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15 Мај - Интернационален Ден на семејството 
Oд страна на Обединетите нации во 1993 година, 15 мај е прогласен за 
меѓународен ден на семејството, а првпат е одбележан во 1994 година. 
    
 

    
Семејството е еден од најзначајните фактори кои влијаат врз развојот на детето 
и неговиот понатамошен живот. Од првите моменти на нивниот живот, децата 
зависат од родителите и семејството, како во задоволување на нивните 
основни потреби, така и во градење на нивната личност. Во семејството се 
градат првите релации и врски, како и дожувањата на светот околу нив. 
Семејството ги задоволува детските потреби кои се неопходни за негов развој 
во една здрава личност, како што се потребите за идентитет, потребата за 
сигурност, развој, образование. 

Семејството не може да биде совршено, но треба да се стреми да биде 
најдобро кога се работи за улогата која ја има во детскиот развој.  
 
Познати цитати за семејството: 
„Семејството не е дефинирано само по презимето или крвта, тоа е дефинирано 
според посветеноста и љубовта. Ова значи да бидете таму кога сте потребни 
најмногу. Ова значи да се грижите еден за друг. Ова значи да се сакате едни со 
други дури и во оние денови кога не можете да се „поднесете“. Ова значи 



никогаш да не се откажете едни од други“. – Дејв Вилис 
 
„Што можете да направите за да промовирате мир во светот? Одете дома и 
сакајте го своето семејство.“ Мајка Тереза 

„Еден ден за мене ќе правиш работи кои ги мразиш. Тоа значи да сте 
семејство“. Џонатан Фоер 

„За да ја разберете љубовта на вашите родители, мора да израснете свои 
деца“. Кинеска поговорка 

 
 
 
Возрасна група: 4-6 години 
 

Стандард: - Детето може да научи нови работи и да стекне нови искуства; 
- Детето  може да ги забележи и да ги почитува сличностите и разликите кај 

луѓето; 
- Детето демонстрира способност за  класификација и серијација. 

Цел на активноста:  - Да развива свест, однос кон групата и семејството; 
- Да се поттикнува на чувство на припадност на групата, семејството; 
- Да се оспособува за класификација, компарација и серијација според боја, форма, 
големина, вид и род. 

Активност Семејно стебло 
Опис на активноста Започнете разговор за семејството, кои се членовите на семејството, какви се 

роднинските релации (баба- дедо, татко-син, дедо- внук).  За да се објаснат визуелно 
релациите во семејството се прави семејно стебло. Објаснете му на детето дека 
семејно стебло се користи како симбол на односите помеѓу членовите во семејството.  
Дека преку него може да се виде како членовите во семејството се поврзани.  
Разгледајте неколку примери и потоа помогнете му на детето да направи семејно 
стебло. Доколку сакате може да  соработувате и со другите членови на семејството и 
ова може да биде долгорочен проект.  
Подолу на сликите дадени ви се примери од семејно стебла, заеднички одберете кое 
стебло ќе го направете, а потоа направете план за изработка и одредете кои 
информации ќе бидат потребни.  
Соберете ги сите информации што сакате да ги вклучите и помогнете му на детето да 
направи цртеж или колаж кој ќе го претставува неговото „семејно стебло“. 
Како втора активност може да направите табеларен приказ на членовите на 
семејството по однос на одредена карактеристика (пример по род, по возраст, по боја 
на очи и.т.н.). Прво потребно е на еден лист ги наброите и напишете имињата на 
роднините и братучедите, а потоа на друг лист ќе направите табела каде што детето ќе 
ја пополнува според одредената карактеристика (прикажано како во сликите подолу). 
На овој начин детето запознавајќи го семејството ќе може да класифицира одредени 
елементи според даденета карактеристика, а потоа и да споредува (дали во 
семејството има повеќе лица од машки или женски род; дали има повеќе деца, 
тинејџери или возрасни лица; и.т.н) 

Потребни материјали За првата активност: лист од блок, по избор видови боици, слики по желба и 
различен друг материјал колаж хартија. 
За втората активност: листови А4, боички 



Прикачување на 
слика, линк, или 
видео 

Прва активност: 

   

  
 
Втора активност: 
 

  



  
 
 
Возрасна група: 3-4 години 
 

Стандард: - Детето може да научи нови работи и да стекне нови искуства; 
- Детето може да прави разлика помеѓу познати и непознати возрасни лица. 
- Детето може да го збогати својот речник и и да покаже напредок во 

правилниот говор; 

Цел на активноста:   - Да се поттикнува  да го развива  чувството на припадност на групата, 
семејството;. 
- Да развива свест, однос кон групата и семејството  
- Да се мотивира да го вежба помнењето преку изразно рецитирање на 
стихотворба. 

Активност Моето семејство 
Опис на активноста Започнете разговор за Вашето семејство. Кои се членовите на семејството, 

нивните имиња, нивните прекари. Доколку имате можност гледајте семејни 
слики и заеднички именувајте ги другите членови од семејството (чичковци, 
тетки, вујковци). На тој начин кај детето се гради чувство на припадност, а се 
развиваат и јазичните и комуникациските вештини.  
На детето прочитајте му ја стихотворбата и доколку покаже желба може да ја 
научи на памет: 

Семејство 
Јас си имам чичко 
на татко ми брат, 
а пак стрина Лена  
нему му е жена. 

 
Си имама и вујко 
на мајка ми брат, 
а пак вујна Цена 
нему му е жена. 

 
Тетиновци, тетки 
Кој ли ќе ги брои 

Сите ми се блиски 
Роднини се мои. 

 



Како втора активност детето нека го нацрта својот дом и членовите на 
семејството кој живеат во домот, како што ви се прикажани во примерот.   

Потребни материјали Картон, врвки, боички, листови, ножички 
Прикачување на слика, 
линк, или видео 

 

  
 
 
Возрасна група: 2-3 години 
 

Стандард: - Детето може да научи нови работи и да стекне нови искуства; 
- Детето демонстрира способност  за учество во музички активност. 

 

Цел на активноста:   - Детето да се поттикнува да негува позитивни чувства кон членовите на 
семејството; 

- Да се поттикнува детето самостојно  и упорно да изведува одредени 
активности; 

- Да се поттикнува и поддржува интересот за пеење и слушање на песни; 

 
Активност Мојата куќа 
Опис на активноста Започнете разговор за тоа кој живее во Вашиот дом. Набројте ги членовите на 

семејството и нивните имиња и прекари. Слушајте ја песничката на линкот и 
обидете се детето да ја научи да ја пее и да ги користи прстите при пеење на 
песната. Може заеднички да ги направете прстените со фигурите на тато, мама, 
бато.... (како што е прикажано на сликите) и да продолжите да ја пеете 
песничката. 
Потоа со Ваша помош нацртајте ја “Вашата“ куќа и детето нека ги залепи 
претходно од хартија направените членови од семејството со кои живеете. 
Доколку детето покажува интерес може да ја избои куќата и членовите на 
семејството. 

Потребни материјали Листови хартија, боички, лепак , ножички 



Прикачување на слика, 
линк, или видео 

https://www.youtube.com/watch?v=dU7IuyDAH28&list=PL8d4ix82MG8zNuCLek79djKtvReC
1UK3h&index=14&t=0s 

  

  
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dU7IuyDAH28&list=PL8d4ix82MG8zNuCLek79djKtvReC1UK3h&index=14&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=dU7IuyDAH28&list=PL8d4ix82MG8zNuCLek79djKtvReC1UK3h&index=14&t=0s


 
 
 
 
Возрасна група: 0-2 години 
 

Стандард: - Детето може да воспостави контрола на движењата на дланките и рацете  
- Детето демонстрира способност  за учество во музички активност. 

 
Активност Бебе прсте  

Опис на 
активноста 

Слушајте ја песничката на линкот и поттикнувајте го детето да ја следи песничката и да ги 
користи прстите при пеење на песната. При тоа повторувајте ги имињата на членовите на 
семејството. 
 

 

Потребни 
материјали 

  

Прикачува
ње на 
слика, 
линк, или 
видео 

https://www.youtube.com/watch?v=dU7IuyDAH28&list=PL8d4ix82MG8zNuCLek79djKtvReC1UK3h&in
dex=14&t=0s 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dU7IuyDAH28&list=PL8d4ix82MG8zNuCLek79djKtvReC1UK3h&index=14&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=dU7IuyDAH28&list=PL8d4ix82MG8zNuCLek79djKtvReC1UK3h&index=14&t=0s

