
Датум: 02.04.2020

Тема: Пролет

Дневна активност: ,, Пролетта во мојот дом “

Возрасна група: 4-6 години

Цел на активноста: - да се поттикне интересот кон изработување на посложени форми
на педмети, ликови, животни.

- да се поттикне да држи ножички со едната рака и да сече по
зададена линија.

- да се поддржува детето во настојувањата да истрае во игри и
активности кои бараат поголемо внимание.

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

- Детето може да воспостави контрола на движењата на далнките и
прстите.

- Детето покажува истрајност во преземените активности.

Активност ,, Направи сам “ – изработуваме саксии

Опис на активноста Пред да ги засадиме цвеќињата и да ги разубавиме нашите
домови во овие пролетни денови, интерсно би било заедно со
малите вреди рачиња да изработиме саксии од пластични
амбалажи украсени на интересн начин. Дали можеби тоа ќе биде
некое животно, или пак омилен лик од некој цртан? Оставете
дететода одбере каква саксија ќе изработите, нека ја употреби
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својата креативност и фантазија и со ваша помош нека ја изработи
саксијата. Дозволете му да сече, црта, лепи и игра со сите
материјали кои му се на располагање

Потребни
материјали

- пластични амбалажи, ножички, лепак, темперни бои,
фломастери, самолелива хартија, монистри и секаков вид на
материјал за декорација.

Прикачување
наслика, линк, или
видео
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https://www.youtube.com/watch?v=sScdn1NuUQI

Возрасна група: 3-4 години

Цел на активноста: - да се поттикнува да го користи стекнатото искуство во процесот
на учењето.

- да се поттикнува да ги развива радоста и задоволството од
успешно завршената работа.

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

-Детето се гордее со своите постигнувања и верува во своите
способности.

Активност ,,Садиме цвеќе “

Опис на активноста Со оглед на тоа дека пролетта веќе ни пристигна, време е да ги
разубавиме и освежиме нашите домови садејќи цвеќиња, со
голема помош на малите вредни рачиња. Заедно со детето
одберете цвеќиња кој ќе ги засадите. Нека детето ужива во играта

https://www.youtube.com/watch?v=sScdn1NuUQI
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со земјата и нека ги полни саксиите со земја, засадете го заедно
цвеќето, а потоа тие нека го наводнуваат создавајќи навика дека
тоа треба да го прават често за тоада порасне големо. Исто така во
пресрет на најголемиот христијански празник Велигден  можете да
засадите и пченица која детето секој ден постепено ќе ја гледа
како расте и ќе биде гордо на својот труд, а за празникот ќе ја
декорира со бојадисаните јајца.

Потребни
материјали

- земја, саксии, цвеќе, пченица, памук, вода

Прикачување на
слика, линк, или
видео
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Возрасна група: 2-3 години

Цел на активноста: -Да се охрабрува да стекнува доверба во своите можности

-Да се поттикнува да ги развива радоста и задоволството од
успешно завршената работа

Стандард: Детето се гордее со своите постигнувања и верува во своите
способности

Активност „Пролет пролет мила“

Опис на активноста За оваа ликовна активност, потребно е едно помало или поголемо
пластично шише,кое се сече во врвот,а се користи долниот
дел(како на сликата).Во палета/чинија се става темперна боја и се
прави печатењена бел лист/блок хартија каде се става шишето со
што се добива отпечаток од долниот дел.
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На тој начин се формира ликовната творба.

На крајот иако заеднички работевте со детето/децата,ги прашувате
за тоа што е изработено,за да може дететода се пофали со својот
труд. Секако пофалбата е задолжителна,со воодушевување од
возрасните.

Потребни
материјали

блок хартија,бел лист,темперни бои, пластично шише,палета,
чинија за боја

Прикачување на
слика, линк, или
видео
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Игри за во поладневните часови

Активност 1:Пролетна слика
Потребно е:Ролни од тоталетна хартија, ножици, хартија и темперни бои.
Исечете ги ролните во форма на цвет и спремно е за печатење
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Активност 2 :Чај од балончиња ( не е за пиење )

Се што е потребно: чаша, сјај за садови и цевка.
Детето со дување преку цевката прави балончиња во чашата...

Активност 3:Игри со тесто

Дечињата нека стават кецелки и нека направат тесто, може да се употребат и бои кои се
користат за колачи и нека почнат со работа. Децата уживаат да играат со тесто, да месат,
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да прават разни форми со модли. Со ова се поттикнува фантазијата и креативноста на
децата, како и фината моторика. Истото може да се направи и со пластелин.

Рецепт за домашен магичен пластелин:

2 чаши (од 2 дл) вода

2 чаши брашно

1 лимонтус

1 чаша сол

2-3 лажици масло

прехранбена боја по желба
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светки

Подготовка:

Водата, солта, маслото и лимунтусот ставете ги во тенџере и варете ги. Кога водата ќе
биде млака, додајте го брашното и промешајте околу 5 минути, додека не се згусне, а кога
ќе се излади додадете ја прехранбената боја и светки по желба. После играта, чувајте го
завиткан во прозирна фолија, за да може да трае околу 10 дена.
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ќе се излади додадете ја прехранбената боја и светки по желба. После играта, чувајте го
завиткан во прозирна фолија, за да може да трае околу 10 дена.
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биде млака, додајте го брашното и промешајте околу 5 минути, додека не се згусне, а кога
ќе се излади додадете ја прехранбената боја и светки по желба. После играта, чувајте го
завиткан во прозирна фолија, за да може да трае околу 10 дена.


