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Нашите убави езера
-

Детето ги набљудува и опишува карактеристиките на неживата природа.
Детето може да развие социјални вештини во интеракција со возрасните
Детето демонстрира интерес за учество во разни форми на визуелна
креативност
- Детето покажува истрајност во преземените активности
- Да се развиваат способности за распознавање на основните својства на
одредени природни елементи, појави и географски поими од опкружувањето;
- Да се запознае со убавините на својот роден крај и да се поттикнува да развива
чувства на љубов и почит кон татковината
- Да стекне ликовни вештини за контрола и координација на движењето на
раката при користење на приборот за разни ликовни техники
- Да се поддржува детето во истрајноста во процесите на учењето и откривањето
Денешните активности ги посветуваме на нашите прекрасни езера, доколку сте
посетиле некое од нив поразговарајте и евоцирајте спомени и доживувања од
посетата на Охридско, Преспанско или Дојранско езеро, колку се убави, што сте
виделе и посетиле, ако сте пловеле со кајче или бродче. Прочитајте им го текстот
за Стефан и планот каде ќе летува оваа година.

Покажете му слики на детето и именувајте ги нашите езера, како и некои

знаменитости по кои се познати во целиот свет, Свети Наум, Плаошник,
Билјанините извори, охридската пастрмка и плашица, островот Голем град на
Преспа, кормораните, алгите и лековитата кал во Дојран.







Понудете му на детето хартија и темперни бои за да наслика односно
преслика дел од прекрасната убавина на нашите езера, листот
превиткајте го на половина, на едната страна детето слика вода и дрвја и
откако ќе ја преклопи се добива интересна рефлексија
Од сунѓер, хартија и цевка детето може да изработи кајчиња кои ќе ги
пуштите да пловат по “езерото“ односно во еден сад со вода
На еден лист хартија детето нека нацрта риба односно “пастрмка“ а
крлушките да ги испечати
На хартиена чинија детето го слика езерото, а кајчето плови закачено на
стапче од сладолед

Пoтребни материјали
Прикачување на
слика, линк, или
видео

Хартија, сунѓерче, темперни бои, ролни од тоалет хартија, стапче од сладолед,
хартиена чинија, цевка, лепак

