
 

Датум:  27.05.2020 

Тема:   
 

 
Патуваме - истражуваме во вселената 

 

Возрасна група: 4-6 години 

Стандард: - Детето демонстрира способност да истражува и открива. 
- Детето демонстрира способност за класификација и серијaција. 
- Детето демонстрира интерес за учество во разни форми на визуелна 

креативност  
- Детето може да ги препознае и соодветно да ги      изразува своите 

емоции 
- Дeтeто се гордее со своите постигнувањата и вeрува во своитe 

способности 
- Детето може да  го збогати својот  речник  и  да покаже  напредок во 

правилниот говор 

Цел на активноста:  - Когнитивниот развој се однесува на зголемување на интелектуалните и 
менталните способности на децата 

Процесот на когнитивниот развој вклучува комплекс на ментални активности, 
како: истражување, откривање, презентирање, сортирање, класифицирање и 
меморирање на информациите. Овој домен од развојот на детската личност, 
во исто време, вклучува: Како мислат и што знаат децата. Когнитивниот развој 
обединува неколку сегменти, како што се: препознавање, обработка, 
организација и соодветна употреба на дадената информација. 
Детскиот пристап кон учењето се однесува и на мотивацијата, однесувањето и 
когнитивните стилови коишто децата ги демонстрираат кога учат нешто ново и 
секогаш во различни ситуации. Децата треба да бидат мотивирани да го 
користат претходно стекнатите знаења и вештини. Тие треба да се оспособат и 
за доживотно учење. 

Активност „Дали  има  вонземјани“ - „Замислено патување на планетата Марс“ 

Опис на активноста Активноста која ќе ја реализирате денес со своите деца е малку специфична, 
но од друга страна многу интересна. Користете го детското искуство, знаења, 
умеења, вештини. Искористете ги реквизитите кои ги користевте на 
претходните активности во изминатиот период, за децата да бидат 
мотивирани за учење низ игра потребна е стимулативна средина. За почеток 
заедно погледнете еден краток видео запис, можете и заедно да танцувате во 
одредени моменти, да ги насочувате во одредени секвенци, интеракција со 
детето...видеото е на следниот линк: 
https://youtu.be/_wLPlokj-1M 
Прочитајте им го следниот текст на децата преку кој се развиваат способности 
за слушање и разбирање на говорниот јазик, правилно зборување и 
елоквенција. 

https://youtu.be/_wLPlokj-1M


 
 

Вонземјанинот ЛУ-РУ-СУ 
Во тревата нешто се движело чудно, испуштало, дувало некој пламен син, 
менувало форми, го видела Дарја се доближила, здогледала – вонземјанин. 
Го прашала кој е, како се вика и како ли пристигнал кај неа в двор, со 
пламенот син тој напишал букви и буквите формирале еден збор: Лу-ру-су   
„Значи, тоа е твоето име“, му рекла Дарја и го допрела со рака тој веднаш се 
претворил во форма на дете. „Сите ли вонземјани на тебе личат, менуваат 
форми и дуваат пламен? Знаат да зборуваат на мојот јазик, можат да се 
сменат од дете во камен?“ Каменот до Дарја се претворил во був, па од був 
одново во облик на дете. Потоа почнал да раскажува тивко како пристигнал 
овде и од кој свет е. „Живите суштества од други планети немаат очи, уста, ни 
сетила пет, не мислат дека другите како нив се исти, тоа го мислат само луѓето 
од овој свет“, кажал и додал – за преобразба и говор дека моќ има само 
неговиот вид и веднаш штом излегол таткото на Дарја во дворот, Лу-ру-су се 
претворил во ѕид. 

Разговарајте со децата за содржината на текстот, што им било необично, 
чудно, направете компарација што е слично а што различно меѓу нас луѓето и 
нив - вонземјаните. Поттикнете го детето постојано да ви прераскажува некоја 
позната приказна или случка, филм, театарска претстава. Со тоа ги зајакнувате 
лингвистичките вештини на детето при комуникацијата 

Имагинацијата е поважна од знаењето затоа што таа е јазикот на душата. Tука 

започнува слободата. Важноста на мисловното креирање и креативната 

адаптација на личниот простор преку визуелно проектирање на сопствените 

желби. Проследете ги заедно „Авантурите на Лола и Мила“ на следниот линк: 

https://youtu.be/cc9s5liXdWM 

По завршувањето на видеото одберете некое удобно место, може и 

„волшебна фотеља“ во позадина пуштете инструментална музика за 

релаксација, обидете се да го насочите и поттикнете детето за „Замислено 

патување на планетата Марс и средба со вонземјаните“ - (денешната 

активност). Започнете со одбројување (може да ги затворите очите за подобра 

имагинација) : 

10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-0 - ПОЛЕТУВАМЕ !!!  Во текот на „патувањето“ вие го 

водите монологот на пример: - Сега сме горе високо меѓу ѕвездите… - се 

приближуваме до ... Користете ја вашата нарација на начин на кој детето 

навистина ќе се внесе во универзумот, ќе ја развиете фантазијата ... Кога ќе 

„пристигнете на планетата Марс“ - средбата со вонземјаните нека трае 

подолго за да може детето вербално да ви го раскаже своето „патување -

доживување“. Детето може да ги препознае и соодветно да ги изразува 

своите емоции. Овозможeтe му на дeтeто да ги разбeрe и разговара за 

сопствeнитe eмоции. Иницирајте игра во која детето кажува сопствени 

https://youtu.be/cc9s5liXdWM


доживувања. Љубопитноста кај децата, нивните интереси, иницијативноста, 

упорноста, инвентивноста и креативноста се особини на детската личност кои 

се развиваат во рамките на останатите домени од развојот на детската 

личност. Децата освен вербално може да се изразуваат и невербално преку  

учество во разни форми на визуелна креативност. Овозможете им на децата 

различен ликовен материјал за изработка на предмети (хартија, пластелин, 

тесто, дрво, лепак...). Ви предлагаме и дигитална сложувалка на следниот 

линк: 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2383bbb54eae 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3a5c484a047f 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1ce1c14bd498 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2383bbb54eae
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3a5c484a047f
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1ce1c14bd498








 



 





 



 



Потребни материјали Изработки од претходните активности за вселена,- прибор за ликовени 
активности: цртање, сликање, моделирање, боенки за вселена, дигитални 
сликовници, сложувалки, амбалажен материјал за изработка на вселена и 
вселенски летала 

Прикачување на 
слика, линк, или 
видео 

Корисни линкови 
https://chudnashuma.wordpress.com/2020/04/02/%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D
0%B5%D0%BC%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82-
%D0%BB%D1%83-%D1%80%D1%83-%D1%81%D1%83-1/ 
 
https://www.nasa.gov/kidsclub/index.html 
 
https://youtu.be/WApvQ8yp5WE 
 
https://youtu.be/EvDSZO5rflg 
 
https://youtu.be/VDKkbbJBgUU 
 
https://youtu.be/QU3IjEZ-cwQ 
 
https://youtu.be/Exsljuc_hvs 
 
 

https://chudnashuma.wordpress.com/2020/04/02/%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82-%D0%BB%D1%83-%D1%80%D1%83-%D1%81%D1%83-1/
https://chudnashuma.wordpress.com/2020/04/02/%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82-%D0%BB%D1%83-%D1%80%D1%83-%D1%81%D1%83-1/
https://chudnashuma.wordpress.com/2020/04/02/%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82-%D0%BB%D1%83-%D1%80%D1%83-%D1%81%D1%83-1/
https://www.nasa.gov/kidsclub/index.html
https://youtu.be/WApvQ8yp5WE
https://youtu.be/EvDSZO5rflg
https://youtu.be/VDKkbbJBgUU
https://youtu.be/QU3IjEZ-cwQ
https://youtu.be/Exsljuc_hvs






 
 
 

 

 



Возрасна група: 3-4 години 

Стандард: - Детето ги набљудува и опишува карактеристиките на неживата 
природа; 

- Детето демонстрира способност да разликува различни звуци/ 
гласови; 

- Детето демонстрира интерес за учество во разни форми на визуелна 
креативност 

- Детето може да ги препознае и соодветно да ги  изразува своите 
емоции, 

Цел на активноста:   - Когнитивниот развој се однесува на зголемување на интелектуалните 
и менталните способности на децата 

Процесот на когнитивниот развој вклучува комплекс на ментални активности, 
како: истражување, откривање, презентирање, сортирање, класифицирање и 
меморирање на информациите. Овој домен од развојот на детската личност, 
во исто време, вклучува: Како мислат и што знаат децата 
- Детскиот пристап кон учењето се однесува и на мотивацијата, однесувањето 
и когнитивните стилови коишто децата ги демонстрираат кога учат нешто 
ново и секогаш во различни ситуации. 
- Доколку сакате да израснете креативно дете, морате да го научите да 
размислува независно 
 

Активност „Има ли вонземјани“ - Зази, Зина и планетата Земја (Сказните на Биби ) 
Опис на активноста Активноста која ќе ја реализирате денес со своите деца е малку специфична, 

но од друга страна многу интересна. Користете го детското искуство, знаења, 
умеења, вештини. Искористете ги реквизитите кои ги користевте на 
претходните активности во изминатиот период, за децата да бидат 
мотивирани за учење низ игра потребна е стимулативна средина. За почеток 
заедно погледнете еден краток видео запис од омилената Биби  на следниот 
линк: 
https://youtu.be/VDKkbbJBgUU 

Интеракција со децата во текот на следењето на видео записот, а потоа 
поттикнете ги да раскажат динамични ситуации од тоа што најмногу им се 
допаднало. Децата може и невербално да се изразат да илустрираат 
сегменти од ликовите и случувањата во видео записот.  Кога детето ќе нацрта 
некој цртеж наместо да кажете „Леле колку убав цртеж!“ кажете „Леле па ти 
навистина имаш талент за цртање!“. Ваквата изјава ќе го натера детето да 
сфати дека е талентирано и да се обиде дополнително да ги подобрува 
своите способности. Имагинацијата е поважна од знаењето затоа што таа е 
јазикот на душата. Tука започнува слободата. Важноста на мисловното 
креирање и креативната адаптација на личниот простор преку визуелно 
проектирање на сопствените желби. 
Ви предлагам и дигитална сложувалка на следниот линк: 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1ce1c14bd498 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3a5c484a047f 

https://youtu.be/VDKkbbJBgUU
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1ce1c14bd498
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3a5c484a047f














 

 

 

Потребни материјали Аудиовизуелни средства, прибор за цртање, сликање, хартија во боја за 
изработка на маски, пластелин или тесто во боја за моделирање 

Прикачување на слика, 
линк, или видео 

Корисни линкови : 
https://chudnashuma.wordpress.com/2020/04/02/%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D
0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1
%82-%D0%BB%D1%83-%D1%80%D1%83-%D1%81%D1%83-1/ 
 
https://youtu.be/WApvQ8yp5WE 
 
https://youtu.be/Exsljuc_hvs 
 
https://youtu.be/cc9s5liXdWM 

 

Возрасна група: 2-3 години 

Стандард: - Да се развива сопствен пристап и стил кон учењето. 
- Да се поттикнува интересот за користење на различни форми и извори 

на информации. 
-  Да се развиваат способности за самостојно користење на внатрешната 

мотивација за изведување на посложени задачи. 
- Да се поттикнува кон селективно избирање активности од повеќето 

кои што му се нудат, согласно со личните интереси и начините на 
разбирање и прифаќање. 

- Да се развива способност за започнување на одредена активност и 
истрајност во реализацијата до нејзиното завршување. 

Цел на активноста:   - Oткривачки игри во кои децата се ставени пред проблем ситуација: да 
изнајдат решение - сензорни вреќички.  
- Активности со кои се мотивираат децата на истражувачки активности со 
разни предмети и материјали, 
- Развивање координација рака-око, 

https://chudnashuma.wordpress.com/2020/04/02/%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82-%D0%BB%D1%83-%D1%80%D1%83-%D1%81%D1%83-1/
https://chudnashuma.wordpress.com/2020/04/02/%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82-%D0%BB%D1%83-%D1%80%D1%83-%D1%81%D1%83-1/
https://chudnashuma.wordpress.com/2020/04/02/%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82-%D0%BB%D1%83-%D1%80%D1%83-%D1%81%D1%83-1/
https://youtu.be/WApvQ8yp5WE
https://youtu.be/Exsljuc_hvs
https://youtu.be/cc9s5liXdWM


-(Игра: „Кој / што е на сликичката“), а детето го именува предметот или 
прашува што е тоа. 

Активност Има ли вонземјани  - Авантурите на Маша и Медо во вселената 
Опис на активноста Активноста која ќе ја реализирате денес со своите деца е малку специфична, 

но од друга страна многу интересна. Користете го детското искуство, знаења, 
умеења, вештини. Искористете ги реквизитите кои ги користевте на 
претходните активности во изминатиот период, за децата да бидат 
мотивирани за учење низ игра потребна е стимулативна средина. За почеток 
заедно погледнете еден краток видео запис од нивните омилени ликови 
Маша и Медо и нивните авантури во вселената на следниот линк: 
 
https://youtu.be/Exsljuc_hvs 
 

Преку игра: „Кој/ што има на сликичката“ - поттикнете ги децата да 
препознаат - именуваат - опишат делови од сликата, охрабрете ги да 
прашуваат што не им е јасно или непознато 

 
Следува сензорна игра „Колку очиња има…“ која Ви ја предлагам на следниот 
линк:   https://youtu.be/LA1S-dHFzco 

Детето поврзува број со одредени предмети, открива дека има доволен броj 

https://youtu.be/Exsljuc_hvs
https://youtu.be/LA1S-dHFzco


Поттикнете го детето да ги користи броевите во секојдневните комуникации 
и разговарајте со него каде сè се користат бројките. 
Овозможeтe му на дeтeто доволно врeмe и можности за игра, 
eкспeримeнтирањe и постигнување нови работи. 

 
 

Потребни материјали Аудиовизуелни средства, сензорна фолија наполнета со гел за коса, големи и 
мали очиња, фотографии, мини постери на тема вселена 



Прикачување на слика, 
линк, или видео 

Корисни линкови: 
https://youtu.be/VDKkbbJBgUU 

https://youtu.be/WApvQ8yp5WE 

 

https://youtu.be/VDKkbbJBgUU
https://youtu.be/WApvQ8yp5WE

