Почитувани родители, старатели
Дневните активности се прилагодени на домашните услови, односно планот е
поедноставен. Можете да користете и други активности, односно истите да ги
прилагодете според можностите и интересот на децата.
Воспитниот тим на ЈОУДГ ,,Орце Николов,, во однос на предвидените активности
подготвен е да Ви помогне со совети секој работен ден од 9 до 12 часот преку вибер
групите кои веќе ги користите со вашите вочпитувачки и негователки.
Ви посакуваме да поминете забавно и едукативно време со Вашите деца. Доколку сакате
може да ни праќате слики или видеа од реализираните активности кои ќе ги објавиме на
официјалната web страна на градинката.

Датум:
Тема:
Дневна активност:
Цел на активноста:

23.03.2020
Ден на лицата со Даунов синдром (21 март)
Чорапи во боја – Шарените чорапи
Преку оваа тема децата се едуцираат да се прифатат какви што се,
а потоа да ги прифатат другите без оглед на нивните
ограничувања, различности и потреби, да сфатат дека секој човек
е уникатен на свој начин и дека треба да се однесуваме еднакво
кон сите без оглед на различностите.
Шарените чорапи се симбол на подигање на свеста кај луѓето кон
лицата со Даунов синдром. Оваа кампања за шарените чорапи
има за цел да ги охрабри луѓето да зборуваат за разликите, на прв
план вклучувањето и прифаќањето на лицата со Даунов синдром.

Возрасна група: 5-6 години
Стандард:

Активност

Детето може да научи нови работи и да стекне нови искуства
Детето може да воспостави контрола на движењата на дланките и прстите
Детето демонстрира знење на броење и бројки
Детето може да ги забележи и почитува различностите и сличностите кај
луѓето
1. Правење кукли од чорапи

Опис на
активноста

Заедно со детето одберете чорапи од кои ќе
направите кукла. Дозволете на детето да ги
користи материјалите за сечење и заедно
одберете кое видео ќе го одберете во однос на
каква кукла ќе направите.

Потребни
материјали

Ножици, стари чорапи, лепак, конец, игла (во
зависност која кукла ќе одберете да ја
направите)

Прикачување
на слика,
линк, или
видео

2. Колку чорапи се
потребни да се измери
мојата висина
Наполнете корпа со чорапи и
кажете му на детето да легне
на земја додека ги редете
чорапите до нив еден чорап
врз друг за да ја измерете
неговата должина. Потоа
заедно со дететобројте колку
чорапи беа потребни за да ја
измерат должината на телото
на детето.
Различни чорапи

Возрасна група: 4-5 години
Стандард:

Активност

Детето може да научи нови работи и да стекне нови искуства
Детето може да воспостави контрола на движењата на дланките и
прстите
Детето може да ги забележи и почитува различностите и сличностите кај
луѓето
1. Правење кукли од чорапи

Опис на
активноста

Заедно со детето одберете чорапи од кои ќе
направите кукла. Дозволете на детето да ги
користи материјалите за сечење и заедно
одберете кое видео ќе го одберете во однос на
каква кукла ќе направите.

Потребни
материјали

Ножици, стари чорапи, лепак, конец, игла (во
зависност која кукла ќе одберете да ја
направите)

Прикачување
на слика,
линк, или
видео

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

Возрасна група: 3-4 години

2. Декорирање на
чорапи
Заеднички одберете чорапи
кои заеднички со вашето
дете ќе ги декорирате

Чорапи и иразлични
додатоци за украсување
(стегачи, пуфли, панделки,
или што имате дома)

Стандард:

Активност
Опис на
активноста

Потребни
материјали
Прикачување
на слика,
линк, или
видео

Детето може да научи нови работи и да стекне нови искуства
Детето може да воспостави контрола на движењата на дланките и прстите
Детето може да ги забележи и почитува различностите и сличностите кај
луѓето
1. Декорација на картонски
чорапи со геометриски фигури
Задно со детето исечете од картон
фигури во форма на чорапи, потоа
исечете различни геометриски фигуру
кои детето ќе ги бои и ќе ги украсува
чорапите.

2. Правење чорапи од тесто или
пластелин
Одберете материјал дали тесто од
брашно или ако имате пластелин и од
него правите чорапи.

Картони, Харија, ножички, лепак,
боички

Тесто од брашно и вода или пластелин

Возрасна група: 2-3 години
Стандард:

Детето може да научи нови работи и да стекне нови искуства
Детето може да воспостави контрола на движењата на дланките и
прстите

Активност
Опис на
активноста

Наоѓање на парот
Разделете го парот чорапи во две
кутии или корпи и дадете му задача
на детето да го најде парот на
чорапата и потоа заеднички со
Ваша помош преклопете ги
чорапите.

Правење чорапи од тесто или пластелин
Одберете материјал дали тесто од
брашно или ако имате пластелин и од
него правите чорапи.

Потребни
материјали
Прикачување
на слика,
линк, или
видео

Различни чорапи

Тесто од брашно и вода или пластелин

Возрасна група: 0-2 години
Стандард:

Детето може да научи нови работи и да стекне нови искуства
Детето може да воспостави контрола на движењата на дланките и
прстите

Активност
Опис на
активноста

Ставање чорапи во кутија
Во кутијата направете отвор во кој
Вашето дете ќе ги става еден по
еден чорапите. Отакако ќе ги стави
сите чорапи, се празни кутијата и се

Полнети чорапи
Наполнете чорапи со ориз и добро
врзете ги. Дадете му ги на детето да
игра со нив. Потоа покажете му да
прави масажа на рацете со нив.

повторува постапката се додека на
Покаѓете му дека со масажата треба да
детето му е интересно. При
се релаксира.
ставањето на чорапите се користи
зборот чорапи, бојата на чорапот, на
кого му припаѓа и.т.н.
Пр. Црвен е чорапот? На мама е , на
бато е....
Потребни
материјали
Прикачување
на слика,
линк, или
видео

Различни чорапи, кутија од чевли

Чорапи, ориз

