
 

Датум:  12.06.2020 год. 

Тема:   
 

„Што има во паркот? Игри во паркот“  

 

Возрасна група: 4-6 години 

Стандард: - Детето може да ја одржува рамнотежата на телото; 
- Детето може да ги контролира деловите на телото; 
- Детето стекнува информации за средината преку набљудување и 

манипулација. 

Цел на активноста:  - Да се развива способноста да подскокнува со едната и другата нога; 
- Да се усовршува способноста да комбинираат секвенци на неколку- 

моторички движења; 
- Да се поттикнува потребата за користење на истражувањето како форма 

на учење 

Активност 1. „Плочка“ 
2. „Вртење хулахоп“ 
3. „Истражуваме со лупа“ 

Опис на активноста Топлото и пријатно време сите сите не повикува надвор, по дворовите, 
парковите, игралиштата. За поголема забава и активност за децата, Ви 
предлагаме неколку игри кои можете да ги реализирате надвор со Вашите деца. 

1. Како прва игра Ви ја предлагаме познатата игра „Плочка“. 
За која е потребно да нацртате полиња со бројки од 1-9 и да им објасните 
на Вашите деца, дека по редослед, во секое поле ќе треба да фрлаат  
камче  и да скокаат на  една нога низ полињата, па со две споени нозе и 
наизменично со едната па со другата нога.  

2. Како втора игра „Вртење со хулахоп“. На почеток можеби обидите ќе 
бидат  неуспешни, но со упорно вртење на хулахопот на половината ќе 
постигнат успех. Исто така хулахопот може да го тркалаат во еден правец 
или да си додавате еден со друг, заедно со Вашите деца. 

3. Како трета активност предлагаме истражувачка игра. Дајте му на детето  
лупа и со неа пуштете го да ги набљудува растенијата, тревата, кората од  
дрвjата, инсектите: како мравки, пеперутки, разни бубачки итн.  А  потоа 
кога ќе се вратите  дома, дајте му можност на детето  да  нацрта се  што  
забележало  при  истражувањето. Убава забава! 

Потребни материјали   Креда, хулахоп, лупа, блок-хартија, фломастери. 



 

 

Возрасна група: 3-4 години 

Стандард: - Детето може да развие социјални вештини во интеракција со возрасни; 
- Детето може да воспостави контрола на движење на дланките и прстите; 
- Детето може да превземе иницијатива; 
- Детето е способно  да истражува и открива нови работи. 

Цел на активноста: 
  

- Да се поттикнува да се договара и игра заедно со другите; 
- Да се развива способност  да  реди  форми  од камчиња; 
- Да  се поттикнува  иницијативата  при изборот на материјалите  за     игри  и  

истражувачки  активности; 
- Да  се  поттикнува  самосстојноста  кај  детето  при  изведување  на  едноставни  

истражувачки  активности . 

Активност 1. „Нацртај ја сенката“ 
2. „Направи фигури  од  камчиња“ 
3. „Направи  рамка  од  природен  материјал“ 

Опис на активноста Доколку дозволат временските  услови, за игри во дворовите и парковите Ви  
предлагаме активности кои можете да ги  реализирате со Вашите деца со многу  
игри и забава . 
        1. Како прва игра Ви ја предлагаме „Нацртај  ја  сенката“, доколку сте надвор 
и  има сонце, поставете го детето така што сенката ќе биде пред него со мала  
помош, нацртајте му ја сенката со креди во боја, а потоа дајте му да ја обои,  
поттикнете го истото да го направи и тоа, со што ќе ја нацрта и обои Вашата сенка. 
Истото можете да го направите и со разни играчки. Погледнете ги примерите 

Прикачување на 
слика, линк, или 
видео 

 



зададени подолу. 
        2. Како втора игра Ви предлагаме „Направи  фигури  од камчиња“. Помогнете  
му на детето да избере камчиња во различни големини, поттикнете го да  
направи фигура од камчињата. 
         3. Како трета игра Ви предлагаме да „Направете рамка од природен  
материјал“. Заедно со детето соберете гранчиња од дрво, листови, камчиња, 
цветчиња  ... Потоа дозволете му на детето со истите да изработи рамка со слика. 
Додека играте и уживате во убавото време потпевнуваје, во продолжение  
проследете го  линкот     https://youtu.be/vTOBYSPO4SM. 
 Ви  посакуваме  убава  забава! 

Потребни материјали 1. Креди во боја, бели листови, разни  фигури, фломастери. 
2. Камчиња  во  различни  големини. 
3. Разни  видови  на  природен  материјал ( дрвца, камчиња, тревки, цетчиња...) . 

Прикачување на 
слика, линк, или 
видео 

https://youtu.be/vTOBYSPO4SM


 
 
 

 

 

Возрасна група: 2-3 години 

Стандард: - Детето може да ги контролира деловите од телото; 
-  Детето може да воспостави контрола на движењето на дланките и прстите. 

Цел на активноста: 
  

- Да се оспособи да фаќа, турка, тркала, фрла, подига; 
- Да се развива способноста за користење на палецот и показалецот при 

држење на предметите. 
Активност 1. „Ајде да шкрткаме на песок“ 

2. „Да ја фатиме топката“ 
Опис на активноста Денес Ви предлагаме игри во парк. 

1. Како прва игра, понудете му на детето слободно да игра со стапчиња, да 
црта и пишува по песок, така ќе ја развие моториката, но и ќе се 
припреми за правилно пишување. 

2. За втората активност ќе Ви биде потребна топка, играјте со подавање, 
така што детето ќе Ви подава Вам, а Вие ќе фаќате и обратно. На тој начин 
ќе се развие кординацијата рака-око. Имајте пријатни мигови, играјќи ги 
игрите од Вашето детство. 

Потребни материјали 1.Стапчиња, песок, топка. 
Прикачување на 
слика, линк, или 
видео 

 
 



Возрасна група: 0-2 години 

Стандард: - Детето може да ги користи своите сетила (вид, допир, мирис) за 
регулирање на движењето. 

Активност 1. „Слободни  игри“  

Опис на активноста Слободно  изнесете ги Вашите деца надвор нека ја допираат 
тревата, камчињата, земјата, кората од дрвјата, нека кинат  
ливчиња, цветчиња ...Така ги развиваат сензомоторните сетила  
(сетилото за допир, сетилото за мирис, сетилото за вид  итн). 
Доколку е топло пуштете ги  боси за да можат да го осетат тлото . 

 

Потребни материјали Предмети од природата: песок, земја, трева, листови, цветови ...  

Прикачување на 
слика, линк, или 
видео 

 
 
 

 

 


