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KADA PORASTEŠ

Dobrodošli na stranice ove priče iz „Naša prva biblioteka“

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! 



Za mog oca 
Eva

Za Јаdranku 
Аleksandru
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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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Беше утро. 
Светле се подготвуваше за на училиште.

Bilo je jutro.
Svjetlana se spremala za školu.



Мама се подготвуваше за на работа.

Маma se spremala za posao.



Светле си ги изми забите. Мама стави кармин.
„Мамо, и јас сакам кармин!“ рече Светле.
„Кога ќе пораснеш!“ ѝ одговори Мама.

Svjetlana opra zube. Mama stavi karmin.
„Маma, i ja želim karmin!“, reče Svjetlana.
„Kada porasteš!“, odgovori joj mama.



Тато ја одвезе Светле во градинка.
„Тато, и јас сакам да возам автомобил!“ рече Светле.
„Кога ќе пораснеш“, одговори Тато.

Таta odveze Svjetlanu u vrtić.
„Таta, i ja želim da vozim auto!“ reče Svjetlana.
„Кada porasteš“, оdgovori joj tata.



Во градинка, учителката им читаше една бајка. 
„Принцот и неговата таинствена принцеза танцуваа до полноќ“, 
читаше учителката „и во тој момент магијата се прекина“.
„И јас сакам да танцувам до полноќ!“ викна Светле.
„Кога ќе пораснеш!“ одговори учителката смешкајќи се.

U vrtiću, učiteljica je čitala jednu bajku.
„Princ i njegova tajanstvena princeza plesali su do ponoći“, čitala 
je učiteljica
 „u tom momentu čarolija je prestala“.
„I ja želim plesati do ponoći!“ viknu Svjetlana.
„Кada porasteš!“, odgovori joj učiteljica, smješkajući se.



Таа вечер, Мама нарави шпагети за вечера.
„Мамо, кога ќе бидам голема?“ праша Светле.
„Кога ќе бидеш висока колку мене“, одговори мајка ѝ и го 
проба сосот.

To veče, mаma napravi špagete za večeru.
„Маma, kada ću postati velika?“, upita Svjetlana.
„Кada budeš visoka koliko i ja“, odgovori joj majka i proba sos.



„Стигнав“, викна Тато од ходникот.
Светле се стрча во неговата прегратка.
„Татичко“, извика таа.

„Stigao sam“, viknu tata iz hodnika.
Svjetlana potrča u njegov zagrljaj. 
„Таtice“, uzviknu ona.



Тато ја заврте, ја крена високо во воздух и ја стави на своите рамена.

Таta je okrenu, podiže visoko u zrak i stavi na svoja ramena.



Заедно влегоа во кујната. Тато ја бакна Мама. 
Светле ја погледна Мама одозгора и се насмеа од уво до уво.
„Мамо, голема сум“.
„Е па, ако е така, млада дамо“, рече Мама, „можеби овој сос може 
да ти послужи како кармин?“
Светле си доби вкусен кармин на усните.

Zajedno uđoše u kuhinjnu. Tata poljubi mamu.
Svjetlana pogleda mamu odozgo i nasmija se od uha do uha.
„Маma, velika sam.“
„Е, pa ako je tako, mlada damo“, reče mama,
„Možda ti ovaj sos posluži kao karmin?“
Svjetlana dobi ukusan karmin na usnama.



„Сега кога сум голема, ќе можам и автомобил да возам“, рече Светле.
„Ќе ме одвезеш ли, те молам, до масата, млада дамо“, рече Тато.
Светле го управуваше својот автомобил со чинија.

„Sada kada sam velika, moći ću i auto da vozim“, reče Svjetlana.
„Hoćeš li me odvozati, molim te, do hastala, mlada damo“, rekao je.
Svjetlana je upravljala auto-tanjirom. 



Откако вечераа, Светле рече: 
„Бидејќи сум голема, сакам да танцувам до полноќ“. 
„Сè што ќе посакаш“, рекоа Мама и Тато.

Kada su večerali, Svjetlana reče:
„Pošto sam velika, mogu plesati do ponoći“.
„Sve što poželiš“, rekoše mama i tata.



Но, до полноќ имаше уште многу, многу време. 
Околу осум часот Светле слезе од рамената на Тато и рече:
„Уморна сум. Сакам да си легнам.“

Ali, do ponoći je ostalo još puno, puno vremena.
Oko osam sati Svjetlana siđe sa tatinih ramena i reče: 
„Umorna sam. Želim spavati.“



Мама и Тато ѝ читаа приказна за добра ноќ, додека се наведнуваа 
да ја бакнат,  
Маma i tata joj čitaju priču za lahku noć. 
Dok su se naginjali da je poljube,



Светле им шепна: „Ќе почекам уште некое време за да бидам 
голема, ама вие може да си бидете големи ако сакате“.

Svjetlana im šapnu: „Sačekat ću još neko
vrijeme da budem velika, ali vi možete biti veliki koliko želite“.



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“


