
Со читање до лидерство

Изработка на сликовници со математички теми 

Работилница за 

одделенски наставници и родители



Цели на Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“

• подобрување на јазичните и математичките 

вештини кај учениците од почетните одделенија,

• зајакнување на педагошките вештини на 

наставниците,

• подигање на свеста кај целата заедница за 

важноста од јазична и математичка писменост во 

интелектуалниот развој на децата.



Иновативни и креативни пристапи и активности

• Караван на букви и броеви, 

• Библиотека на тркала

• Дигиталната библиотека 

• Инструменти за мерење на јазичната и 

математичката писменост, ЕГРА и ЕГМА



Пет компоненти на проектот

• Компонента 1: Процена на јазична и математичка 

писменост 

• Компонента 2: Професионален развој

• Компонента 3: Заедници за учење

• Компонента 4: Дигитални ресурси за учење 

• Компонента 5: Вклучување на семејствата и 

заедницата 



Цели на работилницата

Наставниците и родителите да се запознаат со 

важноста на читањето со децата од најмала 

возраст преку креативни техники и принципи за 

изработка на сликовници на математички теми, 

кои можат да се применат во училницата и домот.



Правила на работилницата

• Предлог правила: 



„Приказни“ 

Вежба за загревање – во парови

• Одберете некоја позната кратка приказна за деца

(сликовница, сказна) и измислете различен крај за истата

• Одберете некоја позната кратка приказна за деца

(сликовница, сказна) и истата раскажете ја со различен (од

ваша страна измислен) главен лик

• Која е ваша омилена приказна од детството? Зошто?



Значењето на сликовницата

Сесија 2

• прва литература со која се среќава детето

• различни чувства, расположение и атмосфера 

преку внимателно одбрани зборови и илустрации 

• интересна и поучна приказна



• сликовница на тема и цел „по наша мерка“

• Заедничко време за учење и забава со нашето дете

• развивање на креативноста кај себе и нашето дете 

• развивање на јазичните и ликовните вештини кај 

детето  

Зошто да изработуваме сликовници

Важно е детето да го вклучиме во 

осмислувањето и изработката на 

текстот и илустрациите





Принципи на добра сликовница

• Тема

- според интересите на детето

- поучна, нова и интересна 

• Приказна 

- вовед, заплет и расплет 

- јасно дефиниран наратор 

- 300-500 зборови текст 



Принципи на добра сликовница

• Јазик и речник 

- соодветен на возраста на детето  

- воведување на нови зборови  

• Ликови 

- Главен лик со интересно име и карактеристики

- Споредни ликови во функција на приказната



Потребни материјали за изработка

• Основни материјали 

- хартија, лепак, ножички, боички    

• Дополнителни материјали  

- стари весници, картон, украсни лепенки, 

волница

Важно е сите материјали да се безбедни за децата: 

нетоксични и без остри рабови



Формат на сликовница

• Основна форма:             

- правоаголна или 

квадрат, 

- 32 страници



Дополнителни идеи



Дополнителни идеи



Насловна и задна страница 

• Подебел и поиздржлив материја 

• Елементи на насловна: интересен наслов, 

илустрација, име на автор 

• Елементи на задна страница: кратка 

биографија на автор, сиже на приказна, датум 

на изработка 



Пауза



Изработка на сликовници со математички 

теми 

Сесија 3

Цел: Во мешани групи (наставници и родители) да се изработи 

сликовница на математичка тема

Правила на активноста: 

- Користење заеднички материјали 

- Минимум 6 страници, комбинација од текст и илустрации  

- Формат по избор на групата 

- Поделени улоги во рамки на групата

- Вкупно 75 минути (осмислување и реализација)  

- Ливчето „Чекор по чекор до добра сликовница“ како потсетник 



Предлог математички теми 

Теми кои се во наставната програма по математика за почетните 

одделенија: 

- Претставување на броевите преку илустрации 

- Ликовите во сликовницата во текот на дејството треба да 

бројат, собираат, одземаат, множат или делат 

- Претставување на ликови и елементи преку геометриски 

фигури



Совети за читање со детето

Сесија 4

Цел: Учесниците се запознаваат со важноста на читањето со 

детето од најмала возраст и со основни совети и техники кои 

треба да ги користат додека читаат заедно со учениците/децата. 

Важно! Треба да се чита минимум 15-20 

минути дневно со децата, секој ден. 



Совети за читање со вашето дете

• Одберете соодветна сликовница или книга

• Создадете „ритуал на читање“

• Трпението е клучно – не го брзајте детето 

• Драматизација за време на читањето



Совети за читање со вашето дете

• „Јас ти читам тебе, ти ми читаш мене“

• Разговарајте за прочитаното

• Водете сметка за течноста на читање кај детето

• Водете листа/ дневник на прочитани сликовници



Совети за читање со вашето дете

• Вие во библиотека и библиотеката кај вас

• Бидете пример за своето дете – нека ве гледа со 

книга во рака  

• Книга – најубав подарок 

• Со сила ништо не се постигнува



Збирка сликовници „Нашата 

прва библиотека“ издадена од 

проектот – во секоја училница 

- 20 наслови сликовници

- Прирачник за наставници и 

родители

- Постер со темите опфатени во 

сликовниците



Дигитална библиотека  www.stepbystep.org.mk
дигитални аудио сликовници на македонски јазик и албански јазик  

http://www.stepbystep.org.mk/


Facebook Кампања за здрави читачки навики 
1-25 декември 2016

https://www.facebook.com/stepbystepmk/https://www.facebook.com/USAIDMacedonia/



Дискусија и заклучоци

Кои од овие активности сметате дека ќе ви бидат 

корисни? Кои можат да се применат во училницата 

и/или домот? Дополнителни предлози и идеи..? 

Споделувајте ги сликовниците кои ќе ги изработите со 

своите деца со тимот на Фондација „Чекор по чекор“

Контакт: 02/3077-900, ana@stepbystep.org.mk

www.stepbystep.org.mk

Ви благодариме!

mailto:ana@stepbystep.org.mk
http://www.stepbystep.org.mk/

