
 

Датум:  13.05.2020 

Тема:   
 

А каде се паркираат бродовите? 

 

Возрасна група: 4-6 години 

Стандард: - Детето може да слуша и разбира говорен јазик; 
- Детето демонстрира интерес за учество во разни форми на визуелна 
креативност; 
- Детето може да воспостави контрола на движењата на дланките и прстите. 

Цел на активноста:  - Да се воведува во активно слушање со разбирање на говорот на другите; 
- Да се поттикне кон графичко и ликовно изразување на доживувањата, 
емоциите, потребите; 
- Да се развива вештината за движење на прстите и дланката за конкретна цел. 

Активност На пристаниште 
Опис на активноста Со децата поразговарајте за сообраќајот што се одвива по вода – воден 

сообраќај. Објаснете му кои се превозните средства, (чамец, брод...и сл ). Какви 
се бродови има? (именувајте ги, оишувајте ги) , Каде се пакираат? Кој управува со 
нив? 
Потоа прочитајте им ја кратката приказната за Патувањето на Марко. 
 

Блиско патување 
   Татко му на Марко патуваше многу често. Тој секојдневно се среќаваше и ги 
поздравуваше бродовите кои пловеа низ сините морски широчини. 
   Понекогаш ги поздравуваше и бротчињата на Марко од хартија и оние 
затворени во шишиња. Дури и оние изградени од лего коцки на кои секогаш им 
недостасуваше најголемата коцка која требаше да биде кабина на капетанот. 
   За разлика од татко му, Марко ги поздравуваше само бродовите со кои си 
играше и оние кои тој сам ги правеше, додека во него секојдневно растеше 
желбата да ги види одблиску. 
   Тој сакаше да биде капетан за да биде поблиску до бродовите, но и за да биде 
поблиску до татко му. Марко сакаше да патува со татко му. 
   Денес за прв пат Марко пристигна на пристаништето. Со мајка му ќе го посетат 
татко му кој работи таму. Бродовите се паркираа и тргнуваа од пристаништето, а 
Марко беше пресреќен што конечно му се исполни желбата. Тој со себе во 
торбичка си ги носеше и сите бродчиња со кои секојдневно си играше, за да 
бидат со него на патувањето. 
 
* Откако ќе ја прочитате приказната детето нека нацрта брод со молив, кој потоа 
може и да го обои во своите омилени бои со фломастери. 
* Како дополнителна активност дајте му на детето да изработи пристаниште и 
бродови во разни бои и големини со нивните омилени коцки. 



* И за крај една гатанка: 
 
         Бел е ама лебед не е,  
         сече вода и чад вие,  
         кога в бескрај магла фати,  
         в шир морска ќе се скрие. 
 
( Брод ) 
 

Потребни материјали лист А4 формат, молив, фломастери, коцки. 
Прикачување на 
слика, линк, или 
видео 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Возрасна група: 3-4 години 

Стандард: - Детето може да зборува и комуницира; 
- Детето може да ја користи својата кративност во секодневните активности. 

Цел на активноста: 
  

- Да се оспособи за правилна дискриминација и артикулација на гласовите; 
- Да се поттикнува на различни начини да ги изразува своите идеи, мисли, 
чувства. 

Активност Шарени бродови 
Опис на активноста Со децата поразговарајте за бродовите. Какви се бродови има? Каде се 

пакираат? Кој управува со нив?   
Сетете на некое ваше интересно патување со брод  и раскажете му го на своето 
дете, а потоа и прочитајте ја online сликовницата Патување со брод на линкот 
подолу. 
 
https://www.storyjumper.com/book/read/20603258/%D0%9F%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0
%92%D0%90%D0%8A%D0%95-%D0%A1%D0%9E-
%D0%91%D0%A0%D0%9E%D0%94?fbclid=IwAR3fqatfOBqx_4Dx0h6EUK-
ierWJto0ekiKgyrkkWVa5eBLcNnblAtY19q8 

 
* Како дополнителна активност прочитајте им ја стихотворбата, а потоа стих по 
стих помогнете им да ја научат стихотворбата. 
 
Бродови во разни бои 
 
Итам, брзам  
кон морето сино 
да пловам со брод, 
и да ми биде фино. 
 
Пристаниште големо 
пред очиве мои, 
бродови во разни бои, 
толку многу 
што никој не може 
да ги изброи. 
 
* За крај дозволете му на детето да изработи бродови користејќи разновиден 
материјал и бои. Оставете го детето да сече, витка, цепка хартија на најситни 
делчиња, нека лепи и бои, создавајќи го шарениот брод од своите фантазии. 
 

Потребни материјали хартија во боја, украсна хартија, стара весникарска хартија, хартиени чинии, 
дрвени стапчиња, лепак, ножички, водени или темперни бои, четка. 

https://www.storyjumper.com/book/read/20603258/%D0%9F%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%8A%D0%95-%D0%A1%D0%9E-%D0%91%D0%A0%D0%9E%D0%94?fbclid=IwAR3fqatfOBqx_4Dx0h6EUK-ierWJto0ekiKgyrkkWVa5eBLcNnblAtY19q8
https://www.storyjumper.com/book/read/20603258/%D0%9F%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%8A%D0%95-%D0%A1%D0%9E-%D0%91%D0%A0%D0%9E%D0%94?fbclid=IwAR3fqatfOBqx_4Dx0h6EUK-ierWJto0ekiKgyrkkWVa5eBLcNnblAtY19q8
https://www.storyjumper.com/book/read/20603258/%D0%9F%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%8A%D0%95-%D0%A1%D0%9E-%D0%91%D0%A0%D0%9E%D0%94?fbclid=IwAR3fqatfOBqx_4Dx0h6EUK-ierWJto0ekiKgyrkkWVa5eBLcNnblAtY19q8
https://www.storyjumper.com/book/read/20603258/%D0%9F%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%8A%D0%95-%D0%A1%D0%9E-%D0%91%D0%A0%D0%9E%D0%94?fbclid=IwAR3fqatfOBqx_4Dx0h6EUK-ierWJto0ekiKgyrkkWVa5eBLcNnblAtY19q8


Прикачување на 
слика, линк, или 
видео 

 
https://www.facebook.com/watch/?v=825147857650547 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/watch/?v=825147857650547


Возрасна група: 2-3 години 

Стандард: - Детето демонстрира способност за учество во музичка активност; 
- Детето демонстрира интерес за учество во разни форми на визуелна 
креативност. 

Цел на активноста:   - Да се поттикнува и поддржува интересот за пеење и слушање на песни; 
- Да се поттикне интересот кон запознавање и користење на различни ликовни и 
останати материјали. 

Активност Бродот плови 
Опис на активноста Воведете ги децата во активноста покажувајки им слики на коишто нивните 

омилени цртани ликови патуваат со брод. Детето нека ги именува ликовите и 
нека раскажува по дадените слики, нека раскажува за патувањата и водените 
лудории на омилените цртани јунаци. 
 

 
 

 
 
 

 
 



Потоа пуштете им ја песничката „Бродот со песна плови“ на следниот линк 
https://www.youtube.com/watch?v=x8DhFiBXgqc 
   Слушајќи ја песничката, почнете со следната активност: 
Користејќи го  разновидениот наведен материјал со ваша помош детето нека изработи 
мали бродчиња, кој ќе ги пушти да пловат во длабок сад наполнет со вода. 

Потребни материјали длабок сад наполнет со вода, сунѓер исечен на помали парчиња, капачиња, 
тапи, цевки, чепклки за заби, дрвени стапчиња, хартија во боја, ластичиња. 

Прикачување на слика, 
линк, или видео 

 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=x8DhFiBXgqc


 

Возрасна група: 0-2 години 

Стандард: - Детето може да воспостави контрола на движењата на дланките и рацете 
 

Активност Водени лудории  

Опис на активноста Наполнете му ја кадичката на детето со вода, направете малку пена 
да наликува на бранови и пуштете го вашето дете да игра со своите 
бродчиња играчки. 

 

Потребни материјали вода, купка, бродчиња - играчки  

Прикачување на слика, 
линк, или видео 

 

 
 

 

 


