


Во претставата учествуваа: 

Воспитниот тим на ЈУДГ “Буба Мара” - Скопје, Р. Северна Македонија  

Мотивација на претставата е:  

Децата да се запознаат со старите приказни. 

Дата на одржување на претставата: 05.10.2021 

 

Цел на активноста:  

Да се збогатува детскиот емотивен свет и имагинација преку непосредна 

комуникација со различни уметнички дела. 

 

 



1. Театарска претстава – “Дедото и репката” 

2.  Ликовна активност - децата ја цртаа приказната 

“Дедото и репката” 

3. Изјави од децата – “Што ми беше најинтересно од 

претставата” 

  

Во претставата улогите ги толкуваа: Воспитниот тим на 

ЈУДГ “Буба Мара” – објект “Буба Мара” 

 



Во претставата ,,Дедото и репката” ги има следните улоги: 

 

  Раскажувачот 

  Дедо Димо  

  Баба Калина  

  Внуката Илина  

  Кучето Шарко  

  Мачето Славко               

  Глувчето Грицко.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Раскажувачот: Деца, со книгите секаде се патува, каде ли се не се свратува. Но, 

сега ќе ви раскажам за едно вистинско патување. Кога патував со возот, си 

запознав едно другарче. Јас си седам, а тој ме прашува дали зборувам на 

странски јазик. Почнавме разговор и дознав дека се вика Сергеј. Патот беше долг. 

Ми зборуваше за омилените негови игри, почнавме да раскажуваме 

традиционални стари приказни. Јас му раскажав, а и тој мене една.  

Другарчиња сакам нешто многу интересно да ви откријам за мене, во доверба да 

ви шепнам, јас многу сакам приказни да слушам, а вие? Затоа денес избрав да ви 

раскажам една приказна која верувам дека вам и на сите присутни многу ви е 

позната. Знаете ли како се вика? Приказната се вика “Дедото и репката”. 

 

 



Раскажувачот: Во едно село си живеел 

еден дедо стар. Тој имал фарма на која 

одгледувал животни. Ама и садел зелка, 

моркови, пиперки и што ли уште не. Еден 

ден нашол дедото во својот џеб едно зрно 

семе на една репка и го посеал.  

 

Сонцето, дождот и топлото време и 

помогнале на репката да порасне. Дедото 

секој ден одел кај репката ја полевал, ја 

копал земјата околу репката, а репката си 

растела, си растела и растела и пораснала 

многу голема. Кога дошло време репката 

да се искорне дедото се нашол на голема 

мака.  

 

Како и зошто ќе слушнете за тоа. Аааа, 

еве го и дедото доаѓа. 



Дедо: Јас сум деца дедо стар и си живеам на село, со бабичка, со внучка, со куче, 

со маче и едно глувче мало. На ридче големо имам една ливада, во неа јас си 

посадив репа. 

Не можев да замислам колку голема пораснала репката. Оф, колку цврсто стои на 

земјата, сега ќе ја откорнам. 

Раскажувач: Дедото се фати за репката па почна да корне лево – десно, напред – 

назад, повлечи – потегни, но не можеше да ја откорне. Размислуваше,  

размислуваше што да прави и најпосле се сети, па ја повика на помош својата 

бабичка заедно да ја искорнат репката. 

Дедо: Бабичке, бабичке, те молам дојди да ми помогнеш во оваа работа бидејќи 

треба да ја искорнеме репката. 

 



Баба: Бабичка сум стара, грбава и слаба, но приказни за вас многу знае баба. 

Иако сум стара многу вредам, трчам, брзам смело јас, секаде да стасам в час. 

Зошто ме викаш бре дедо, кога знаеш колку работа ме чека, тоа можеше самиот 

да го направиш, но сепак ќе ти помогнам. 

Раскажувачот: Така другарчиња бабата се фати за дедото, дедото за репката и 

заедно почнаа да влечат. Лево – десно, напред – назад, повлечи – потегни, сложно 

запнаа, но репката не можеше да се откорне. Бабата размислуваше кој би можел 

да и помогне и се знае ја повика нејзината внучка. 

Баба: Внучко, внучко моја најсакана, те молам дојди да ни помогнеш. 

 



Внука: Внучка јас сум мала, да помогнам се би дала. Куќните работи ги вршам 

сама, јас многу ја слушам мама. Бабо, дедо еве идам да ви помогнам, репката да 

ја искорнеме, проблемот да го решиме, бабичке веднаш доаѓам на помош. 

Раскажувачот: И така другарчиња внучката се фати за бабата, бабата за дедото, 

дедото за репката и зедно почнаа да влечат лево – десно, напред – назад, 

повлечи – потегни, сложно запнаа, но репката не можеше да се искорне. Се 

ставија на голема мака, се прашуваа, размислуваа, кој да им помогне. Внуката се 

сети за своето куче Шарко и го повика на помош. 

Внука: Шарко кученце мое мило, дојди да ја искорнеме репката. 

 



Куче: Ав, ав.. силен сум како лав, Шарко се викам јас. За корнење репка стасав в 

час. 

Раскажувачот: И така сите заедно се фатија за работа да ја откорнат големата 

репка. Кучето Шарко се фати за внуката, внуката за бабата, бабата за дедото, 

дедото за репката, лево – десно, напред – назад, повлечи – потегни и сложно 

запнаа, но репката пак не можеше да се откорне. Размислуваа така и кучето 

Шарко се сети за мачето Станко. 

Куче: Маченце Станко, пријателе наш, дојди да ни помогнеш да ја искорнеме 

репката. 

 



Маче: Мјау, мјау седам на кров на една жица, за да мислат птиците дека сум птица. Мјау, мјау 

еве ме идам, големата репка сакам да ја видам. 

Раскажувачот: Се наредија еден по друг, па така мачето се фати за кучето, кучето за внуката, 

внуката за бабата, бабата за дедото, дедото се фати цврсто за репката, лево – десно, напред – 

назад, повлечи – потегни, сложно запнаа, но репката не можеше да се откорне. 

Маче: Но, оваа репка навистина беше голема, не сакаше да се откорне. Размислувам што да 

правиме. Дали лисицата ја видовте ова утро? Дали зајко? Тој дојде и бргу замина. А да го 

викнам јас глувчето Грицко, тој секогаш сака да ни помогне. 

Грицко, Грицко дојди да ни помогнеш да ја искорнеме големата репка. Ни треба твојата помош. 

 



Грицко: Гри, гри Грицко сум јас, сега големо чудо ќе се случи, а што чудо тоа ќе биде, дечиња 

мои сега ќе се види. Јас можев да бидам капетан на брод, само мачно ми е кога плиска вода. 

Во библиотеката главен ќе бев, но книги да јадам нели е грев, а до тогаш мислам најчесно е да 

сум во фабрика чувар на салами. 

Раскажувачот: Грицко беше добро и вредно глувче, сакаше да помага на сите. Затоа кога 

мачето Станко му ја кажа својата мака тој веднаш притрча на помош. Така одново почнаа, се 

поредија сите еден по друг, а дали се сеќавате по кој ред требаше да се наредат? И вие драги 

другарчиња, ајде сите да ги повикаме да се наредат: глувчето за мачето, мачето за кучето, 

кучето за внуката, внуката за бабата, бабата за дедото, дедото за репката и заедно почнаа да 

влечат: лево – десно, напред – назад, потегни–повлечи и репката се откорнала. 

 









Дедото и репката 

 

Дедо Димо репа садел во градината, секој ден ја 

гледал Дедо како растела. 

Решил Дедо веднаш да ја корне репата. 

Влечи, корни, влечи, корни не се корнела. 

Влечи, корни, влечи, корни не се корнела. 

На помош ја викнал тој и баба Калина. 

Влечи, корни, влечи, корни, не се корнела.  

Влечи, корни, влечи, корни не се корнела. 

Ете ја на помош дошла внука Илина. 

Ете ја на помош дошла внука Илина. 

Влечи, корни, влечи, корни не се корнела 

Влечи, корни, влечи, корни не се корнела. 

Ете го на помош дошло Шарко кучето. 

Ете го на помош дошло Шарко кучето. 

Влечи, корни, влечи, корни не се корнела. 

Влечи, корни, влечи, корни не се корнела. 

Ете го на помош дошло Станко мачето. 

Ете го на помош дошло Станко мачето. 

Влечи, корни, влечи, корни не се корнела. 

Влечи, корни, влечи, корни не се корнела. 

Ете го на помош дошло Грицко глувчето. 

Ете го на помош дошло Грицко глувчето. 

Влечи, корни, влечи, корни ја искорнале. 

Влечи, корни, влечи, корни ја искорнале. 

 

 
 

Автори на песната -
Воспитен тим на  
ЈУДГ “Буба Мара“ 



Михаела (5 години) – Бабата, мачето и дедото ми беа најинтересни затоа што 

многу се сакаат. 

Дарија (5 години) – Најубаво беше кога се фатија во воз и ја искорнаа репката и 

таа се најде во рацете на дедото. 

Лана (5 години) – Мачорот седеше на кров и имаше чизми како “Мачорот во                       

чизми” 

Оливер (5 години) – Од виножитото слета пеперутка на репката. 

Марта (5 години) – Глувчето беше најсилно и помогна да се искорне репката. 

Драган (5 години) – Мачето Станко ми кажа “мјау” и ми мафна со шепата. 

Војдан (5 години) – Најмногу ми се допадна мојата учителка зошто таа глумеше 

раскажувач и носеше капа. 

Јаков Ј. (5 години) – Учителката: Јаков каде е на цртежот твојата учителка?  

                                    Јаков: Ене ја, седи на столчето. 

Лукас (5 години): Ја сакам учителката која глумеше раскажувач, таа ми дава  

манџа секој ден. 

 



Ви благодариме на вниманието! 

 

Воспитeн тим на ЈУДГ “Буба Мара”, Општина Аеродром 

Скопје, Рeпублика Северна Македонија 



   Благодарност до воспитниот тим на ЈУДГ,,Буба 

Мара: 

   Царе Дамјановска 

    Лиле Чокрева 

    Анета Станкова 

    Светлана Јакимовска 

     Славица Димовска 

     Сања Божиновска 

     Марија Ристовска 

     Ивана Митревска 
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