Датум:
Тема:

03.06.2020 ГОД.
Црвената јагода

Возрасна група: 4-6 години
Стандард:

Цел на активноста:

- Детето може да ги користи своите сетила (сетилото за вкус) за регулирање на
движењето;
- Детето демонстрира интерес за учество во разни форми на визуелна креативност;
- Детето може да развива социјални вештини во интеракција со возрасни;
- Детето може да зборува и комуницира.
- Да се оспособува детето да препознава и именува различни вкусови;
- Да се стекнат со ликовни вештини за контрола и кординација на движењето на
раката при користење на разни ликовни материјали; - Да ја согледува ползата од
сопствената и заедничката работа;
- Да се развиваат способности за јасно рецитирање на стихотворба со промена на
интонација на гласот.

Активност

Опис на активноста

1. „Погоди според вкусот“
2. „Изработка на јаготка со техниката-оригами“
3. „Приготвување на торта од јагоди“
4. „Јаготка-стихотворба“
1.Почитувани родители, активностите што Ви ги предлагаме се многу
забавни и вкусни.
За оваа активност потребно е: едно тањирче со исецкани парчиња од
разновидни овошја како: јаболко, банана, портокал, јагода, цреши... Детето има
за задача со заврзани очи да вкуси од овошјата и да ја пронајде и препознае
јаготката.
2. За втората активност потребни се: хартија во црвена и зелена боја, црн
фломастер, врвка, ножички.
3. Како трета активност Ви предлагаме да приготвите убава и вкусна торта со
јагоди, заедно со вашите дечиња. Во прилог Ви го доставуваме рецептот. Ви

посакуваме убава забава.

https://www.facebook.com/605116132960383/posts/1773669626105022/?sfnsn=mo
4. Помогнете им на вашите дечиња да ја научат стихотворбата,така што ќе им ја
прочитате еднаш гласно, а потоа повторувајте ја стих по стих заедно со вашите
деца. Откако ќе ја совладате првата строфа повторете ја целосно неколку пати, па
поминете на втората строфа, па третата и на крај повторете ги сите заедно,
повторуваје ја целосно се додека убаво не ја научите.
ЈАГОТКА
Зошто се криеш
Под листот зелен,
Каде си ѕирни,
Јас да те видам Многу си блага.
- Се кријам детеСе срамам сега,
Зошто сум бела.
Ќе ѕирнам сама
Кога ќе бидам
Црвена, зрела.
-Е тогаш, тогаш,
Јаготке лична,
Овде ќе минам.
Тогаш ќе бидеш
Сочна и свежаПа ќе те скинам.
Потребни
материјали

1.Тањирче со сецкани парчиња од разновидно овошје: јаболко, портокал,банана,
јагода, цреша...марама.
2. Хартија во црвена и зелена боја, црн фломастер, врвка, ножички.
3. Намирници за подготовка на торта (погледнете во рецептот)
4. Стихотворба „Јаготка “.

Прикачување на
слика, линк, или
видео

https://pin.it/2yHgG8j

Возрасна група: 3-4 години
Стандард:

Цел на активноста:

Активност

Опис на активноста

- Детето може да слуша и разбере говорен јазик;
- Детето може да воспостави контрола на движењето на дланките
и прстите;
- Детето демонстрира способност за учество во музички
активности.
- Да се развијат способности за разбирање на значењето на
изговорените зборови;
- Да се поттикне да ги користи движењата на прстите и дланката за
конкретна цел;
- Да се поттикне интересот за учество во музички активности.
1. „Гатанка - јаготка“
2. „Сонца во обравчињата на Лиле“
3. „Изработка на јаготка-пластелин“
1. Почитувани родители, Ви предлагаме неколку активности за
вашите дечиња, за вкусната јаготка веруваме дека е еден од
омилените овошни плодови на пролет.
Најнапред прочитајте му ја гатанката на вашето дете и
оставете го да ја погоди.
Пролетно сум овошје, што се раѓа прво,
Црвена сум како крв и не растам на дрво.
Што сум јас?
2. Како втора активност прочитајте им го текстот:
„Сонца во обравчињата на Лиле“
Лиле ја виде кошничката со јаготки и весело плесна со рацете :
- „Ура, ура, ура! Ура јаготки“!
Зеде една јаготка од кошничката, ја допре до усните и нежно ја
бакна.
- „Колку си убава, румена и миризлива“! - рече Лиле.
А, јаготката уште повеќе зарумене од убавите зборови на Лиле.

-

„Каде беше минатата недела“?-ја праша Лиле.
„Тогаш бев на нивата, се уште бев мала и зелена,“-рече
јаготката.
- „А кој ти ги обои обравчињата“?-праша Лиле.
- „Сонцето“! - рече јаготката. – „Тоа секој ден ме грееше со
топлите зраци. А јас растев. Ја пиев неговата светлина и
топлина. Така моите обравчиња станаа румени. Сега во
моето миризливо срце свети и грее едно малечко сонце“.
- „Тогаш и јас ќе одам надвор ,на сонце, за да ми станат
обравчињата румени како твоите“ – се насмеа Лиле.
- „Не, не така! - рече јаготката. - Ти прво треба да се најадеш
румени јаготки, па да излезеш на сонце. Дури потоа сонцата
од нашите срца ќе минат во твоето тело, а обравчињата ќе
ти станат румени“.
- „А ако несакам да јадам јаготки“?-праша Лиле.
- „Тогаш ќе изгаснат нашите мали сонца“, -рече тажно
јаготката.
Лиле изми цела чинија јаготки и слатко се најаде. Потоа излезе на
сонце да си игра...Обравчињата и станаа навистина црвени како
јаготки.
3. Како трета активност Ви предлагаме изработка на јагоди од
пластелин. Оставете го детето да ги одбере боите и да моделира.
Во прилог подоле, линк од песничката „ Последната јаготка “.
Слушајте, подпевнувајте и танцувајте заедно.
Потребни материјали
Прикачување на слика,
линк, или видео

Гатанка „Јаготка“, текст „Сонца во обравчињата на Лиле“,
пластелин.
https://youtu.be/wFW4G5FkfUk

Возрасна група: 2-3 години
Стандард:

- Детето покажува истрајност во превземените активности;
- Детето демонстрира интерес за учество во разни форми на визуелна креативност.

Цел на
активност
а:
Активност
Опис на
активноста

Потребни
материјал
и
Прикачува
ње на
слика,
линк, или
видео

- Да се поставува основа за развој на истрајноста низ процесот на учење и откривање;
- Да се поттикне интересот кон запознавање и користење на различни ликовни и останати
материјали.
1. „Изработка на јаготка од хартија“
2. „Печатење со дланка - јаготка“
1. Почитувани родители, денес имате за задача да ги запознаете децата со раното овошјејагода. Најпрво разговараје за тоа, од кои бои е составена јагодата, а доколку во домот имате
можете и да им ја покажете.
Потоа исечете им еден црвен лист во форма на јагода, а тие со помош на стапче за уши и
користејќи црна темперна боја нека направат точки. Доколку немате црвена хартија, исечете
бела и дајте му на детето да ја обои хартијата со боички. Заедно ќе направиме прекрасна
јагода. Убава забава.
2. Како втора активност направете јагода со помош на печатење на дланката на детето
користејќи темперни во црвена и зелена боја. Примерот за изработка, Ви е прикажан подолу.
Ви посакуваме пријатна забава.
Темперни бои во црвена, зелена и црна боја, хартија во црвена или бела боја, чепкатки за
уши и ножички.

Возрасна група: 0-2 години
Стандард:

Активност
Опис на активноста

Потребни материјали

-

Детето може да воспостави контрола на движењата на
дланките и прстите.

1. „Боите на јаготката“
1 .Почитувани родители за оваа активност потребни се: мали
пластични шишиња во кои детето ќе става цевки или меки топчиња
(по можност да се црвени и зелени во боите на јаготките), детето со
своите мали прстиња ќе ги фака и ќе ги става внатре во шишињата. Со
што ќе ја развива ситната моторика. Убава забава.
Мали пластични шишиња, цевки или меки топчиња (по можнот
црвени и зелени).

Прикачување на слика,
линк, или видео

