Датум:
Тема:

09-10.05.2020
„Викенд игри “

Возрасна група: 4-6 години
Стандард:
Цел на активноста:
Активност
Опис на активноста

- Детето може да се движи координирано со цел
- Детето може да одржува рамнотежа на телото
- Да се движи координирано во простор
- Да одржува рамнотежа при движење
1. „Лавиринт- спаси ги другарите“
2. „Прескокни го ластикот“
1. Оваа игра е многу интересна, му овозможува на детето во
исто време да го бара излезот од лавиринтот, но и да
внимава да не му избега топката. Во просторот за игра треба
со самолеплива трака да направите лавиринт по ваша
желба. Детето со топка (да ја тркала или да ја води со нога)
треба да го најде патот до другиот крај и да ги спаси
изгубените другарчиња.
2. Земете обичен ластик заврзете го на краевите. Ставете го
помеѓу две столици и затегнете го. На едната страна ствете
корпа со коцки. Детето треба да го прескокне ластикит со
две нозе, да земе коцка па повторно да скокне назад. Скока
се додека не ги пренесе сите коцки.

Потребни
материјали
Прикачување на
слика, линк, или
видео

Пријатна забава!!!
1. „Леплива трака и топка“
2. „Ластик и коцки“

Возрасна група: 3-4 години
Стандард:
Цел на активноста:
Активност
Опис на активноста

-

Детето може да се движи координирано со цел

- Да се координира во простор
1. „Игра со балони“
2. „Дувни по линија“
1. За играта ни се потребни два балони и едно јаже. Јажето ке го
закачиме на столици и ќе ни биде препрека која не смееме да
ја поминеме. Во исто време двата балони ќе ги подаваме кон
родителот, братче или сестриче. Целта е да не падне ни еден
балон доле.
2. На подлога со леплива трака ке направиме патека со
искривени линии. Ке земеме една пластична чашка и цевка.
Чашката ќе ја ставиме на почеток и со дување во цевчето
треба да ја движиме чашата по линијата. Играта може да се
прави во исто време со родител и да се натпреваруваат кој
побрзо ќе ја донесе чашката до крајот.

Потребни материјали Јаже и балони
Леплива трака, пластична чаша и цевка
Прикачување на
слика, линк, или
видео

Возрасна група: 2-3 години
Стандард:

Цел на активноста:
Активност
Опис на активноста

- Детето може да одржува рамнотежа на телото
- Детето е свесно за своето тело во однос на постоење други
подвижни и неподвижни објекти
- Да одржува рамнотежа при движење
- Да се развива чувство на движење на предмет во простор
1. „Oдење по јаже“
2. „Погоди ја целта“
1. Во просторот за игра земете две корпи и едно јаже.
Поставете го јажето на под, а од двете страни на краевите
ставете ги корпите. Во едната нека ги има омилените
играчки. Детето треба од едниот крај на јажето да оди по
него и да внимава да не падне, да земе играчка и повторно
да се врати назад. Така се додека не ги земе сите играчки
од корпата.
2. Погоди ја целта или куглање. Поставете го кеглите или
пластични шишенца на еден крај. Детето со топка на
далечина од два метра да се потруди да ги погоди кеглите
или шишенцата. Ако ги бутне сите добива награда 

Потребни материјали Jaже и корпи
Кегли - шишиње и топка
Прикачување на
слика, линк, или
видео

