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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.
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Ова е само првиот чекор на долгото патување низ светот на фантазијата.
Уживајте во читањето!
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Т

ато работи. Мама
работи. Баба не работи
повеќе. Таа е во пензија.
Но таа вели дека има нова
работа. Се грижи за мене.

Ј

ас не работам.
Јас сум малечок.
Само си играм.
Си играм доктор,
си играм учител,

си играм кондуктер
во воз и си играм
водоводџија додека
ги чекам Мама и Тато
да се вратат од работа.

Т

ие се враќаат доцна.
Кога Тато ќе се врати дома, си
играме каубојци. Тато е коњот, а јас
го јавам. Фаќаме само еден бизон.
Потоа Тато вели дека е уморен,
дека денеска имал многу работа...
Но јас не сум уморен.
Бидејќи само си играм.

К

ога Мама ќе се врати
дома, читаме приказна.
Но, читаме само неколку
страници. Потоа Мама
вели дека е уморна
бидејќи денеска работела
многу напорно. Но, јас не
сум уморен. Бидејќи јас
само си играм.

З

а време на вечерата, ги прашувам
Мама и Тато што прават на работа.
Тие велат дека работат во канцеларија.
„А што е тоа канцеларија?“ прашувам.
„Тоа е соба во која има маса“,
одговара Мама.
„И што правите таму?“ прашувам.
„Уффф...“ вели Тато. „Читаме.
Разговараме на телефон. Имаме
состаноци. Пишуваме“.

С

ледниот ден донесов
важна одлука. Денеска
нема да си играм! Денеска
ќе работам во канцеларија!
Баба ми најде една
вратоврска во шифоњерот
на Тато. Си ја врзав и седнав
на мојата маса...

...и така цел ден.
Кога дојде од работа, Тато сакаше
да игра каубојци.
„Премногу сум уморен“, му велам.
„Имав премногу работа денеска“.

К

ога Мама си доаѓа дома,
сака да прочитаме уште неколку
страници од приказната.
„Уморен сум“, ѝ велам.
„Имав многу работа денеска“.

T

ато и Мама изгледаат збунето.
Но Баба им вели:
„Да, тој работеше во неговата
канцеларија цел ден“.
Веднаш потоа отидов да си легнам.

Р

аботам напорно. И Баба работи
напорно. Таа вели дека навистина
ѝ се допаѓа новата работа, да ми
одбира вратоврска секој ден и да
ми биде секретарка. Денеска, Баба
дојде во мојата канцеларијa.
„Имаш важен состанок“, ми рече таа.
Уплашен сум бидејќи ова е мојот
прв состанок. А уште повеќе се
сплеткувам кога ќе видам дека Тато
влегува во мојата канцеларија.

З

„
драво! А што правиш ти во твојата
канцеларија?“ ме прашува тоj.
„Хммм, зборувам на телефон, пишувам... имам
состаноци...“ одговарам јас. Но,Тато не ме
слуша. Тој гледа во мојата вратоврска....
„А што е ова?“ прашува тој.
„Тоа е мојата вратоврска“, одговарам јас.
„О, не“, вели Тато. „Тоа не е твоја вратоврска“.

Т

ато си ја зеде вратоврската,
замавна со неа и викна:
„Ова е најдоброто ласо што сум го
видел досега!“
Јас му скокнав на грбот и успеавме
да уловиме повеќе од десет бизони
во канцеларијата.
Потоа дојде Баба. Таа ни рече дека
треба да ја напуштиме канцеларијата
бидејќи е дојдена хигиеничарката.

П

отоа се врти и Мама. Почна да ги подредува
хартиите и книгите. Таа дофати една кутија.
„Што е ова?“ праша таа.
„Не знам“, одговорив јас. „Не е мое“.
„Молам? Како тоа, во твојата канцеларија,
а не е твое?“
„Ајде да видиме што има внатре“, рече Мама.
Внатре имаше голема книга која ја немав
видено претходно. Мама ја зеде книгата и
почна да чита. Јас ги вртев страниците.
Ја прочитавме цела.

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.

(Па, скоро цела.)

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

За Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“
Фондацијата „Чекор по чекор“ - Македонија го спроведува Проектот „Со читање до лидерство“,
финансиран од Американската агенција за меѓународен развој – УСАИД. Проектот се спроведува
во сите основни училишта во Република Македонија со цел да придонесе за подобрување на
јазичните и математичките вештини кај учениците од почетните одделенија, зајакнување на
педагошките вештини на наставниците и подигање на свеста кај целата заедница за важноста од
јазична и математичка писменост.
Проектот „Со читање до лидерство“ нуди иновативни и креативни пристапи и активности, како
што се: Караван на букви и броеви, Библиотека на тркала и Дигиталната библиотека со соодветни
материјали за учење. За првпат во државата се спроведуваат инструментите за мерење на
постигањата по јазична и математичка писменост, ЕГРА и ЕГМА, со што ќе се обезбедат резултати
кои ќе дадат јасна слика за постигањата на учениците по јазична и математичка писменост и ќе
поттикнат дијалог за унапредување на воспитно - образовната работа во училиштата.
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