Датум:

26.03.2020

Тема:
Хигиена во домот

Возрасна група: 4-6 години
Дневна активност:

Цел на
активноста:

Кој што работи дома?"

- Да се поттикне да го одржува просторот во кој престојува чист и уреден
- се оспособи да го средува просторот во кој игра

Стандард:
-

Детето презема активности поврзани со лична нега и хигиена

Активност
Возраста на децата дозволува веќе тие да имаат претстава кој што работи дома.
Преку краток разговор поставувате прашања во форма на квиз-игра „Кој што
работи дома?“,а детето одговара. На пр.: Кој дома готви? - мама/баба, Кој ги мие
дома чиниите? Кој ја чисти бањата? ,Кој ја средува детската соба?..., притоа
внимавајќи во работните активности кои се извршуваат да бидат опфатени
повеќето од членовите или барем по една активност од член, секако да се
вклучени децата (родителот се поттикнува на размислување за прашањата,а
децата за одговорите).

Детето да се поттикнува на средување на
својата детска соба или просторот во кој
игра, преку повеќе игри. Една од нив е и
„Мојата библиотека“, каде детето /
децата се поттикнуваат да ги подредат
своите книги, сликовници, детски
енциклопедии по неколку класификации,
вклучувајќи математика: по големина
(големи - мали), дебелина (тенки дебели), по боја (еднобојни, шарени,
само црвени ,па сини...), а притоа и се
бришат
со
памучна
крпа,
како
одржување на хигиена. Со самото
подредување се учат и на естетско
уредување на просторот.

Друга игра е класификација на
играчките според намената, односно
поделба според тоа за што служат.
Родителот одредува или заедно, каде
стојат коцки, каде слагалки или пазли,
каде играчки од сообраќаен вид, а
каде кукли, барбики и бебиња, детска
кујна... Се чистат од сите непотребни
или искршени играчки (доколку ги
има) и се фрлаат во корпа за отпадоци.
Останатите се класифицираат во кутии,
пластични или картонски, различни по
големина или исти, каде детето потоа
може ликовно преку цртеж да ги
означи со свој знак/амблем кој ќе си го
залепи и на тој ја обележува кутијата
за поголема прегледност.

На овој начин се постигнува стандардот предвиден за оваа возраст односно –
Детето ја средува собата или просторот во кој игра.
Потребни
материјали

Детска соба или просторија каде детето си игра, игровен материјал, играчки,
пластични или картонски кутии, боички, хартија, лепило, корпа за отпадоци

Прикачувањ
е на слика,
линк, или
видео

Возрасна група: 3-4 години
Дневна активност:

Кој што работи дома?"

Цел на активноста:
- да се подржува љубопитноста на детето кон новите предмети и настани
во опкружувањето;
- да се поттикнува да го користи стекнатото искуство во процесот на
учењето;

Стандард:
-

Детето презема активности поврзани со лична нега и хигиена

Активност
Детето/децата знаат основни културно-хигиенски навики за лична хигиена,
но и за средување на играчките по секоја игровна активност, на оваа
возраст. За да направите утврдување на истите, тоа можете да го најдобро
преку игри ,со кои ќе биде ем забавно,ем продуктивно реализирано

времето.

Опис на активноста
Првата игра е кога родителот му
предлага на детето да се стават сите
играчки на куп, растурени и
измешани и да му побара одредена
играчка, но да му напомене за брзо
наѓање на истата. Кога детето сфаќа
дека тоа не е баш едноставно во
„хаосот“ да се снајде, му посочувате
дека нередот не е добар и дека
уреднсота прави и прегледност.
Потоа му задавате на детето задача
да одбере 5-7 омилени играчки,
добро да ги забележи и потоа детето
да ги покрие очите со раце, за да не
гледа кога извлекувате една. игра се
вика Погоди што недостасува?“, се
тестира перцепцијата и меморијата
на детето/децата. Доколку играта им
е лесна, зголемете го бројот на
играчки, но максимум до 10 играчки.

Втората игра се вика „Вoлшебно
торбиче“, каде детето најпрво
одбира 10 омилени играчки, ги
разглледувате
заедно,
ги
именувате и потоа ги ставате вие
во една кеса/торба каде тие не се
гледаат. Детето треба да ја протне
раката во торбата, да допре една
играчка и без да ја вади и гледа, да
погоди која е. Ја погодува според
сетилото
за
допир,
според
мисловна асоцијација и доколку ја
погоди, громогласно се пофалува
од родителот, бидејќи и не е така
лесно да се погоди.

Оваа игра може и по пат на
асоциијации, каде вие вадите една
играчка, ја гледате и давате опис на
истата, но детето е свртено со грб.
На тој начин вежбате асоцијации,
Играта се игра додека има интерес со цел да му гопоттикнете
или додека не се повлечат сите размислувањето ,да го наведете
детето да погоди, но да не му
играчки.
открие (пр: мало е, има тркала,
свири, дрвено е...) туку само да го
наведе
кон
погодување
на
играчката.

На крајот од сите игри, заедно може да одите во бањата и да ги потопите
играчките кои дозволуваат миење и заеднички да ги исперете од
игровната активност, со што се прави хигиена и дезинфекција на
истите.Секако,после се, се мијат рацете и лицето, самостојно каде само
потврдувате дека вашето дете/деца умеат и знаат за самостојна лична
хигиена и нега.

Потребни
материјали

Игровен материјал на детето/децата (сите играчки, потоа не повеќе од 10
во игрите), торба или кеса за „криење“на играчките;
Бања/тоалет,сапун,вода

Прикачување на
слика, линк, или
видео

Возрасна група: 2-3 години
Дневна
активност:
Цел на
активност
а:

Кој што работи дома?"
-

Детето може да ракува со играчки и разни предмети за општа употреба

Стандард: - Да се оспособи детето да вади и да става предмети на одредено место
- Да се оспособи да ги собира играчките од под со дланките и прстите

Активност

Опис на
активноста

Водете разговор за тоа е колку е важна хигиената во домот и дека сите
членови треба да се грижат за уредност и средување на просторот во кој се
живее,игра,твори и спие.

Детето на оваа возраст, треба да знае да ги средува играчките по секоја
игровна активност, ставајќи ги во просторот во кој се средени пред игра
(полици,кутии,работна масичка...)
Вие треба да помогнате со пример (усно или најдобро со работа) како и тиеда
го средуваат домот,па да можат да ги вклучуваат и останатите членови.
На тој начин, детето/децата се учат на работни навики од најрана возраст.
Се препорачува да го /ги пофали детето/децата на вложениот труд во
средувањето на просторот во кој престојуваат сите членови.

Потребни
материјал
игровен материјал/играчки на децата, останати предмети во домот кои се
и
средуваат

Прикачува
ње на
слика,
линк, или
видео

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F
watch%3Fv%3DS8wp_plgkv4&psig=AOvVaw3IjH8YgcZvYGkl1A_XA4_&ust=1584977628449000&source=images&cd=vfe&ve
d=0CA0QjhxqFwoTCPiXj8m0rugCFQAAAAAdAAAAABAK

