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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!

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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Еден ден, мама донесе цела торба 
портокали од продавницата.

Jednog je dana, mama donijela cijelu 
torbu narandži iz prodavaonice.
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„Najviše volim narandže!“ uzviknu je Stefan.

Uze torbu, odnese je u svoju sobu, i poče brojati.

„Jedan, dva, tri, četri, pet narandži!

Sve ću ih sam pojesti“.

„Обожувам портокали!“ извика Стефан. 

Ја зеде торбата, ја однесе во својата соба, и почна да ги брои.

„Еден, два, три, четири, пет портокали! 

Сам ќе ги изедам сите“.



Влезната врата тресна. Тато се врати од работа. Изгледаше многу уморен.

„Можеби сочен портокал ќе го освежи“, си помисли Стефан.

„Мене ќе ми останат доволно“.

Lupiše ulazna vrata. Otac se vrati s posla. Izgledao je mnogo umoran.

„Možda bi ga sočna narandža osvježila“, pomislio je Stefan.

„Ostat će meni dovoljno“.



Стефан му го даде на Тато најмалиот портокал.

„Еве“, рече тој. „Ова е за тебе“.

Тато изгледаше среќен!

Stefan je dao Tati najmanju narandžu.

„Evo”, reče on. „Ovo je za tebe“.

Tata je izgledao sretan!



Stefan se vratio u svoju sobu i počeo da broji narandže.

„Jedan, dva, tri, četri narandže. Sve su za mene“.

„Stefane!“, pozva ga Mamа.

„Došli su Nikola, Miroslav i Igor da se igraju. 

Šteta što nemamo ni sa čim da ih poslužimo“.

Стефан се врати во својата соба и почна да ги брои портокалите. 

„Еден, два три, четири портокали. Сите за мене“.

„Стефан!“, го викна Мама.

„Дојдоа Никола, Мирослав и Игор да си играте. 

Штета што немаме ништо да ги почестиме“.



Stefan je pokušao da sakrije narandže iza leđa, ali 
su njegove ruke imale drugu ideju. One su dodale 
narandže Nikoli, Miroslavu i Igoru.

Стефан се обиде да ги скрие портокалите зад грб, 
но неговите раце имаа друга идеја. Тие им подадоа 
портокали на Никола, Мирослав и Игор.



Svaki je od njih uzeo najveću narandžu koju je vidio.

„Hvala!“ rekoše oni u jedan glas.

Секој од нив го зеде најголемиот портокал што го виде.

„Благодарам!“ рекоа тие во еден глас.



Stefan sakri torbu s narandžama ispod kreveta.

U tom momentu uzdahnu Mama: „O, kako sam žedna!“

Stefan je znao šta može da je osvježi. „Izvoli“, reče joj, 
„ovo je za tebe“. On dade svojoj majci narandžu.

Стефан ја скри торбата со портокали под кревет. 

Во тој момент Мама воздивна: „Леле колку сум жедна!“

Стефан знаеше што може да ја освежи. „Повели“, ѝ 
рече, „ова е за тебе“. Ѝ даде на мајка си портокал.



Kada su svi počeli guliti narandže, Stefan se vratio 
u svoju sobu. Izvadio je torbu s narandžama.

Bila je prazna!

„NEMA NARANDŽA ZA MENE!” zaplakao je.

Кога сите почнаа да ги лупат 
портокалите, Стефан се врати во својата 
соба. Ја извади торбата со портокали.

Беше празна!

„НЕМА ПОРТОКАЛИ ЗА МЕНЕ!“ заплака.



Mama, Tata, Nikola, Miroslav i Igor upadoše u Stefanovu sobu.

Stefan je držao praznu torbu.

„JA NEMAM NITI JEDNU NARANDŽU“, jeckao je.

Мама, Тато, Никола, Мирослав и Игор се втурнаа во собата на Стефан.

Стефан ја држеше празната торба.

„ЈАС НЕМАМ НИТУ ЕДЕН ПОРТОКАЛ“, липаше тој.



„Evo”, reče Tata, „uzmi dio moje narandže”.

Prepolovi svoju narandžu i dade jedan komad Stefanu.

„Еве“, рече Тато, „земи дел од мојот портокал“.

Го преполови својот портокал и му даде едно парче на Стефан.



„Možeš uzeti malo i od moje”, ponudio se Nikola.

„I od moje”, reče Miroslav.

„Od moje takođe”, dodao je Igor.

„Можеш да земеш малку и од мојот“, му понуди Никола.

„И од мојот“, рече Мирослав. 

„Од мојот исто така“, додаде Игор.



Mama je podijelila svoju narandžu sa Stefanom.

Мама го подели својот портокал со Стефан.



Stefanove ruke bile su pune sočnim narandžinim kriškama.

„Ima dovoljno narandži za svakog!“ uzviknuo je Stefan.

Рацете на Стефан беа полни со сочни резанки портокал. 

„Има доволно портокали за сите!“ извика Стефан.



Svi su sjeli za sto i jeli svoje narandže.

To je bio sladak kraj za jedan lijepi dan.

Сите седнаа на масата и си ги јадеа портокалите. 

Тоа беше сладок крај за еден убав 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 



Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“
Projekat USAIDa „Čitanjem do liderstva“
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