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Добредојдовте на страниците на оваа приказна од „Нашата прва библиотека“

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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Заедничкото читање сликовници со нашите деца или ученици претставува
можност за заедничко дружење и учење.

:
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Оваа книга е посветена
на моите деца,
Матјаж, Мојца и Митја...
и на сите други деца.

Прасечковците имаа мало дете. Се викаше
Матјаж. Но кога прв пат сам си го изговори
името, неговото семејство слушна нешто
друго. И од тогаш тие го завикаа Макaни.

И го викаа тaкa цело време.
„Макани, дали ти ми ги зеде влечките?“ викна
Тато од ходникот.
„Маааакани... каде се моите боички?“ викна од
спалната неговиот постар брат Лудвиг.
„Макани, каде е мојата капа? Цел ден ја барам“,
извика неговата сестра Филипина од скалите.
„Макани, дојди. Ручекот е поставен на масата“,
рече Мама од кујната.

Макани секогаш последен доаѓаше
на ручек. Денеска тој дојде
облечен во капата на Филипина,
влечките на Тато на босите стапала
и цврсто ги стискаше боиците на
Лудвиг на градите.

Тато беше среќен што ги гледа своите
влечки, ама го искара од навика:
„Макани, моите влечки. И, си ги изми ли
рацете?“
Лудвиг додаде: „Макани, што е мое, не
е твое! Тие боици ми требаат за утре за
на училиште“. И му ги одзеде боичките
на Макани.
Филипина ја грабна капата од главата
на Макани и го турна на столот.
Мама само воздивна.

Таа тури супа во секоја чинија и прекрасен
мирис ја исполни целата соба.
„Оваа супа е превкусна“, рече Тато веднаш
штом ја проба.
„И мене ми се допаѓа“, воскликна Лудвиг
чешкајќи си го стомакот.
„И мене исто така, особено со месо“, рече
Филипина.
„Навистина ми е мило“, рече Мама.
Макани не рече ништо. Парчињата месо
беа преголеми за да ги јаде без да ги исече.
Погледна кон останатите и очекуваше некој
да му помогне. Но никој не го забележа.

„Макани, гледај си во чинијата додека јадеш.
Така побргу ќе се најадеш“, рече Тато. Тој ја
дојаде својата супа и стана од масата.
„Макани! Влечко еден“, викна Лудвиг. Тој
стана од масата веднаш по Тато.
Дури и Филипина ја испразни целата чинија.
„Макани, сè да изедеш!“ рече таа. Ги тргна
празните чинии од масата.
„Макани, треба да ги измијам чиниите“, рече
Мама нежно. „Те молам, побрзај“.
Макани скришум пикна парче месо под
чинијата.

„Готов ли си Макани?“
праша Мама од кујната.

ТРАС!

Мама и Филипина втрчаа во
трпезаријата. Од Макани и неговата
чинија немаше ни трага ни глас.
„Што се случи?“ праша Тато од ходникот.
Мама го здогледа нередот на масата.
„Ох, ништо страшно“, рече таа.
„Макани скрши чинија“, додаде
Филипина.
„Макани! Смотанко“, викна Лудвиг во
моментот кога влезе во трпезаријата.

„Скршена чинија значи добра среќа“,
рече Мама. Таа се приближи до масата.
„Макани, дали си добро, душо?“
Чаршафот се помести и од под него се
појави малечка глава.
„Од колку делчиња се направени
чиниите?“ праша Макани тивко.

Мама, Тато и Филипина зачудено
се погледнаа.
„Што рече?“ праша Тато.
„Од колку делчиња се направени
чиниите?“ праша Макани, овој пат
малку погласно.

Филипина почна да е смее. Мама
ѝ ја стави раката на рамениците
за да ја стиши.
„Едно, две, три, четири, пет...“,
почна да брои Макани од под
масата. Оваа чинија е направена
од пет делчиња.

Mама се наведна и почна да брои. „Едно,
две, три, четири, пет. Да! Има пет парчиња!“
„Го гледаш ли ова?“ го праша Филипина
Лудвиг.
„Макани, Математичарот!“
„Не ми се верува“, воскликна Тато. Го крена
Макани в раце. „Не знаев дека Макани знае
да брои до пет“.
Лудвиг уште еднаш ги изброи делчињата за
да биде сигурен. И навистина имаше пет.

И што се случи потоа?
Мама и Тато ги собраа делчињата на
чинијата и ги измија.
Филипина измете под масата.
Лудвиг ги донесе боичките.
Тато донесе специјален лепак. Ги залепи
парчињата на чинијата едно до друго.
Макани ги испразни џебовите и фрли
едно изџвакано парче месо во ѓубрето.

Сите заедно седнаа на масата и ја
обоија чинијата. Потоа ја обесија
на ѕидот во трпезаријата.
Нели е прекрасна?

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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