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Zajedničko čitanje slikovnica sa našom djecom i učenicima predstavlja mogućnost za zajedničko druženje i učenje.

Slikovnice nam otkrivaju nove perspektive. Slikovnice nam pomažu da otkrijemo zadovoljstvo istraživanja, da savladamo vještinu učenja, da učimo 
kako da pronađemo pravu informaciju, kako da dođemo do novih ideja ili da proširimo i obogatimo one koje već imamo. Knjige nas podstiču na akciju. 
One nam mogu dati ideju da stvorimo nešto novo, da odemo nekud, da popričamo sa drugim ljudima i da obratimo pažnju na stvari, događaje i ljude 
oko nas. Dozvolite djeci da slobodno koriste svoju imaginaciju. Osmislite interesantne aktivnosti poslije čitanje slikovnica. Proširite teme razgovora 
koje nude ovi tekstovi. Postavljajte otvorena pitanja koja podstiču kritičko mišljenje djece i razvijaju njihovu kreativnost. Čitanje slikovnica je samo 
mali korak u procesu kontinuiranog učenja koji traje cio život i trebamo biti ponosni što pomažemo našoj djeci u tom procesu. 

Ovo je samo prvi korak dugog putovanja kroz svijet fantazije.

Uživajte u čitanju!

Добредојдовте на страниците на оваа приказна од „Нашата прва библиотека“

Заедничкото читање сликовници со нашите деца или ученици претставува можност за заедничко дружење и учење.

Сликовниците ни откриваат нови перспективи. Сликовниците ни помагаат да го откриеме задоволството на истражувањето, да ја совладаме 
вештината на учење, да учиме како да најдеме вистинска информација, како да дојдеме до нови идеи или да ги прошириме и збогатиме оние кои 
веќе ги имаме. Книгите нè поттикнуваат на акција. Тие можат да ни дадат идеја да создадеме нешто ново, да отидеме некаде, да разговараме 
со другите луѓе и да обрнеме внимание на нештата, настаните и луѓето околу нас. Дозволете им на децата слободно да ја користат својата 
имагинација. Смислете интересни активности по читањето на сликовниците. Проширете ги темите за разговор кои ги нудат овие текстови. 
Поставувајте отворени прашања кои го поттикнуваат критичкото мислење кај децата и ја развиваат нивната креативност. Читањето сликовници е 
само мал чекор во процесот на континуирано учење кој трае цел живот и треба да бидеме горди што им помагаме на нашите деца во тој процес.

Ова е само првиот чекор на долгото патување низ светот на фантазијата.

 Уживајте во читањето! 



На моите ќерки, 
кои носат очила.

Mojim kćerkama 
koje nose naočare. 

CIP - Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски", Скопје
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Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ е спроведуван од Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ во соработка со 
Министерството за образование и наука на Република Македонија. 
Оваа сликовница е подготвена во рамки на Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ со поддршка од американскиот народ преку Агенцијата на 
САД за меѓународен развој – УСАИД. Содржините на овој материјал не ги одразуваат секогаш мислењата и ставовите на УСАИД или Владата на САД. 

Projekat USAIDa „Čitanjem do liderstva“, sprovodio se od Fondacije za obrazovne i kulturne inicijative „Korak po korak“ u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje 
i nauku Republike Makedonije.
Ova je slikovnica pripremljena u okviru Projekta USAIDa „Čitanjem do liderstva“ uz podršku američkog naroda preko Agencije USA za međunarodni razvoj – 
USAID. Sadržine ovog materijala ne оdražavaju uvijek mišljenja i stavove USAIDa ili Vlade USA.
www.stepbystep.org.mk
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Ова е Вики. Таа може да си ги изброи годините на прстите 
од левата рака. Колку прстиња, толку години! Таа не ја 
користи десната рака за броење. Десната рака ја користи 

за да црта во црвена тетратка. Црвената боја ѝ е омилена.

 Ovo je Viki. Ona umije izbrojati godine na prste lijeve ruke. Koliko prstića,

toliko godina! Ona ne koristi desnu ruku za brojanje. Desnu ruku koristi 
kada crta u crvenoj svesci. Crvena boja joj je omiljena.



Вики седи на скалите и со двете раце го гали Бакс, нејзиниот кокер 
шпаниел.

„Мама има црвена коса, Тато има црвена коса, Мартин има црвена 
коса и јас имам црвена коса. Ние сме семејство. Само... само, Мама носи очила, 
Тато носи очила, Мартин носи очила, a јас... „А ти, па ти си добар“, вели Вики 
додека му се смешка на Бакс. „Кучињата обично не носат очила... или носат?

Viki sjedi na stepenicama i objema rukama miluje Baksa, njenog koker španijela. 

„Маmа ima crvenu kosu, tаta ima crvenu kosu, Маrtin ima crvenu kosu i ja imam 
crvenu kosu. Mi smo porodica.

Samo... samo, mаmа nosi naočare, tata nosi naočare, Martin nosi naočare, a ja... 
„A ti, pa ti si dobar“, kaže Viki smješkajući se Baksu. „Psići obično ne nose naočare... 
ili nose?“



„Дали некој ги видел моите очила?“ праша Mама подоцна. 

Тато веднаш ги здогледа. „Кој му го направи ова на 
кучето?“ праша тој додека ги одврзуваше очилата на 

Mама од муцката на Бакс.

Мартин се смееше на цел глас: „Прекрасно, Бакс личи на Мама!“

„Дали не „Da li je neko vidio moje naočare?“ upitala je mama kasnije.

Tata ih odmah ugleda. „Ко je ovo uradio psu?“

Upitao je dok je odvezivao mamine naočare sa Baksove njuške.

Маrtin se smijao na sav glas:

„Divno, Baks nalikuje mami!“



Вики е тажна. Сака да носи очила како Мама, Тато, па 
дури и Мартин. Таа стои пред огледалото и си црта 
очила околу очите со син фломастер. Тие изгледаат 

малку нееднакви, но, сепак, тoa се нејзините први очила.

Viki je tužna. Sada nosi naočare kao mаmа, tаta, pa čak i kao Martin. 
Ona stoji pred ogledalom  i crta sebi naočare oko očiju sa 

plavim flomasterom. One izgledaju malo nejednake, ali, ipak, to su 
njene prve naočare.



„Кој цртал по огледалото?“ сакаше да дознае Мама.

„Веднаш избриши ги овие чкртаници!“

„Ко je crtao po po ogledalu?“ htjela je mama saznati. 

„Odmah obrišite ove škrabotine!“



„Тоа се моите очила“, објасни Вики. „Види колку убаво ми стојат“. 

Мама се наведна за да може подобро да ја види Вики со очила. 

„Во право си“, рече таа со насмевка. „Би сакала и јас да имам такви очила“.

Вики сака да ја гушне Mама, но ако се помрдне, нема веќе да ги има 
преубавите очила и нема да личи на Mама.

„To su moje naočare“, objasnila je Viki.

„Vidi kako mi lijepo stoje“.

Маmа se nagnu kako bi bolje vidjela Viki sa naočarima. 

„U pravu si“, rekla je nasmijano.

„Htjela bih i ja imati takve naočare“.

Viki želi zagrliti mamu, aliako se pomjeri, neće više imati

prelijepe naočare i neće nalikovati na mamu.



Вики знае дека со очила се гледа подобро. Така ѝ кажа 
Тато кога ги купија очилата за Мартин. А за неа немаше.  
Ѝ дадоа само една бескорисна кадифена мачка.

Вики втрча во собата и почна да го бара својот мачор во орманот. 
Изгледаше толку обично. Вики му направи очила од парче жица. 

„Сега личиш на Тато“.

Zna Viki da se naočarima vidi bolje. 

Tako joj je tata rekao kada su kupili naočare za Martina. А za nju nije bilo. 
Dali su joj samo jednu beskorisnu plišanu mačku. 

Viki utrča u sobu i poče tražiti svog mačora u ormaru. Izgledala je toliko 
obično. Viki joj je napravila naočare od komadića žice. „Sada ličiš na tatu“.



Наскоро, сите кукли, мечето, мајмунчето, па дури и големиот 
кит на дување добија очила од жица.

„Сега сите вие сте дел од нашето семејство“, рече Вики гордо.

Uskoro, sve lutke, medo, majmunčić, pa čak i veliki kit na puhanju dobili su 
naočare od žice.

„Sada ste vi dio naše porodice“, rekla je Viki ponosno.



Таа вечер, Тато заспа во својата удобна фотелја. 

Вики тивко се прикраде, се поткрена на прсти и нежно 
му ги симна очилата на Тато. Тој мрдна, шмркна со носот, 

но продолжи да спие.

To veče, tаta je zaspao u svojoj komotnoj fotelji. 

Viki se tiho prikrade, podiže na prste i nježno spusti tatine naočare. 
On se pomjeri, šmrknu

Nosom, ali nastavi spavati. 



Вики ги затвори очите и со голема возбуда ги стави 
очилата на Тато на своето лице. Погледна подзамижaна 
кон телевизорот... Сѐ беше матно!

Viki zatvori oči i sa velikim uzbuđenjem stavi tatine naočare na svoje lice. 
Pogleda žmureći ka televizoru... Sve joj posta mutno!



Вики вресна толку гласно што го разбуди Тато. „Зошто врескаш?“ 
праша тој. 

„И зошто ги носиш моите очила?“

„Ти ми рече дека луѓето со очила гледаат подобро“, се пожали Вики натажено.

„Но само оние кои гледаат лошо без нив“, ѝ објасни Тато галејќи ја по косата.

Vrisnu Viki toliko glasno da je tatu razbudila. „Što vrištiš?“, upita on.

„I što nosiš moje naočare?“

„Pa ti si mi rekao da ljudi sa naočarima gledaju bolje“, tužno se požali Viki.

„Ali samo oni koji gledaju loše bez njih“,

Objasni joj tata milujući je po glavi.



Тогаш Вики праша со трепетлив глас: „Значи јас... 
јас не му припаѓам на ова семејство бидејќи сите 
вие носите очила?“

„Ти имаш најздрави очи во целото наше семејство“, рече Тато и 
ја седна Вики во својот скут.

Zatim je Viki pitala drhtavim glasom:

„Znači ja... ja ne pripadam ovoj porodici jer svi nosite naočare?“

„Тi imaš najzdravije oči u cijeloj našoj porodici“, rekao je tata i 
sjeo je Viki u svoje krilo.



„И најубави“, додаде Мама бакнувајќи ја косата 
на Вики.

„И ти ги правиш најубавите китовски очила што 
некогаш сум ги видел“, рече Мартин, намигнувајќи ѝ.

„I najljepše“, dopuni mama ljubeći Vikinu kosu.

„I ti praviš najljepše kitovske naočare koje sam ikada vidjela“,

rekao je Martin, namigujući joj.



Потоа сите се гушнаа и трите рала очила се 
чукнаа како чаши за вино кога се наздравува.

Мама, Тато и Мартин избувнаа во смеа. А веднаш 
потоа и Вики почна да се смее бидејќи сфати дека нема 
потреба да се плаши поради тоа што е различна.

Zatim se svi zagrliše i tri se para naočara kucnuše kao čaše 

za vino kada nazdravljaju.

Маmа, tаta i Martin prasnuše u smijeh.

A odmah zatim i Viki se počne smijati jer je shvatila da 
nema potrebe bojati se toga što je različita. 



За Фондацијата „Чекор по чекор“

Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ - Македонија го поддржува развојот на 

отвореното општество реализирајќи активности во областа на образованието, уметноста, културата, издаваштвото, 

како и човековите (детските) права и граѓанското општество. Фондацијата води, координира, учествува и директно 

спроведува активности кои промовираат иновации, напредок и развој на работата во предучилишните установи и 

основните училишта во Република Македонија. 

Фондацијата се фокусира на следните цели и приоритети: 

 - Постојан професионален развој на вработените во детските градинки, основните и средните училишта 

 - Подигање на свеста за важноста од квалитетно образование за развојот на детето 

 - Унапредување на знаењата и вештините кај децата и младите 



www.stepbystep.org.mk
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Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“
Projekat USAIDa „Čitanjem do liderstva“


