентрација и рамнотежа

https://www.facebook.com/watch/?v=192457248833678

Математички игри

Што крие балонот?
Потребно: балони, вода, шекер, какао, пченка, пена за бричење, масло.
Се што треба да напрабите е да ги ставите овие работи во балоните
помош на неговите рачиња да погоди што има во секое од балоните

и да му дадете на детето со

0-2 години
Направете го времето за капење забавно.
-

Пипета за готвење користете ја како играчка за прскање, земете и пластични инки и
играјте игри со црпење и потурање.

