
 

Датум:  15.06.2020 

Тема:   Ја сакам природата 

Стандард: - Детето се гордее со своите постигања и верува во своите способности 
- Детето демонстрира интерес за учество во разни форми на визуелна 

креативност 
- Детето може да научи нови работи и да стекне нови искуства;  
- Детето стекнува информации за средината преку набљудување и 

манипулација. 

Цел на активноста:  - Да се потикнува да искажува радост и задоволство од успешно завршената 
работа; 

- Да се подржува кога пројавува иницијатива и интерес за стекнување нови 
знаења; 

 
Опис на активноста 

                 
Времето е совршено за активности во природа, затоа излезете надвор и пробајте 
го ова денес со вашите деца. Упатете се во најблискиот парк каде што има 
изобилство на природни материјали кои што може да се искористат за учење во 
природа. Соберете камчиња и цвеќиња. Како наш предлог може да собирате 
глуварчиња. Соберете и камчиња, по можност поголеми за да може децата да 
цртаат на нив. 
 
Забелешка: Доколку сакате може да разговарате и да му дадете информации 
на детето за глуварчето. Глуварчето е уште познато како млечка или млечна 
козица. Се среќаваат ширум целиот свет.  Глуварчињата имаат голем број 
мошне ситни цветчиња сместени во соцветие. Бојата најчесто име е жолта до 
портокалова, отворени се преку ден и затворени ноќе.  
 
Од картон исечете разни форми и истите именувајте ги: круг, срце, триаголник. . .  
Со Ваша помош отворете (издупчете) мали отвори на исечените фигури и потоа 
сите отвори нека ги украси со глуварче или некое друго цвеќе. Овие фигури 
украсени со цвеќиња изгледаат прекрасно кога ќе се завршат и може да го 



украсуваат домот. 
На избраните камчиња нацртајте ликови кои сакате да ги направите и со помош на 
самолеплива трака или лепак, залепете ги цвеќината кои ги собравте.  
Оваа активност го помага препознавањето на формите, се подобрува 
координација помеѓу рацете и окото, како и развивање на моторните вештини, а 
истовремено остава позитивен впечаток кај децата. 

Потребни материјали Картон, ножици, лепак, цвеќиња, камчиња, фломастер, лепак 
 



Прикачување на слика, 
линк, или видео 

 
 

  

 


