Датум:

27.04.20202

Тема:

Пролет

Возрасна група: 4-6 години
Дневна активност:
Цел на активноста:

Кој живее на ливадата
- Да се поттикнува за учество во драматизации и поттикнување на
желбата за прифаќање на игра на улоги;
- Да се поттикнува кон активно учење низ проекти и низ други
форми на учење;

Стандард:

- Да се поттикне кон графичко и ликовно изразување на
доживувањата, емоциите и потребите;
- Детето може да слуша и да разбира говорен јазик.
- Детето демонстрира способност да истражува и да открива нови
работи.
- Детето демонстрира интерес за учество во разни форми на
визуелна креативност.

Активност
Опис на активноста

Мали пријателчиња-инсекти
Со децата се разговара за жителите на ливадата. Инсектите се
многу мали животни со различни карактеристики. Повеќето од нив
одат, но постојат и такви кои летаат со помош на нивните крилца, а
некои дури и да скокаат. Имаат тело, три пара нозе, два пара
крилца, а на главата имаат очи и две антени со кои примаат
пораки, звуци и движења. Иако се мали тие се многу вредни. Исто
како и на нас луѓето, и тие имаат потреба од воздух, храна и вода.
Некои од нив се корисни, но некои може да бидат и штетни
(објаснете зошто).

Тие исто така имаат свои семејства: мравки, пчелки, буба мари,
пајаци.
*Жители на ливадата-говорна игра
Заедно со децата гледајте го клипот
https://www.youtube.com/watch?v=KVK7wil_7Qo
и децата нека ги именуваат инсектите.Опишете ги поединечно
секој инсект како изгледа.
*Измислена приказна-говорна игра
Изработете кукли-инсекти за прстињата и играјте со детето (нека
се претстави како инсект, или измислете ваша приказна која ќе ја
споделите со нас)
*Мојот инсектариум-ликовна игра
Децата ги цртаат инсектите и ги бојат на хартија, а потоа
изработуваат апликации кои ги лепат на теглата (нацртајте ја ако
немате принтер)-ИНСЕКТАРИУМ.
На крајот бројат колку инсекти има и го цртаат бројот што одговара
до теглата (3..4..6..).
Потребни материјали

видео, колаж хартија, фломастер, ножички, листови

Прикачување на
слика, линк, или
видео

*видео клип
https://www.youtube.com/watch?v=KVK7wil_7Qo
*Жители на ливадата-кукли за прстиња-ликовна игра

*Мојот инсектариум-математичка игра

(3...4...6)

Возрасна група: 3-4 години
Цел на активноста:

Стандард:

- Да се поттикнат кај детето знаења и способности за
препознавање и класификација на животните според местото на
живеење, според родот и карактеристиките;
- Да се усовршува способноста да комбинираат секвенции на
неколку моторички движења
- Детето ги набљудува и опишува карактеристиките на живиот светинсекти;
- Детето е свесно за своето тело во однос на постоењето други
подвижни и неподвижни објекти.

Активност

Жители на ливадата-мали пријателчиња
Опис на активноста

Со децата се разговара за жителите на ливадата. Инсектите се
многу мали животни со различни карактеристики. Повеќето од нив
одат. Но постојат и такви кои летаат со помош на нивните крилца, а
некои дури и да скокаат. Иако се мали тие се многу вредни. Исто

како и на нас луѓето, и тие имаат потреба од воздух, храна и вода.
Гледајте го видео клипот и именувајте ги инсектите заедно.
https://www.youtube.com/watch?v=KVK7wil_7Qo
*Јас сум, јас сум...-дидактичка игра
Со децата изработете коцка и нацртајте ги инсектите. Детето ја
фрла коцка и го именува инсектот што ќе му се падне, го кажува
звукот на инсектот-ономатопеја или прави некое движење на
инсектот.
*Пајакова мрежа-подвижна игра
Со селотејп или волница направете мрежа на пајак помеѓу два
ѕида или столчиња и детето нека поминува низ мрежата.
Потребни материјали

Листови хартија, фломастер, лепак, селотејп, волница

Прикачување на
слика, линк, или
видео

*Видео клип
https://www.youtube.com/watch?v=KVK7wil_7Qo
*Јас сум, јас сум...-дидактичка игра

*Пајакова мрежа-подвижна игра

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

Жители на ливадата-мали пријателчиња
- Да се поттикнува кон активно учење низ други форми на учење;
- Да се поттикнува самостојноста во истражувањето,
разликувањето и именувањето на одредени основни бои, текстура
простор, форми, облици на предмети во две и три димензии;

Стандард:

- Детето демонстрира способност да истражува и да открива нови
работи;
- Детето демонстрира интерес за учество во разни форми на
визуелна креативност.

Активност
Опис на активноста

Слетај пчелко, слетај пеперутке
Со децата се разговара за жителите на ливадата. Инсектите се
многу мали животни. Повеќето од нив одат, но постојат и такви кои
летаат со помош на нивните крилца, а некои дури и да скокаат.
Иако се мали тие се многу вредни.
Со децата гледајте го видео клипот
(https://www.youtube.com/watch?v=KVK7wil_7Qo

и поттикнете го детето да ги именува инсектите со што ќе го
збогати неговиот речник и ќе го вежба изговорот на гласовите.
*Мојата убава алка-пеперутка/пчелка-ликовна игра
Како награда изработете алка со инсектот кој што детето само ќе го
избере: пеперуга, пчела, буба мара или сл. Дозволете му на детето
да ја обои алката.
Потребни материјали

Листови, фломастери, ножички

Прикачување на
слика, линк, или
видео

*видео клип
https://www.youtube.com/watch?v=KVK7wil_7Qo
*Мојата убава алка-пеперутка/пчелка-ликовна игра
https://www.pinterest.com/pin/521713938086345240/

Возрасна група: 0-2 години

Стандард:
Активност
Опис на

-Детето демонстрира способност да истражува и да открива нови работи
Каде се инсектите?

Разговарате со детето за пеперутка, буба мара и за други инсекти и

активноста

покажувајќи слики од нив.
Потоа може заедно да ја слушате и танцувате на песничката „ПЕПЕРУТКА"
https://www.youtube.com/watch?v=19BWKQeBS3I.
Исто така во длабока пластична здела можете да ставите вода и топчиња и
играчки кои плутаат и се во различни бои; детето да ги "лови" со цедалка
или со кутлача и да ги префрлува во друг сад.

Потребни
материјали

Една поголема здела, пластични капачиња, цедалка

Прикачување
на слика,
линк, или
видео

https://www.youtube.com/watch?v=19BWKQeBS3I

