
 

Датум:  07.05.2020 

Тема:   
 

Минато, сегашност, иднина 

 

Возрасна група: 4-6 години 

Стандард: - Детето демонстрира способност да разликува различни звуци 
/гласови.  
- Детето демонстрира знаење за количина, бројки и броење.  
- Детето може да го збогати својот речник и да покаже напредок во 
правилниот говор 
- Детето стекнува информации за средината преку набљудување и 
манипулација.  

Цел на активноста:  - Да се стекне со сензитивност во препознавањето и разликувањето 
на пријатни и непријатни звуци;  
- Да се поттикнуваат способностите за поврзување на количината 
со симболите на броевите (цифра); 
- Да се мотивира да го вежба помнењето преку изразно 
рецитирање на стихотворба 
- Да се поттикнуваат одредени претстави и поими од областа на 
сообраќајната култура и современата техника и технологија на 
комуникакција; 

Активност Возот и неговиот звук 
Опис на активноста Денешните активности започнете ги со разговор и утврдување на 

знаењата за сообраќајот што се одвива по шини, односно за 
железничкиот сообраќај, доколку сте патувале со своето дете со 
воз потсетете се на тоа патување и спомените и доживувањата. 
Објаснете му на детето за возовите во минатото со какво гориво се 
движеле и за сегашните брзи и експресни возови. Детето да ги 
именува деловите на возот, локомотива и вагони, како и нивната 
намена, за пренесување на разновиден товар и секако патници, 
како и професиите машиновозач и кондуктер и нивната улога. 
Слушајте ги звуците на возот, сирената, свирчето, сигналите на 
рампите и сл. Ако сте во можност договорете се со своето дете да 
го однесете на кратко патување со воз до некој од нашите градови 
како Велес, Битола, Штип, Гевгелија... Прочитајте му ја 
стихотворбата за воз и научете ја заедно. Од хартија изработете 
вагони со броеви и форми, детето треба да состави воз и да ги 
препознае и именува броевите и формите 

Потребни материјали Слики и видео снимки, хартија, ножички 



Прикачување на 
слика, линк, или 
видео 

Звукови на возови: 
https://www.youtube.com/watch?v=rCnUTmOqemg 
https://www.youtube.com/watch?v=tUf505mUbt4 
https://www.youtube.com/watch?v=n1eaKHCxlAk 
 

 

 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rCnUTmOqemg
https://www.youtube.com/watch?v=tUf505mUbt4
https://www.youtube.com/watch?v=n1eaKHCxlAk


Возрасна група: 3-4 години 

Стандард: - Детето демонстрира способност да разликува различни звуци 
/гласови. 
- Детето се гордее со своите постигања и верува во своите 
способности.  
 - Детето демонстрира интерес за учество во разни форми на 
визуелна креативност 
 

Цел на активноста:   - Да се поттикне способност за истражување и разликување на 
одредени звуци, гласови; 
- Да се поттикнува да ги развива радоста и задоволството од 
успешно завршената работа; 
- Да се поттикнува самостојноста во истражувањето , 
разликувањето и именувањето на одредени основни бои 

Активност Возот и неговиот звук 
Опис на активноста  Со децата разгледајте слики или сликовници за сообраќај, 

објаснете им како се движи возот по шини, што е локомотива и 
вагон, кој го вози, потоа слушајте ги звуците и помогнете му на 
детето да ги препознае и именува, сирена, свирче, сигнал. Можете 
да играте игра Воз, при што детето ќе биде машиновозач и на 
музика возот се движи брзо и бавно, кога завршува музиката 
возот пристигнува на станица. Потоа изработете воз во разни бои 
со сунѓер, а со играчка воз направете ги шините по кои се движи 
возот 

Потребни материјали Играчка воз, слики, видео снимки, темперни бои и сунѓер, хартија 
Прикачување на слика, 
линк, или видео 

Звукови на возови: 
https://www.youtube.com/watch?v=LL-ZpVkiu4Y 
https://www.youtube.com/watch?v=9oSLcf5_uPE 
https://www.youtube.com/watch?v=rCnUTmOqemg 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LL-ZpVkiu4Y
https://www.youtube.com/watch?v=9oSLcf5_uPE
https://www.youtube.com/watch?v=rCnUTmOqemg


  
 

Возрасна група: 2-3 години 

Стандард: - Детето може да научи нови работи и да стекне нови 
искуства.  

- Детето демонстрира способност да разликува различни 
звуци /гласови.  

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

 

Цел на активноста:          - Да се поттикнува интересот за користење на различни извори на 
 информации низ процесот на учење; 
- Да се поттикне желба за истражување и разликување на 
одредени звуци, гласови; 
- Да се оспособи детето да вади и да става предмети и коцки на 
одредено место; 
 

Активност Возот и неговиот звук 
Опис на активноста Доколку вашето дете има играчка воз или некоја сликовница 

разгледајте ја и објаснете му што е воз и како се движи, звуците 
што ги испушта, па можете заедно да изгледате цртан филм со 
вовчиња, потоа од коцки изградете воз заедно со вашето дете или 
составете го возот и играјте си при што детето ги имитира звуците 
на возот 

Потребни материјали Коцки и видео снимки, сликовници, играчка воз 
Прикачување на слика, 
линк, или видео 

Звукови на возови: 
https://youtu.be/6qBTWBd7TGM 
https://youtu.be/8j96kIa25qI 
 

https://youtu.be/6qBTWBd7TGM
https://youtu.be/8j96kIa25qI


 
 

           
 


