
Датум: 16.04.2020 година
Тема:

Пролет

Дневна активност: Боиме јајца

Возрасна група: 4-6 години

Цел на
активноста:

- да се оспособи за користење на истражувањето и набљудувањето како
средства за откривање и учење;
- да се поттикнува интересот и љубовта кон природата, љупопитност
изразена преку детските прашања;
- да се поттикнува да искажува радост и задоволство од успешно
извршената работа;

Стандард:
- Детето демонстрира интерес за учество во разни форми на визуелна
креативност.
- Детето стекнува информации за средината преку набљудување и
манипулација.
- Детето се гордее со своите постигања и верува во своите способности.

Активност
„Празник се ближи-Весели јајца”

Опис на
активноста

На оваа детска возраст со децата можеме да развиеме интересен
разговор за темата на денот кој ќе биде збогатен и со интересни
активности. Со децата разговараме за празникот Велигден. Кои
празници ги славиме домa? Зошто боиме јајца? Зошто ги подаруваме на
роднините и пријателите? Одговорете му - зошто црвеното јајце значи
радост и за тие кои го подаруваат и за оние кои го примаат подарокот.
Не смееме да ги заборавиме другарчињата кои не го слават празикот. Ќе
ги израдуваме со подарокот.
Со подготовките започнете порано. Заеднички украсете го домот,
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засадете пченица, редовно полевајте ја со вода за да порасне свежа
трева. Заедно пазарувајте јајца. Научете го детето како се одбираат
свежи јајца. Цврсти, не оштетени, со рок на употреба. Дома заедно
сварете ги и украсете ги. Оставете ги сами да бојат неколку. Дајте им
фломастери, бои ,сликички, лепенки. Тие јајца ќе бидат најубавите.
Ставете ги да доминираат на масата. И најважното-пофалете го малиот
уметник. Тое е многу важно за неговата самодоверба. Кажете му дека
првото јајце се вика Чувар на куќата. Ако имате дома такво цвеќе
покажете му го. Со првото обоено јајце се галат наутро нивните лица за
да бидат црвени и здрави цела година. Заедно украсете ја
Велигденската трпеза. На Велигден појадувајте заедно. Утринскиот
појадок започнете го со кршење јајца. Игра која се случува еднаш во
годината - затоа немојте да заборавите! Празничниот ручек нека биде
богат. Освен храна најважно е  да има и многу смеа, љубов и семејна
топлина. Така славењето на празникот на децата ќе им остане во
најубаво сеќавање . Христос воскресе, Вистина Воскресе е поздрав кој си
го кажуваме меѓу себе. И кога детето ќе ве праша зошто така се
поздравуваме можете да му кажете: Радосни сме, здрави сме, живи
сме, среќни сме !
Идеи за боење јајца со децата:
1. Весели јајца со слика од салфетка
2. Весели јајца со помош на ластичиња
3. Весели јајца со помош на свежи листови од пролетни цвеќиња
4. Мраморни јајца со различни бои
5. Обоени јајца во боја и украсени со точки
6. Необоени јајца со боја ама обоени од вредните раце на детето со
фломастери
7. Обоени или не украсени со мали пуканки,семиња,монистри

Идеи за истите се додадени во делот - Прикачување на слика, линк или
видео.
Децата може да ја научат песничката за Велигден (види линк)

Потребни
материјали

јајца, боизајајца, четка, фломастери, лепенки, сликички, салфетки,
природни листови од природата, ластичиња, пуканки, семиња,
монистри, зрна пченица, подлабока украсна чинија, Велигденски украси

Прикачување на
слика, линк, или
видео
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https://www.youtube.com/watch?v=Em2ra4yfsTA

Игри за
попладневните
часови

Раскажете му ја на детето приказната за Вeлигденското зајаче. Одкако детето
ќе ја усвои, поттикнете го само да ја раскаже.
Си биле седум братчиња, мали зајчиња. Еден ден пред празникот Велигден,
родителите ја наполниле корпата со шарени јајциња и им рекле:
- Ајде да видиме кој е вистинско велигденско зајаче! Кој ќе успее да го однесе
јајцето кај децата - тој е вистинското Велигденско зајаче.
Најстарото зајче – Долгоушко, земал шарено јајце и со трчање низ шумата
тргнал кај децата. Скокал преку езеро, ливада и стигнал до куќата кај што
живееле децата. Но само што требало да скокне преку оградата се сопнал,
паднал и јајцето го скршил. Се вратил дома разочаран. Не сум јас велигденско
зајаче!
Второто зајче - Вртиопавче земал сребрено јајце. Тргнал низ шумата и го
сретнал гавранот. Тој го зазборел - каде одиш, што носиш и Вртиопашко
додека му зборувал гавранот - Оп!- му го земал јајцето и одлетал. Разочаран се
вратил Вртиопашко. Не сум ни јас велигденско зајче!
Дошол на ред зајко - Слаткомустаќко. Тој земал чоколадно јајце. Правец во
шумата тргнал трчајќи. По пат ја сретнал верверичката.
- Што носиш зајко?

https://www.youtube.com/watch?v=Em2ra4yfsTA

Игри за
попладневните
часови

Раскажете му ја на детето приказната за Вeлигденското зајаче. Одкако детето
ќе ја усвои, поттикнете го само да ја раскаже.
Си биле седум братчиња, мали зајчиња. Еден ден пред празникот Велигден,
родителите ја наполниле корпата со шарени јајциња и им рекле:
- Ајде да видиме кој е вистинско велигденско зајаче! Кој ќе успее да го однесе
јајцето кај децата - тој е вистинското Велигденско зајаче.
Најстарото зајче – Долгоушко, земал шарено јајце и со трчање низ шумата
тргнал кај децата. Скокал преку езеро, ливада и стигнал до куќата кај што
живееле децата. Но само што требало да скокне преку оградата се сопнал,
паднал и јајцето го скршил. Се вратил дома разочаран. Не сум јас велигденско
зајаче!
Второто зајче - Вртиопавче земал сребрено јајце. Тргнал низ шумата и го
сретнал гавранот. Тој го зазборел - каде одиш, што носиш и Вртиопашко
додека му зборувал гавранот - Оп!- му го земал јајцето и одлетал. Разочаран се
вратил Вртиопашко. Не сум ни јас велигденско зајче!
Дошол на ред зајко - Слаткомустаќко. Тој земал чоколадно јајце. Правец во
шумата тргнал трчајќи. По пат ја сретнал верверичката.
- Што носиш зајко?

https://www.youtube.com/watch?v=Em2ra4yfsTA

Игри за
попладневните
часови

Раскажете му ја на детето приказната за Вeлигденското зајаче. Одкако детето
ќе ја усвои, поттикнете го само да ја раскаже.
Си биле седум братчиња, мали зајчиња. Еден ден пред празникот Велигден,
родителите ја наполниле корпата со шарени јајциња и им рекле:
- Ајде да видиме кој е вистинско велигденско зајаче! Кој ќе успее да го однесе
јајцето кај децата - тој е вистинското Велигденско зајаче.
Најстарото зајче – Долгоушко, земал шарено јајце и со трчање низ шумата
тргнал кај децата. Скокал преку езеро, ливада и стигнал до куќата кај што
живееле децата. Но само што требало да скокне преку оградата се сопнал,
паднал и јајцето го скршил. Се вратил дома разочаран. Не сум јас велигденско
зајаче!
Второто зајче - Вртиопавче земал сребрено јајце. Тргнал низ шумата и го
сретнал гавранот. Тој го зазборел - каде одиш, што носиш и Вртиопашко
додека му зборувал гавранот - Оп!- му го земал јајцето и одлетал. Разочаран се
вратил Вртиопашко. Не сум ни јас велигденско зајче!
Дошол на ред зајко - Слаткомустаќко. Тој земал чоколадно јајце. Правец во
шумата тргнал трчајќи. По пат ја сретнал верверичката.
- Што носиш зајко?



- Чоколадно јајце за децата!
- Ммммм...-рекла верверичката - Дај ми малку да лижнам, те молам!
Лижела верверичката, лижел зајко - и за миг исчезнало јајцето.
Кога стигнал дома, татко му го скубнал за мустаќите кои се уште биле
намачкани со чоколадо и му рекол:
- Ни ти не можеш да бидеш велигденско зајаче!
На ред дошол зајко Шаренко. Toj земал шарено јајце, ама кога се качил на
чамецот во водата ја видел својата сенка. Се замислил и јајцето паднало во
водата. Ни Шаренко не можел да биде велигденско зајаче.
Петото зајче било Мекораче. Тој земал сино јајце. Се` поминал - и шумата и
езерото  ама ја сретнал лисицата.
-Што носиш зајко?
-Јајце за децата, велигденско.
-Дај ми го малку моите мали лисичиња да си поиграат.
Зајко Мекораче им го дал јајцето. Тие си играле со него како со топка. Од рака
на рака и Оп ! – јајцето паднало и се скршило. Ете така ни зајко Мекораче не
успеал да стане велигденско зајаче.
Дошол редот на зајко Краткоопавче. Земал жолто јајце. Тој се` успеал да
помине – и шумата и езерото и оградата. Кај оградата сретнал друго зајаче.
Ајде да си поиграме со јајцето! Го излажал. Му го земал и јајцето. Тажен
Краткоопавче се вратил дома. И тој не можел да биде велигденско зајаче.
Најмалото зајаче се викало-Белко. Тој земал црвено јајце. Трчал низ шумата.
Таму го сретнал гавранот.
-Зајко кај ќе одиш?
-Брзам, носам јајце за Велигден на децата - одговорил Белко и не застанал. Ја
сретнал и верверичката и лисицата и другото зајаче. На сите им рекол:
- Не е сега време за игри, брзам треба да однесам јајце на децата за Велигден!
Стигнал до оградата кај децата, ја прескокнал точно како треба. Таму ја нашол
корпата за јајциња на децата. Го ставил јајцето внатре и среќен се вратил дома.
Ете тој бил вистинското Велигденско зајаче.

Возрасна група: 3-4 години

Цел на активноста: - Да се поттикнува самостојноста во користењето на различен
ликовен и останат неликовен материјал;
- Да се поттикне интерес за учество во ликовни активности преку
користење на разно форми на ликовно изразување;
- Да се разива почит кон семејните,локалните,државните празници;
- Да се поттикнува да ги развива радоста и задоволството од
успешно завршената работа;

Стандард: - Детето демонстрира интерес за учество во разни форми на
визуелна креативност.
- Детето може да развие социјални вештини во интеракција со
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возрасните.
- Детето се гордее со своите постигања и верува во своите
способности.

Активност “Празник се ближи-Весели јајца”

Опис на активноста Воведот на активноста во однос на подготовките се исти како и за
претходната возраст.
Формите на боење можаат да бидат разновидни. Може да ги користите
примерите од претходната возраст а и овие:

1. Јајце со емоции
Поттикнете го детето на обоеното јајце да нацрта емотикони (среќа, тага,
страв, бес, срамежливост, изненадување). Така ќе научи побрзо да ги
препознава не само кај себе туку и кај другите и полесно да ги доживува.

2. Вистинско јајце или нацртано на лист. Се бои со помош на
штипка, меко сунгерче или памукче.

3. Направете весела игра „Палчиња”на зајко и пиле од картон (види
слика)

4. Игра „Празно јајце“ (види слика)
5. Раскажете му ја на детето приказната за Велигденското зајаче

(види погоре во активности за возраст 4-6 год.) Детето нека ја
раскаже приказната, помогнете му заедно тоа да го направите.

Децата може да ја научат песничката за Велигден (види линк)
Потребни
материјали

јајца, бои за јајца, четка, фломастери, лепенки, сликички, салфетки,
пр. лисја од природата, ластичиња, пуканки, семиња, монистри, штипка,
памук, сунгерче, картон, листови во боја, ножици, лепак, сламки, дрвено
стапче, зрна пченица, подлабока украсна чинија, Велигденски украси

Прикачување на
слика, линк, или видео
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Возрасна група: 2-3 години

Дневна активност:
„Празник се ближи-Весели јајца”

Цел на активноста: - да се поттикне интересот на детето кон цртањето и обликување
на разни едноставни форми;
- да се поттикне интересот за учество во музички и ликовни
активности;
- да се поттикнува на развивање на односите дете-
возрасен,возрасен-дете;

Стандард: - Детето демонстрира интерес за учество во разни форми на
визуелна креативност.
- Детето може да развие социјални вештини во интеракција со
возрасните.

Активност “Вредни рачиња бојат и цртаат”

Опис на активноста И децата на оваа возраст може да бидат вклучени во заеднички
активности околу уредување и украсување на домот пред
празнично и празнично. Во контекст на тоа прочитајте ја
содржината за деца-возраст 4-6 години. Прилагодете ја
содржината на возраста на детето.

Поедноставни примери на боење со јајца освен веќе понудените
може да бидат:

1. Обојте ја раката на детето во неколку бои и направете отпечаток
на лист хартија.

2. На бел лист од хартија во боја залепете - пилиња, јајца

3. Научете го детето како да нацрта зајаче

4. Нацртајте зајаче, јајца и обојте ги.

5. Раскажете му ја на детето приказната за Велигденското зајаче

Додека траат активностите се слушаат весели детски песнички.
Потребни материјали Бои за јајца,ј ајца, четка, лепак, хартија во боја, фломастери,п

разнични украси за домот и сл.
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Возрасна група: 2-3 години

Дневна активност:
„Празник се ближи-Весели јајца”

Цел на активноста: - да се поттикне интересот на детето кон цртањето и обликување
на разни едноставни форми;
- да се поттикне интересот за учество во музички и ликовни
активности;
- да се поттикнува на развивање на односите дете-
возрасен,возрасен-дете;

Стандард: - Детето демонстрира интерес за учество во разни форми на
визуелна креативност.
- Детето може да развие социјални вештини во интеракција со
возрасните.

Активност “Вредни рачиња бојат и цртаат”

Опис на активноста И децата на оваа возраст може да бидат вклучени во заеднички
активности околу уредување и украсување на домот пред
празнично и празнично. Во контекст на тоа прочитајте ја
содржината за деца-возраст 4-6 години. Прилагодете ја
содржината на возраста на детето.

Поедноставни примери на боење со јајца освен веќе понудените
може да бидат:

1. Обојте ја раката на детето во неколку бои и направете отпечаток
на лист хартија.

2. На бел лист од хартија во боја залепете - пилиња, јајца

3. Научете го детето како да нацрта зајаче

4. Нацртајте зајаче, јајца и обојте ги.

5. Раскажете му ја на детето приказната за Велигденското зајаче

Додека траат активностите се слушаат весели детски песнички.
Потребни материјали Бои за јајца,ј ајца, четка, лепак, хартија во боја, фломастери,п

разнични украси за домот и сл.



Прикачување на
слика, линк, или
видео

Возрасна група: 0-2 години

Стандард: - Детето може да одржува рамнотежа на телото

Активност
„Одиме по нерамна површина “

Опис на
активноста Целта на оваа активност е да се оспособи детето да се движи користејќи

ги предметите околу себе. Родителот ја организира активноста каде на
детето му помага да се движи самостојно или со помош. При тоа
картоните нека бидат во играта препреки кои треба да се освојат или да

Прикачување на
слика, линк, или
видео

Возрасна група: 0-2 години

Стандард: - Детето може да одржува рамнотежа на телото

Активност
„Одиме по нерамна површина “

Опис на
активноста Целта на оваа активност е да се оспособи детето да се движи користејќи

ги предметите околу себе. Родителот ја организира активноста каде на
детето му помага да се движи самостојно или со помош. При тоа
картоните нека бидат во играта препреки кои треба да се освојат или да

Прикачување на
слика, линк, или
видео

Возрасна група: 0-2 години

Стандард: - Детето може да одржува рамнотежа на телото

Активност
„Одиме по нерамна површина “

Опис на
активноста Целта на оваа активност е да се оспособи детето да се движи користејќи

ги предметите околу себе. Родителот ја организира активноста каде на
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го мотивираат детето.

пр: Доле има скриено богатство, Ајде да ги масираме нозете и сл.

Задолжително додека трае активноста се слушаат весели детски
песнички.

Потребни
материјали

Картони од  јајца, боја, четка, весела детска атмосфера со детски песни од
детски фестивали

Прикачување
на слика,
линк, или
видео
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