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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.

Уживајте во читањето! 
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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.



„Многу е тешко да се биде најмлад“, 
му се пожали Горан на Бони.

„Никој не сака да си игра со мене“. 
Но, Бони беше малечко кученце и 
не можеше да му помогне на Горан.



„Ќе играш со мене?“ ја праша Горан својата сестра 
Оливера.

„Многу сум голема за да играм со тебе“, одговори 
Оливера. “Повеќе би сакала да си ја читам книгата“. 

И Ангел, братот на Горан, исто така беше голем.

„Посакувам да сум постар!“ извика Горан. „Можеби 
ќе бидам повисок ако ги облечам чизмите на Мама“.



„Веднаш да си ги собул чевлите!“ го 
прекори Мама, па Горан веднаш ги 
врати во шкафот. 

„Тато многу чита, мора да знае сè“, 
му рече Горан на Бони. „Можеби тој 
ќе ми каже како да пораснам“.



Горан отрча кај татка си и го праша: „Тато, како 
да станам голем?“

„За да станеш голем, треба да направиш нешто 
големо“, одговори Тато.

Горан се насмевна. Понекогаш тато знае да 
кажува чудни работи!



Горан направи пирамида од 
книги и застана на врвот.

„Дали сега изгледам 
поголем?“ го праша тој Бони.



„Аф!“ лавна Бони. И тој се качи на книгите 
и заедно сосе книгите треснаа на подот.



Горан отрча надвор кон јаболкницата.

„Ако се искачам на ова дрво, ќе бидам 
МНОГУ висок“, му рече тој на Бони.



Горан почна да се качува по дрвото. 
Бони се обиде да го следи.



Наеднаш, една гуска со голем клун 
влета во дворот. Гуската се стрча кон 
Бони и го гризна за клемпавото уво.

„Аф!“ зацимоли Бони од болка.



„Бегај оттука!“ ѝ подвикна Горан на гуската.

Но гуската не сакаше да го пушти увото на Бони.



Горан викна уште погласно и клоцна 
со ногата.

„Остави го моето куче на мира! Тоа е 
толку малечко. Како не ти е срам!“

Гуската толку се исплаши што избега.



Горан се стрча кон кученцето и го гушна.

„Јеее Бони, сега си безбеден!“



Наеднаш, Горан ја слушна Оливера како 
вика од дворот:

„Видов што направи! Многу си храбар!“
„И јас, исто така, видов!“ додаде Ангел.

„Не знаев дека си толку храбар“.

Мама плескаше со рацете, а Тато рече:

„Горан, тукушто направи нешто 
навистина големо!“



Горан почувствува дека е многу висок. 
Направи нешто големо!

Го гушна Бони и му рече: „Не грижи се, 
малечко. Секогаш ќе внимавам на тебе. 
Знам колку е тешко да бидеш најмал.“



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 

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.



Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“
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