
Датум: 27.03.2020
Тема: Јас и моето семејство

Цел на активноста: 1. Да се поттикне интересот и љубовта кон танцувањето и
креативното изразување преку движењата на телото;
2. Да се развива чувство за ритам;
3. Да се поттикне преку коритење на ликовните техники да ги
изразува своите мисли и чувства.

Возрасна група: 4-6 години

Стандард: 1. Детето може да разликува различни звуци и гласови;
2. Детето може да се движи кординирано со цел;
3. Детето е свесно за своето тело во однос на постоење други подвижни
и неподвижни објекти
4. Детето демонстрира интерес за учество во разни форми на визуелна
креативност.

Активност 1. Се броиме 2. Кој е побрз- Јас или тато
Опис на
активноста

Го мотивирате и го поттикнувате детето
преку слушање на ЦД -песничка"Мојата
фамилија"од "Златно славејче"-2010
год. https://youtu.be/e1bLGLCB10A , да пее
и да изведува креативни движења по
тактот на музиката, ги набројуваат
членовите на семејството,ги
пребројуваат а за крај со фломастери
цртаат на тема" Јас и моето семејство".

Заедно се детето ке направите
игра во која ке се натпреварувате
со детето кој е побрз.Потребно е
да наместите на почеток две
празни корпи, во должина ке
наместите чашки на растојание
од еден метар ( ке ставите чашки
колку ви дозволува просторот ) и
на крај една корпа со играчки.Со
лазење на колена и раце од
почеток доаѓате до едната корпа
, земате играчка и со трчање цик
цак се вракате назад и ја ставате
играчката во корпа.Победник е
оној кој ке собере најмногу
играчки.
Забавна и интересна игра за
целото семејство
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Игри за
попладневнит
е часови

Игра на замрзнување

Нa децата им се пушта музика, тие
играат додека не застане музиката, кога

ќе застане тие се замрзнуваат.

Потребни
материјали

ЦД-песничка"Мојата фамилија"-Златно
славејче 2010 год.,блок-
хартија,фломастери,фотографии од
различни семејства.

Корпа,Пластични чашки и
играчки

Прикачување на
слика, линк, или
видео

https://youtu.be/e1bLGLCB10A

Игри за
попладневнит
е часови

Игра на замрзнување

Нa децата им се пушта музика, тие
играат додека не застане музиката, кога

ќе застане тие се замрзнуваат.

Потребни
материјали

ЦД-песничка"Мојата фамилија"-Златно
славејче 2010 год.,блок-
хартија,фломастери,фотографии од
различни семејства.

Корпа,Пластични чашки и
играчки

Прикачување на
слика, линк, или
видео

https://youtu.be/e1bLGLCB10A

Игри за
попладневнит
е часови

Игра на замрзнување

Нa децата им се пушта музика, тие
играат додека не застане музиката, кога

ќе застане тие се замрзнуваат.

Потребни
материјали

ЦД-песничка"Мојата фамилија"-Златно
славејче 2010 год.,блок-
хартија,фломастери,фотографии од
различни семејства.

Корпа,Пластични чашки и
играчки

Прикачување на
слика, линк, или
видео

https://youtu.be/e1bLGLCB10A



Возрасна група: 3-4 години

Стандард: Детето може да се движи кординирано со цел,
Детето демонстрира интерес за учество во разни форми на визуелна
креативност.
Детето може да одржува рамнотежа на телото

Активност 1. Игри во домот 2. Вежбам за да сум
здрав

Опис на
активноста

За оваа активност потребни ни се поголеми и
помали картонски кутии. Покажете-
демонстрирајте на детето, како да ги пренесе
кутиите од едната страна до другата страна на
собата, а при тоа да не му паднат. После секој
успех детето се наградува со аплауз или
пофалба. Како втора активност детето бои
апликации на тема „Игри во домот“ со водени
бои и самостојно ги меша боите, одкако ќе се
исуши цртежот, задолжително да се изложи на
видно место.

Во оваа активност е потребна
убава музика каде што ке го
потикне детето да ги изведува
сите движења што ке му ги
покаже родителот-
старателот.Вежбите се
едноставни и  забавни. Правите
жапче, планина, виножито,
вага.

Потребни
материјали

Големи и мали картонски кутии, водени боици,
четки, чаша со вода.

Убава музика и подлога на која
ке вежба

Прикачување
на слика,
линк, или
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видео

Возрасна група: 2-3 години

Стандард: Детето може да се движи кординирано со цел

Активност 1. Игри со семејството 2. Во чевлите на другиот
Опис на
активноста

Поставете полигон од разни играчки и предмети
во домот, како коцки, столчиња, обрачи итн. За
да може детето да истражува. Да прескокнува
мали препреки, да подскокнува, да ползи, да
оди, да потрчнува. Покажете-демонстрирајте му
на детето и поставете правила на играта. Играта
се игра се додека постои интерес кај детето.

Играјте заедно со Вашето дете.
Секој нека облече обувки,
папучи кои не одговараат на
големината на нозете.  Вие
облечете обувки на вашето
дете, детето нека облече Ваши
обувки. На тој начин покрај тоа
што се занимават,  се ставате во
позиција на другиот и
разговарате за тешкотиите во
одењето поради несоодветни
чевли.

Потребни
материјали

Разни играчки и предмети од дома:
коцки,столчиња,обрачи итн.

Папучи ,чевли

Прикачување
на слика,
линк, или

видео
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видео

Возрасна група: 0-2 години

Стандард: Детето демонстрира способност да истражува и да открива нови работи

Активност 1. “Погоди што изеде мачката”
Опис на
активноста Земате плишана играчка по можност  мачка и неколку ситни играчки. Оставете

го детето да погледне во ситните играчки и да ги именува. Потоа затворете му
ги очите и сокријте една играчка. Потоа поттикнете го детето со прашањето -
Погоди што изеде мачката, да погоди која играчка недостасува. На тој начин го
стимулирате вниманието и меморијата.

Потребни
материјали Играчки

Прикачување
на слика,
линк, или
видео

видео
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