
ЈУДГ,,Буба Мара” 
    Општина Аеродром 

ДЕТСКА 

            ЉУБОВ 
 



Реализатори на 

активноста  
Книгата  ,,Детска љубов” е дел од активностите кои се 

спроведоа  во рамките на E-twinning  проектот,,Hello I 

am social child” . 

Реализатор на активностa е објектот Пчелка 2  - деца од 

воспитните  групи ( 4-5 и 5-6 години.) 

Активноста е реализирана во месец Март 2022 година. 

Целта на активноста е :Да се развиваат и негуваат 

позитивните чувства на љубов,сигурност и 

прифатеност во средината,како и развивање на 

креативноста кај децата преку ликовно изразување. 

 



ДЕТСКА  
             ЉУБОВ 

Максим е дете кое најмногу 
сака да си игра со 
другарчињата.  
Еден ден во нивната група дојде 
ново другарче по име Хана. 
Максим во тој момент ја остави 
играта со Петар , и во себе си 
рече : ,,Многу е убава.Таа ке ми 
биде девојка” – и отиде да се 
запознае со Хана. 



Учителката Сузе ја забележа промената кај Максим и ги 

повика децата  да направат круг зошто треба да 

разговараат. 

Хана седна на местото од Јаков. 

Јаков реагираше на тоа и и рече:,,Извини ново девојче , но 

јас седам до Максим”. 

Максим стана и му возрати на Јаков:,,Има место за 

сите.Биди другар и седни на друго место”. 

  

 



Учителката Сузе ја нагласи позитивната промена кај 

Максим и рече: 

,,Максим пријатно ме изненади.Претходно ти со новите 

другарчиња се караше,се тепаше и не сакаше да си играш  

со нив.Денес прв и пристапи на Хана и се запозна со неа.  

Ја фати за рака и ја седна до тебе”. 

 



  Како минуваа деновите , така Максим и 

Хана стануваа се поблиски и неразделни. 

Заедно правеа се. И другите деца од 

групата го прифатија тоа и беа среќни што 

имаат нова другарка .   

Детската љубов меѓу Максим и Хана беше 
прифатена од сите. 



Креативните ликовни изразувања на децата во врска со 

книгата 





ЈУДГ “Буба Мара “ - Општина Аеродром, 
Скопје, Рeпублика Северна Македонија  

 
Директор - Елена Устамитова  

 
Изработиле: 

Социјален работник (Е-twinning координатор) - 
Весна Христова 

Социјален работник (Заменик  Е-twinning 
координатор) – Билјана Николовска Трајановска 

Воспитувачи:Ана Младеновска и Ирена 
Гичаровска 


