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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.
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Уживајте во читањето!

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!
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На мојот син Пијус, бидејќи
го сакам најмногу на светот.
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Mom sinu Pijusu, zato što ga
volim najviše na svijetu.

Едно утро Тато му донесе на Марко голема сино-зеленокафено-бела топка. Марко сакаше да си игра со неа.
„Ова не е топка“, рече Тато. „Ова е планетата Земја на
којашто ние живееме“.
„Земјата е тркалезна?“ праша Марко.
„Да“, одговори Тато. „Ако патуваш околу земјата долго
време, ќе стигнеш онаму од каде што си тргнал“.
„Навистина?“ праша Марко.

Jednog jutra tata je donio Marku veliku plavu-zelenukafenu-bijelu loptu. Markose htio igrati s njom.
„Оvo nije lopta“, rekao je tata.
„Оvo jePlaneta Zemlja na kojoj živimo“.
„Zemlja je okrugla?“, pitao je Marko.
„Dа“, odgovori tata. „Аkо dugo vremena putuješ oko
Zemlje, stići ćeš оndje odakle si krenuo.“
„Stvarno?”, upita Маrko.

Го стави својот мал автомобил на глобусот, но
тој не отиде никаде, само падна на масата.
Откако ручаше, Марко реши:
„Ќе патувам околу светот и ќе проверам дали
Земјата е навистина тркалезна“.

Stavio sam svoj mali autić na globusu, ali on nije
otišao nikuda, samo je pao na sto.
Poslije ručka, Marko odluči: „Putovat ću oko svijeta
i provjerit ću da li je Zemlja stvarno okrugla“.

Спакува две парчиња топол леб и си ја зеде
најдебелата јакна. Се качи на трициклот и
замина по улицата.

Spakovao je dva komada toplog hljeba i uzeo
najdeblju jaknu. Popeo se na tricikl i krenuo
ulicom.

Куќата на Марко стануваше сè помала и помала.
Марко можеше да ја чуе песната на птиците.
„Никогаш порано не сум ги слушнал овие птици“,
рече Марко. „Мора да пеат на некој друг јазик“.
Markova kuća je postajala sve manja i manja. Marko
je mogao čuti pjesmu ptica.
„Nikada ranije nisam čuo ove ptice“, reče Marko.
„Моra da pjevaju na nekom drugom jeziku“.

Сонцето се искачуваше сè повисоко и повисоко.
„Леле колку е топло“, рече Марко. „Мора да сум
во Африка!“
Застана под една дебела сенка да се одмори.
Беше многу гладен, па изеде едно парче леб.

Penjalo se sunce sve više i više.
„Uh, koliko je vruće“, rekao je Marko.
„Моra da sam u Africi!“
Stao je pod jednom debelom sjenomda se odmori.
Bio je mnogo gladan, pa pojede jedno parče hljeba.

Марко одново се качи на трициклот.
„Мислам дека досега веќе поминав половина
свет“, рече тој. Повторно огладне, па го изеде и
второто парче леб.

Маrko se ponovo pope na triciklo.
„Мislim da sam dosada već prošao pola svijeta“,
rekao je on. Ponovo je ogladnio, pojede i drugo
parče hljeba.

Сврте со трициклот околу еден голем вир.
„Ова мора да е море“, си рече.
Сонцето почна да заоѓа. Стануваше сè поцрвено.
Okrenuo je triciklom oko jednog velikog vira.
„Оvo mora da je more“, reče.
Sunce poče zalaziti. Postajalo je sve crvenije.

Дрвјата правеа страшни сенки.
Изгледаше како секој момент да ќе го
зграпчат Марко во своите црни крошни.

Drveća su stvarala strašne sjene.
Izgledalo je kao da će svakog momenta
ugrabiti Marka u svoje crne krošnje.

Марко забрза. Се стресе.
„Застудува“, рече Марко. „Мора да сум
на Северниот Пол!“ Го закопча патентот
на својата јакна.
Маrko požuri. Tresao se.
„Zahlađuje“, rekao je Marko.
„Моra da sam na Sjevernom polu!
Zakopčat ću patent svoje jakne.“

Светот е толку голем! Но, каде е дома?
Марко возеше најбргу што можеше.
Svijet je tako velik!Ali, gdje je kuća?
Маrko je vozio najbrže što može.

Наеднаш, Марко здогледа светлина.
Дали е тоа месечината?
Odjednom, Marko ugleda svjetlost.
Da li jе tо mjesec?

Светлото се приближи уште повеќе.
„Тоа е мојата куќа!“ извика радосно Марко.
Погодете кој го пречека пред вратата? Мајката на Марко.

Svjetlo se sve više približavalo.
„То je moja kuća!“, uzviknu sa radošću Marko.
Pogodite ko ga je dočekao na vratima? Маrkova mama.

Mарко, храбриот патник, беше среќен што е дома! И
неговиот трицикл, исто така, крцкаше од среќа.
„Каде беше?“ го праша мајка му, „те немаше долго време“.
„Патував околу светот“, одговори тој „и сега сум подготвен
за вечера“.

Mаrko, hrabri putnik, bio je sretan što je kući! I njegov tricikl,
isto tako, krckao je od sreće.
„Gdje si bio?“, upita ga majka, „nije te bilo dugo vremena.“
„Putovao sam oko svijeta“, оdgovori on,
„i sada sam spreman za večeru.“

Додека го јадеше лепчето со ајвар, Марко му рече на Тато:
„Беше прав. Земјата е тркалезна како топка. Колку и да
возам, секогаш доаѓам дома!“

Додека го јадеше лепчето со ајвар, Марко му рече на Тато:
„Беше прав. Земјата е тркалезна како топка. Колку и да
возам, секогаш доаѓам дома!“

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
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