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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.

Д

ве кучиња живееја во една куќа,
едно големо и едно мало куче.
Големото куче беше црно. Неговото
име беше Бурсунсул.
Малецкото куче беше бело.
Нејзиното име беше Паскулина.

Б

урсунсул имаше црн пуфкаст опаш со
голема бела точка.

Паскулина имаше краток бел опаш со мала
црна точка на крајот.
Бурсунсул имаше долги виснати уши, а
Паскулина имаше мали ушиња.
Кученцата не личеа ниту на едни други кучиња.
Можеби и затоа имаа толку чудни имиња.

К

ога кучињата си играа,
Бурсунсул ја прескокнуваше
Паскулина, а Паскулина се
провираше под Бурсунсул.

К

ога кучињата ќе отидеа
да се прошетаат низ шумата,
Бурсунсул се криеше меѓу
дрвата, а Паскулина се
криеше во тревата.

А

ко сретнеа мечка во шумата,
Бурсунсул ќе ја избркаше.
Ако налетаа на лисичја дупка,
Паскулина ќе се протнеше во неа и
ќе ја истуркаше лисицата надвор.

Н

оќе, Бурсунсул спиеше на еден
голем шарен килим, а Паскулина
спиеше веднаш до него на малечка
шарена перница.
Кога беше многу студено,
кученцата ќе се стуткаа едно до
друго и така се топлеа.

С

екој ден, Бурсунсул глодаше
голема коска од својата голема
чинија, а Паскулина јадеше
малечко парче месо од својата
малечка чинија.
Двете кученца беа многу добри
пријатели.
Но еден ден, се случи нешто
страшно.

П

аскулина ја украде сочната
коска од чинијата на Бурсунсул.

Бурсунсул беше изненаден. А беше
и многу лут!
Ја гризна Паскулина за увото.

П

аскулина плачеше и
плачеше. Нејзиниот плач се
слушаше низ целата куќa.

На Бурсунсул му беше жал
за Паскулина, но сѐ уште
беше лут!
Таа вечер легна подалеку
од Паскулина.

С

ледниот ден, Бурсунсул и
Паскулина не си играа во тревата.
Ниту, пак, отидоа во шумата.

П

аскулина не се провираше
под Бурсунсул и Бурсунсул не
ја прескокнуваше Паскулина.

К

олку само беа тажни!

Н

аеднаш, Бурсунсул ја поттурна
чинијата со сочната коска кон
Паскулина. Таа среќно мавна со
опашот, а Бурсунсул скокна преку
Паскулина и мавна со опашката.

Зошто?
Затоа што на секое куче на светот:
големо или мало, црно или бело,
со долг опаш или со краток опаш
му е потребен пријател.

И

така, големиот црн Бурсунсул
и малечката бела Паскулина
отрчаа повторно кон шумата и си
играа заедно цел ден.

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.
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