
Датум: 03-04-2020

Тема: Пролет

Возрасна група: 4-6 години

Дневна активност: Виножито

Цел на активноста: -Да се оспособи детето за користење на истражувањето и
набљудувањето како средство за откривање и учење;

-Да се оспособи за творештво при набљудување, користење,
комбинирање и истражување со разен ликовен и неликовен творечки
матријал;

-Да се подржува на свој начин да ги пренесе своите решенија, мислења,
искуства и заклучоци;

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

Детето е способно да истражува и открива нови работи

Детето покажува истрајност во преземените активности

Активност Магично виножито

Опис на активноста Запознајте го детето со најубавата природна појава Виножитото. Објаснете му
кога се појавува, како настанува (сончевата светлина се прекршува низ ситни
капки вода во атмосверата), боите од кои се состои виножитото (7-црвена,
портокалова, жолта, зелена, сина, индиго, виолетова), кои од овие бои се
секундрани а кои примарни, под кое друго име е познато виножитото (ѕуница,
божилак, дуга).
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Земете 6 теглички кои ќе ги наполните со вода. Во првата тегличка треба да
ставите црвена прехрамбена боја, во втората жолта, а во третата сина боја.
Помеѓу овие теглички ставете по една тегличка со чиста вода. Сите теглички
поврзете ги со хартиени крпи и за неколку часа ќе забележите како од
примарни се  добива секундарни бои.
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Објаснете му на детето дека има основни бои: црвена, жолта и сина и
секундарни бои кои се создаваат со мешање на примарните бои и тоа:
портокалова (црвена и жолта), зелена (сина и жолта) и виолетова (црвена и
сина).

Пробајте да го насликате виножитото мешајќи ги боите. Започнете со црвената,
жолтата и сината оставајќи по една линија празна меѓу нив, која ќе ја
потполнете со мешање на основните бои. ( црвена – празен простор па жолта.
Помешајте ги овие две и ќе добиете портокалова. Пополнете го празниот
простор со портокаловата. И продолжете со ред... И виножитото е готово.

Заедно со детето можете да изработите и виножито со овошје и зеленчук
притоа ќе го потсетите на важноста на здравата храна за детство без мана.

https://www.youtube.com/watch?v=pnFi2HOIes0

Детето може и да изработи и виножито според дадениот пример подолу
претставен.
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Додека го изработува виножитото детето  може да ги слуша следниве
песничките –

https://www.youtube.com/watch?v=vVZFH2nUO9w

https://www.youtube.com/watch?v=41SuWy2Zih0

Кога ќе бидете готови со ликовната активност детето  може да реди  коцки
според боите на виножитото.

Потребни
материјали

Хартија во боја, ножички, лепило, памук, 6 теглички, прехрамбени бои: црвена,
жолта и сина. хартиени крпи, темперни бои (црвена, жолта и сина), овошје и
зеленчук.

Прикачување на
слика, линк, или
видео

https://www.messforless.net/rainbow-activities-for-kids/

http://krokotak.com/2020/03/3d-rainbow/
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Возрасна група: 3-4 години

Цел на активноста: -Да се оспособи детето да сече со ножички;

-Детето учи стихотворба;

-Да се оспособи за правилна дискриминација и артикулација на
гласовите како основа за добро изговарање;

-Да се поттикне да ги да ги развива радоста и задоволство од
успешно завршената работа;

Стандард: Детето може да воспостави контрола на движењето на дланките и
прстите

Детето може да зборува и комуницира

Активност
Приказна за сонцето

Опис на активнст

ПРИКАЗНА ЗА СОНЦЕТО

Кога сонце светне в утро

Нека ни е ДОБРО УТРО!

Штом е над нас на пола  ден

Нека ни е ДОБАР ДЕН!

А на ридот штом се скрие

Добро Вечер нека ни е!

Автор -ВАСИЛ КУНОСКИ

На почеток прочитајте им ја стихотворбата и објасете му ја
содржината на истата (изгревање и заоѓање на сонцето, значењето на
сонцето за цел жив свет, потсетување на културното поздравување во
текот на денот), а потоа дел по дел повторувајте ја додека не се совлада
целосно од страна на детето. Подоцна може на детето да му предложите
активност печатење на сонце со рачиња како примерот подоле.

Потребни материјали
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целосно од страна на детето. Подоцна може на детето да му предложите
активност печатење на сонце со рачиња како примерот подоле.

Потребни материјали



Темперна боја (жолта, портокалова) четка, блок листови, ножички,
лепило, Енциклопедија Сочев систем

Прикачување на
слика, линк, или
видео

http://www.acraftylife.com/sun-kids-crafts-bright-craft-projects/

Возрасна група: 2-3 години

Дневна активност: Дожд

Цел на активноста: -Да се поттикнува детето самостојно и упорно да
изведува одредени активности;

-Да се поттикне да ги користи и зајакнува дланката и
прстите;

-Да се поттикнува способност за препознавање на
одредени природни појави;

Темперна боја (жолта, портокалова) четка, блок листови, ножички,
лепило, Енциклопедија Сочев систем

Прикачување на
слика, линк, или
видео

http://www.acraftylife.com/sun-kids-crafts-bright-craft-projects/

Возрасна група: 2-3 години

Дневна активност: Дожд
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изведува одредени активности;
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прстите;

-Да се поттикнува способност за препознавање на
одредени природни појави;

Темперна боја (жолта, портокалова) четка, блок листови, ножички,
лепило, Енциклопедија Сочев систем

Прикачување на
слика, линк, или
видео

http://www.acraftylife.com/sun-kids-crafts-bright-craft-projects/

Возрасна група: 2-3 години
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прстите;

-Да се поттикнува способност за препознавање на
одредени природни појави;



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

Детето ги набљудува и опишува карактеристиките на
неживата природа

Активност Правиме капки дожд со прстиња

Опис на активноста Водете разговор со детето за природната појава дожд
притоа објаснувајќи му на детето од каде доаѓа дождот,
зошто е важен дождот за човекот, растенијата и
животните.

Подоцна на детето може да му дадете лист хартија на кој
ќе истиснете темперна боја и ќе ги потикнете со рачињата да
ги измешаат боите и да направат облаче, а потоа со
прстињата ќе прави капки дожд или пак може да бои
испринтани цртежи (во зависност од можностите кои ги
имате дома).

Потребни материјали Блок лист, темперни бои (сина, бела), испринтани листови,
восочни бои, фломастери

Прикачување на слика,
линк,или видео

http://www.acraftylife.com/rainy-
day-crafts-kids-fun/

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

Детето ги набљудува и опишува карактеристиките на
неживата природа

Активност Правиме капки дожд со прстиња

Опис на активноста Водете разговор со детето за природната појава дожд
притоа објаснувајќи му на детето од каде доаѓа дождот,
зошто е важен дождот за човекот, растенијата и
животните.

Подоцна на детето може да му дадете лист хартија на кој
ќе истиснете темперна боја и ќе ги потикнете со рачињата да
ги измешаат боите и да направат облаче, а потоа со
прстињата ќе прави капки дожд или пак може да бои
испринтани цртежи (во зависност од можностите кои ги
имате дома).

Потребни материјали Блок лист, темперни бои (сина, бела), испринтани листови,
восочни бои, фломастери

Прикачување на слика,
линк,или видео

http://www.acraftylife.com/rainy-
day-crafts-kids-fun/
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Возрасна група: 0-2 години

Активност Раздвижување со приказна и песничка

Опис на
активноста Одиме во шума

И носиме мече или омилена играчка (одиме во круг,собираме како нешто
да носиме)
Го носиме мечето кај баба и дедо (одиме поднаведнати)
Одиме по рамен пат,одиме,одиме (со раширени раце одиме нога за нога)
Преку препрека скокаме (скок со две нозе)
Здрави печурки собираме (во движење се наведнуваме)
Јаболчиња слатки собираме,собираме (на прсти се дигаме и “береме”
јаболка)
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Позади медо одиме,се криеме,криеме (на прсти тивко одиме,високо
дигајќи ги нозете)
Низ грмушки одиме (одиме меѓу столици во собата)
По зајко трчаме,трчаме (трчаме во место)
На крај во дупка се криеме,бууум (чучнуваме)

Активности за попладневните часови:

Врзете јаже низ ходникот во форма на ласерски зраци и дозволете им на децата да се почувствуваат
како вистински супер херои на тајна мисија
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