
Датум: 13.04.2020

Тема: Пролет

Возрасна група: 4-6 години

Цел на
активноста:

- Да се развие способност кај детето да ја користи доминантната рака во
секојдневните активности.
- Да се развие меморијата и памтењето кај децата.
- Да се оспособува за класификација, компарација и серијација според бојата,
формата, големината..

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

- Детето може да зборува и комуницира.

- Детето демонстрира способност за класификација и серијација.

Активност
„Птиците преселници се вратија од југ’

Опис на
активноста

Ја рецитирате неколку пати стихотворбата:

Штрк, штрк бала, бан
Кој ти купи гала, ган.
Ми го купи Тасе,
Што се вика прасе.

Потоа ќе се обидете детето да ја научи строфата.

Како втора активност е да направи штрк од семки, сончоглед на веќе готов
шаблон на штрк или ќе го направи од пластична чинија (по Ваш избор). На
масичка ке ги сортира семките според бојата, големината и формата, а потоа
родителот ке му приложи лист од блок со шаблонот, лепак, сончоглед, семки,
каде што детето ќе ги лепи семките, или ќе го прави од пластична чинија.

Исто така може да им ја пуштите да ја гледаат басната „Лисицата и штркот“
https://www.youtube.com/watch?v=YGypJ6tYpHw или да им ја прочитате или
раскажете Вие:

Басна- „Лисицата и штркот“

Лисицата и штркот биле добри пријатели. Еден ден лисицата го сретнала штркот

Датум: 13.04.2020

Тема: Пролет

Возрасна група: 4-6 години

Цел на
активноста:

- Да се развие способност кај детето да ја користи доминантната рака во
секојдневните активности.
- Да се развие меморијата и памтењето кај децата.
- Да се оспособува за класификација, компарација и серијација според бојата,
формата, големината..

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

- Детето може да зборува и комуницира.

- Детето демонстрира способност за класификација и серијација.

Активност
„Птиците преселници се вратија од југ’

Опис на
активноста

Ја рецитирате неколку пати стихотворбата:

Штрк, штрк бала, бан
Кој ти купи гала, ган.
Ми го купи Тасе,
Што се вика прасе.

Потоа ќе се обидете детето да ја научи строфата.

Како втора активност е да направи штрк од семки, сончоглед на веќе готов
шаблон на штрк или ќе го направи од пластична чинија (по Ваш избор). На
масичка ке ги сортира семките според бојата, големината и формата, а потоа
родителот ке му приложи лист од блок со шаблонот, лепак, сончоглед, семки,
каде што детето ќе ги лепи семките, или ќе го прави од пластична чинија.

Исто така може да им ја пуштите да ја гледаат басната „Лисицата и штркот“
https://www.youtube.com/watch?v=YGypJ6tYpHw или да им ја прочитате или
раскажете Вие:

Басна- „Лисицата и штркот“

Лисицата и штркот биле добри пријатели. Еден ден лисицата го сретнала штркот

Датум: 13.04.2020

Тема: Пролет

Возрасна група: 4-6 години

Цел на
активноста:

- Да се развие способност кај детето да ја користи доминантната рака во
секојдневните активности.
- Да се развие меморијата и памтењето кај децата.
- Да се оспособува за класификација, компарација и серијација според бојата,
формата, големината..

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

- Детето може да зборува и комуницира.

- Детето демонстрира способност за класификација и серијација.

Активност
„Птиците преселници се вратија од југ’

Опис на
активноста

Ја рецитирате неколку пати стихотворбата:

Штрк, штрк бала, бан
Кој ти купи гала, ган.
Ми го купи Тасе,
Што се вика прасе.

Потоа ќе се обидете детето да ја научи строфата.

Како втора активност е да направи штрк од семки, сончоглед на веќе готов
шаблон на штрк или ќе го направи од пластична чинија (по Ваш избор). На
масичка ке ги сортира семките според бојата, големината и формата, а потоа
родителот ке му приложи лист од блок со шаблонот, лепак, сончоглед, семки,
каде што детето ќе ги лепи семките, или ќе го прави од пластична чинија.

Исто така може да им ја пуштите да ја гледаат басната „Лисицата и штркот“
https://www.youtube.com/watch?v=YGypJ6tYpHw или да им ја прочитате или
раскажете Вие:

Басна- „Лисицата и штркот“

Лисицата и штркот биле добри пријатели. Еден ден лисицата го сретнала штркот



и му рекла: -"Те молам драг пријателе дојди вечерва на вечера во мојата куќа. Ќе
направам вкусна чорба."

-"О, ти благодарам драга пријателке. Обожавам чорба! Со задоволство ќе дојдам
на гости вечерва."- рече гладниот штрк.

Штркот се приближуваше кон куќата на лисицата и можеше да намириса вкусна
чорба. - "На чорба мириса...прекраснооо!!!"- си мислеше штркот.

Ти благодарам што дојде!"-рече лисицата. Тогаш вкусната чорба ја тури во
плитки чинии.

Лисицата јадеше многу брзо, но штркот не можеше да јаде со својот долг клун.
Лисицата тоа го забележа и рече - О, зар не ти се допаѓа мојата чорба? Јас ќе го
изедам и твојот дел.

Кутриот штрк си отиде дома гладен и лут.

По неколку дена штркот и рече на лисицата -"Лиске, сега е мој ред, јас да те
поканам на вечера"

Лисицата беше среќна на поканата. Вечерта отиде кај штркот и уште од врата
викна - "Ти благодарам на поканата драг пријателе". А штркот рече -Ти
благодарам тебе за тоа што дојде. Јас веднаш ќе донесам од чорбата, мора да си
гладена". Штркот донесе чорба во две стомни.

Штркот ја изел брзо својата чорба. Ја погледнал лисицата. Нејзината уста
неможеше да дојде до чорбата. Таа си отиде дома гладна и лута.

Која е поуката од оваа басна?
Потребни
материјали

Шаблон со нацртан штрк, семки, сончоглед, лепак, шаблон со нацртан штрк.
хартиени или пластични тањирчиња, лепак, ножички, темперна боја, пластични
лажички

Прикачување
на слика, линк,
или видео

https://www.youtube.com/watch?v=YGypJ6tYpHw
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Возрасна група: 3-4 години

Цел на активноста: - Да се потикнува и негува истрајноста во учење и откривање.
- Да се оспособи детето да одржува рамнотежа при стоење на

една нога.
Стандард: - Детето покажува истрајност во превземените активности.

- Детето може да ја одржува рамнотежата на телото.

Активност Штркот се врати

Опис на активноста Како вовед во активноста по слика од штрк може да поразговарате каде
живее штркот, каде оди кога ќе дојде есента кај нас, а каде кога ќе се
стопли. Исто така може и да го опишувате заедно со своите деца.

Заедно со детето  ја играте играта стоиме на една нога како штркот, со
тоа детето ќе одржува рамнотежа на телото.

Потоа родителот ќе му приложи на масичка хартиени тањирчиња, лепак,
ножички, темперна боја, пластични лажички и ќе изработуваат штрк.

Потребни материјали хартиени тањирчиња, лепак, ножички, темперна боја, пластични лажички

Прикачување на
слика, линк, или
видео

https://www.youtube.com/watch?v=YGypJ6tYpHw предлог ако сакате
можете да ја погледнете и басната „Штркот и лисицата“
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Возрасна група: 2-3 години

Дневна активност: “Птиците преселници се вратија од југ“

Цел на активноста: - Да се потикнува детето самостојно и упорно да изведува
одредени активности.

Стандард: - Детето покажува истрајност во превземените активности.

Опис на активноста Започнувате со песничката за штркот со што најавувате неговото
доаѓање( ако имате некоја фотографија од штрк, може да почнете со
разговор што е ова, како изгледа, каков е по боја и сл.)

Штрк, штрк бала, бан
Кој ти купи гала, ган.
Ми го купи Тасе,
Што се вика прасе.

Потоа на детето му приложува лист од блок ,темперна боја црна, бела и
портокалова, четка. Исфарбајте го рачето со боја и нека печатат со
дланката штрк, како во примерот подолу.

Потребни материјали Лист од блок, темперни бои, четка
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разговор што е ова, како изгледа, каков е по боја и сл.)

Штрк, штрк бала, бан
Кој ти купи гала, ган.
Ми го купи Тасе,
Што се вика прасе.

Потоа на детето му приложува лист од блок ,темперна боја црна, бела и
портокалова, четка. Исфарбајте го рачето со боја и нека печатат со
дланката штрк, како во примерот подолу.

Потребни материјали Лист од блок, темперни бои, четка



Прикачување на
слика, линк, или
видео

Возрасна група: 0-2 години

Стандард: Детето може да ракува со играчки и разни предмети за општа употреба.

Цел на
активноста:

- Да се развиваат способности за изведување на едноставни
движења со рацете и прстите

Активност „Кула од чаши“

Опис на
активноста

Сосема едноставно, земете пластични или хартиени чаши и наредете ги со
правење кула, замок или што и да сакате. Бонус забава е рушење на она што го
правите.

Потребни
материјали

Пластични или хартиени чаши, топка

Прикачување на
слика, линк, или
видео

Возрасна група: 0-2 години

Стандард: Детето може да ракува со играчки и разни предмети за општа употреба.

Цел на
активноста:

- Да се развиваат способности за изведување на едноставни
движења со рацете и прстите

Активност „Кула од чаши“

Опис на
активноста

Сосема едноставно, земете пластични или хартиени чаши и наредете ги со
правење кула, замок или што и да сакате. Бонус забава е рушење на она што го
правите.

Потребни
материјали

Пластични или хартиени чаши, топка

Прикачување на
слика, линк, или
видео

Возрасна група: 0-2 години

Стандард: Детето може да ракува со играчки и разни предмети за општа употреба.

Цел на
активноста:

- Да се развиваат способности за изведување на едноставни
движења со рацете и прстите

Активност „Кула од чаши“

Опис на
активноста

Сосема едноставно, земете пластични или хартиени чаши и наредете ги со
правење кула, замок или што и да сакате. Бонус забава е рушење на она што го
правите.

Потребни
материјали

Пластични или хартиени чаши, топка



Прикачување
на слика,
линк, или
видео

Прикачување
на слика,
линк, или
видео

Прикачување
на слика,
линк, или
видео


