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ВОВЕД

Промени, предизвици. Зачекоривме кон поинаков начин на функционирање во градинката, семејството,

пријателството, колегијалната поддршка. Наметнати промени во секојдневието, работното место, просторните

услови, начинот на работа и воспитување и грижа за децата. Состојбата на пандемија го наметна новиот начин на

прилагодување. Како воспитно-образовна инситуција секако дека една и единствена цел е детето и трасирање на

неговиот пат кон училиштето.

Како да се истрае оваа долга промена? Со помош на зачувување на нашето ментално здравје, со разговори,

совети, насоки, споделување искуства... бодрење, соработка и општо добро на персоналот, за да се овозможи сето

тоакако тим на на градинката се посветивме преку многубројните телефонски и лични разговори со воспитно-

згрижувачкиот кадар и родителите.Допревме до многу родители, деца кои не ја посетуваа нашата градинка

ииндиректно преку предавања, презентации објавени на нашата официјална веб страна за да се надмине

,,кризната“ ситуација и да се дојде до убавината на сето тоа, да се извлече поука, да се биде подобар, со почит,

разбирање кон себе и другите околу себе. Кој уште беше дел од пандемијата ако не докторот на градинката која

беше достапна 24 часа на ден за сите деца, родители, вработени. Секој го даде својот допринес на свој начин.

И повторно сме истите, повторно сме тука за детето....за таа насмевка на денот, за новиот збор, за уште едно

искуство, за уште едно ново знаење, за многу нови теми и приказни и настани.....само треба да сме доволно

креативни...да се поттикнуваме, да се мотивираме....Зошто денес, утре и било кој ден... ќе донесат некакви

промени...едноставно треба да ги прифатиме и да се соочиме со нив најдобро какознаеме и умееме.

ЈУДГ “Буба Мара” се соочи со сите предизвици, предизвикани од пандемијата на вирусот Ковид-19 со променети

навики, почитување протоколи и се што следи, ние остануваме достојни како установа да се надоградуваме и преку

нашата вечна инспирација детето тоа и да го докажуваме.



МИСИЈА

Раното учење и развој кај децата до 6 годишна возраст претставува основа за понатамошен успех во рамките на

развојот на детето.

 Вклучување на сите деца во процесот на раното учење и развој без разлика на полот, етничката и

религиозната припадност, социо-економските и културолошките разлики и различните здравствени и посебни

потреби.

 Организирање на секојдневни активности базирани на ,,Стандардите за рано учење и развој’’ и играта како

доминантен инструмент за учење и холистички пристап во развој на детето и опфаќање на сите домени без

фаворизирање на поедини домени.

 Стимулативниот амбиент и средината овозможуваат позитивни искуства и желба за професионален пристап

кон раното учење и развој на децата до 6 годишна возраст и можност секое дете активно да се вклучи во

стекнување на вештини и искуство.

 Почитување, градење партнерство и соработка со семејството и заедницата во поттикнување и достигнување

на ,,Стандардите за рано учење и развој’’.

 Промоција на детската градинка за згрижување и воспитание на малите деца.

ВИЗИЈА

Детската градинка ќе биде место во  кое секое дете ќе има еднаков пристап и можност за развој, воспитание игра и

учење со фокус на вклученост и учество на сите инволвирани во воспитно образовниот процес кој ќе цели кон

постигнување напредок на идните академски луѓе.



2. ДОКУМЕНТИ НА КОИ СЕ ЗАСНОВА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА
РАБОТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНКА

Појдовни основи на кои се засновува воспитно-згрижувачкаработа на детската градинка „Буба Мара“ на Општина

Аеродром, Скопје се:

 Законот за заштита на децата (Сл. Весник на Р. Македонија Бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15,

150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и Службен весник на Република Северна Македонија бр.104/19,

146/19, 275/19 и 311/20

 Статутот на Детската градинка

 Програма за рано учење и развој изготвена од Бирото за развој на образованието донесена од Министерот за

труд и социјална политика, базирана на Стандардите за рано учење и развој, изготвени од Бирото за развој

на образованието  донесени од  Министерот за труд и социјална политика

 Стандардите за рано учење и развој за деца од 0-6 години

 Уставот на Р.С. Македонија

 Законот за јавни службеници

 Правилник за стандардите и нормативите за вршење на дејноста на установите за деца

 Развоен план за работа на детската градинка, 2015-2020гсо насока за изработување на новиот развоен план

за 2020-2025 но состојбата во моментов не дозволува за спроведување на реални истражувања и

анкетирање и добивање на вистинити податоци.

 Протоколи од Министерство за здравство за начинот на работа во време на пандемија Ковид -19, по

завршување на вонредната состојба



 Интерни протоколи за работата на детската градинка за време на пандемија Ковид-19

ВРЗ ОСНОВА НА ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА АКТИВНОСТИ ВО УСТАНОВИТЕ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦА ПО
УКИНУВАЊЕ НА ВОНРЕДНАТА СОСТОЈБА ДОНЕСЕН ОД СТРАНА НА ВЛАДА НА Р.С. МАКЕДОНИЈА

ПРОТОКОЛ за активности во установите за згрижување и воспитание на деца по престанување
на траењето на вонредната состојба

УСТАНОВАТА

 Пред да се отворат установите потребно е да се исчистат и дезинфицираат сите простории во објектите, да се

направи чистење и дезинфекција на целата опремата и инвентарот (во занималните, кујната, магацините,

пералните, собата за изолација, административните простори и другите простории во објектите), од страна на

Локалната самоуправа или од Центрите за јавно здравје да се направи дезинфекција на просторот и дворовите

во градинките.

 После извршената дезинфекција да се направи проветрување на просториите.

 Установата да обезбеди доволна лична заштитна опрема (маски и ракавици) за вработените.

 Установата да има безконтактен термометар за секој влез на установата.



 Установата да обезбеди доволна количина на средства за одржување на општа и лична хигиена, средства за

дезинфекција на вработените и просторот.

 На влезните врати во објектите да има поставено бариера за дезинфекција.

 Хронично болните да бидат ослободени од работа согласно Уредба на Владата која е моментално на сила.

 Да им се укаже на вработените за обврската да го следат сопственото здравје и состојбата на децата при прием

и во текот на престојот на децата во установата. Вработените да се однесуваат одговорно и да придржуваат кон

општите препораки за превенцијата на КОВИД-19 (физичка дистанца и употреба на лична заштитна опрема) на

работното место и вон.

 Веднаш да се отстранат вработените лица од своите работни мести доколку имаат било какви симптоми на

болест.

 Да се дезинфицираат прекидачите, кваки на вратите, мијалници, масите, столови на секои два часа во текот на

денот.

 Да се бришат во текот на денот повеќе пати подовите во објектот, а теписоните каде што постои можност да се

отстранат.

 Активностите во дворот да се реализираат така што «е се избегне меѓусебен контакт на различни воспитни групи

на деца во исто време.



 Да се направи распоред за прием на децата по воспитна група и да има 10 минути период за прием помеѓу

воспитните групи доколку влегуваат на исти влез.

 Да се одбележи пред секој влез на објектите растојание од два метра за родители при предавање на деца (само

еден родител кој носи заштитна маска).

 Задолжително мерење температура со безконтактен термометар на вработените при влегување во установа и

воведување на задолжително миење на рацете или дезинфекција.

 Задолжително мерење температура со безконтактен термометар на децата при прием во установата и

задолжително миење на рацете.

 Да се обезбеди растојание од 1,5 – 2 метри меѓу масите за седење на децата.

 Да се обезбеди креветче и по две постелнина за секое дете.

 Да се стават едукативни постери со препораки за превентивни активности на истакнати места.

 Вработените задолжително да носат заштитни маски на своите работни места.

 Да се врши секојдневна дезинфекција на превозните средства со кои се дистрибуира храна од главната кујна до

другите објекти.

 Воспитните групи за деца до 2 годишна возраст да имаат максимум по 6 деца и двајца вработени во смена.



 Воспитните групи за деца од З до 10 годишна возраст да имаат максимум по 15 деца и двајца вработени во

смена.

 Секој родител да достави лекарска потврда од матичен лекар за здравствената состојба на своето дете.

 Да се организира престојот на децата на таков начин што ќе се избегне меѓусебен контакт на различни воспитни

групи на деца (сместени во одделни простории) во согласност со можностите, а игрите се препорачува да се

организираат што е можно повеќе на отворено, во мали групи.

 Не се дозволува собирање и меѓусебни контакти на вработените во заеднички простории.

 Лицата кои доставуваат храна задолжително да носат заштитни маски и ракавици, храната за децата да се

остава пред занималната, а децата да јадат во својата занимална со претходно направена дезинфекција на

масите.

 Установата да обезбеди потврда од родителот/е дека работните задачи задолжително мора да ги извршува/ат

на работното место, без можност за работа од дома.

ВОСПИТНО/ЗГРИЖУВАЧКИОТ КАДАР

 Секој вработен мора да носи задолжително лична заштитна опрема (маска) кога е на работно место.

 Практикување на често миење на рацете и посебно внимание да се посвети на потребата од засилени хигиенски

мерки во случај на миење, хранење, држење во рацете на децата.



 При јадење не дозволувајте децата да споделуваат храна едни со други.

 Не користете играчки што не се перат и дезинфицираат, особено меки играчки (платнени, плишани) истите да се

отстранат од групите-занималните.

 Да се разделуваат играчки помеѓу воспитни групи и деца пред да се измијат и дезинфицираат. Да се воспостави

јасна постапка за миење, дезинфекција и отстранување на чиста и „валкана” користена играчка за да се спречи

вкрстувањето.

 Да се воведе задолжително миење на рацете на деца при прием и почести миења во текот на денот, а

задолжително после кивање, кашлање, плачење, пред и после консумирање храна и одење во тоалет.

 Да се воведе задолжителен надзор на децата при миење на рацете.

 Кога се менуваат пелени во помалите групи, строго да се почитува постапката за одржување на хигиената на

рацете пред и после менувањето и отстранување на пелени. После промена на пелена, да се направи миење на

рацете на детето, како и миење и дезинфекција на површини и конечно миење на рацете по постапката.

 Кога се користат средства за дезинфекција, да се земе во предвид правилната примена во согласност со

упатствата на производителот во врска со целта, концентрацијата, начинот на употреба и потребното време за

контакт.

 Средствата за дезинфекција да се чуваат надвор од дофат на децата.



 Редовно, во согласност со временските услови да се отворат прозорците, особено во просториите за деца. Да не

се користи вештачка вентилација.

 Измена на протоколот по поднесено барање од страна на Министерство за труд и социјална политика,

Комисијата за заразни болести по одржан состанок 05.07.2021 го разгледа и прифати барањето за измена на

Протоколот за активности во установите за згрижување и воспитание на децата во делот за користење на
вештачка вентилација, со напомена  дека  е потребно пред нивно ставање во употреба да се спроведе
темелно чистење и сервисирање, како и редовно континуирано одржување на климите.

 Пасивен одмор да се организира спиењето така што децата да бидат поставени на креветите според принципот

„нозе глава“ со препорачано растојание од 1,5 – 2м. Обезбедете единечни кревети и постелнина за секое дете и

истите да бидат обележени со име на детето и строго да се води грижа да не се мешаат.

 Да се спроведат засилени воспитни активности со деца, со цел да се олесни разбирањето и усвојувањето на

новите правила за заштита од вирусите и да се создаваат навики кај децата за лична хигиена, за важноста на

често и правилно миење на рацете (минимум 20 секунди – на пример со песна), кашлање и кивање во

подлактицата за просторна дистанца за која треба да се размислува преку игра на деца – да се стават да седат

на растојание едни од други – на пример да вежбаат да ги истегнуваат рацете и да ги мавтаат со крилјата за да

не се допираат, да избегнуваат да го допираат Лицето и др.

 Да се контролираат причините за отсуство на деца, да се контактираат родителите, а доколку е потребно и со

матичниот педијатар или лекар од надлежниот центар за јавно здравје.



 Да не се спроведуваат организирани групни активности во објектот (настани, итн.), како и организирана посета

на места каде што се очекува да се соберат голем број на луѓе (кина, театри и слично)

 Во случај на здравствени промени кај згрижените деца, треба да се преземе следново:
 Во случај на промена во здравствената состојба (зголемена температура) да се изолира детето во просторијата

за изолација, веднаш да се извести родителот/старателот, доколку детето има температура се препорачува

мерењето на температурата да биде со безконтактен термометар, доколку температурата на телото се мери со

обичен термометар, потребна е дезинфекција на термометар како и миење или дезинфекција на рацете.Да се

провери здравјето на другите деца во групата и да се изолираат сите сомнителни случаи.

 Во случај на потврда на инфекција ковид-19, не користете го местото каде што престојувало лицето и да се

извести надлежната епидемиолошка служба во Центарот за јавно здравје која «е даде понатамошни насоки за

функционирање на установата.

 Се препорачува да се избегнуваат игри и активности во кои има контакти, игри со топки како и размена лични

предмети, играчки и слично.

 Доколку е возможно, децата од воспитната група да го користат исклучиво тоалетот на нивната занимална.

 Се забранува влегување на други возрасни лица, освен одговорните лица на групата.

РОДИТЕЛИ

 Родителите при носење на децата во градинка задолжително да имаат заштитна маска.



 Да го почитуваат утврденото време за носење на детето во установата, како и просторната дистанца при

предавање и земање на детето.

 Носењето и земањето на детето од градинка да го врши само еден родител, освен во исклучителни ситуации со

најава да биде друго лице.

 Доколку родителот забележи појава на симптоми кај детето (зголемена температура, повраќање или дијареа и

др.) да не го носи детето во градинка и веднаш да се консултира со лекар.

 Родителот/родителите пред повторно да го вклучи детето во градинката потребно е да достави потврда од

работодавач дека работните задачи задолжително мора да ги извршуваат на работното место.

 Родителот да обезбеди лекарска потврда од матичен лекар за здравствената состојба на своето дете.

Во текот на месец јули се направи измена на Протоколот за активности во установите за згрижување и

воспитание на децата во делот за корстење на вештачка вентилација, со напомена дека е потребно пред нивно

ставање во употреба да се спроведе темелно чистење сервисирање, како и редовно континуирано одржување

на клима уредите.

Добро организираната воспитно образовна дејност во детската градинка претставува концепт кој е заснован на

јасно дефинирани принципи, цели, визија и мисија.  Реализирањето на воспитно образовната работа  се темели на

новите тенденции за Раното учење и развој кај децата од предучилишна возраст со што се применуваат програмски

решенија, стратегии со кои го поттикнуваме и стимулираме раното учење кај децата. Оттаму што овој сегмент- рано

учење кај најмалите деца е од голема важност во изградба на здрави личности.



Интерни протоколи спроведени во нашата установа:

 Протокол за главни и чајни кујни
 Протокол за работа на технички персонал

 Протокол за работа на лица одговорни за дистрибуција на храна од главна кујна до другите објекти

 Протокол за лица задолжени за мерење на температура

ВРЗ ОСНОВА НА ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА АКТИВНОСТИ ВО УСТАНОВИТЕ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА

ДЕЦА

П Р О Т О К О Л

ЗА ЛИЦА ОДГОВОРНИ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ХРАНА ОД ГЛАВНА КУЈНА ДО ДРУГИТЕ ОБЈЕКТИ

 Задолжително носење на лична заштитна опрема, маска и ракавици;



 При влегување на вработените во установата задолжително мерење температура со безконтактен

термометар од страна на одговорно лице и задолжително миење или дезинфекција на рацете;

 Да се врши секојдневна дезинфекција на превозните средства со кои се дистрибуира храна од главната кујна

до другите објекти;

 Храната да биде доставена до влезот на кујната или влез на објект (во зависност од објект) и ставена на

количка.

ЗА РАБОТА НА ТЕХНИЧКИ ПЕРСОНАЛ

 Вработените задолжително да носат заштитни маски на своите работни места;

 При влегување на вработените во установата задолжително мерење на температура со

безконтактен термометар, од страна на задолжено лице и задолжително миење или дезинфекција на рацете;

 После мерење на температурата задолженото лице ги запишува добиените резултати во

претходно изготвена табела;

 Забрането користење на мобилен телефон за време на работа. При доаѓање на работното

место во објектот, вработениот е должен да го стави на нечујно својот мобилен телефон и да

го остави во чанта. Доколку е потребно истиот може да го користи само за време на пауза и

повторно да го врати на своето место.

 Секој вработен има обврска да го следи своето здравје и при било какви симптоми на болест

да го извести одговорниот воспитувач и директорот и ако во тој момент е на работното место

веднаш да го напушти;

 Секојдневно чистење и дезинфицирање на занимални, канцеларии, тоалети, ходници,

трпезарија, соба за изолација и други помошни простории;



 Повеќе пати во текот на денот да се бришат подовите во објектот;

 Влезовите за прием и холовите да се бришат и дезинфицираат 3 пати дневно, после прием на

децата, после влегување на децата од дворот и после испраќање на децата;

 Поставената бариера за дезинфекција да се менува 3 пати дневно, пред прием, после прием

и пред испраќање на децата;

 Да се дезинфицираат сите површини кои што се користат почесто од повеќе лица (прекидачи,

кваки на врати, рачки на прозори, шкафчиња за деца, чешми и умивалници, капак на wc

шољи, рачки на казанчиња и др.) на секои 2 часа во текот на денот;

 Ѕвоната на влезните врати да се дезинфицираат задолжително после прием и испраќање на

децата;

 Секојдневно чистење и дезинфицирање на сите занимални 2 пати дневно, исклучиво во

период кога децата не се присутни во истите (пред доаѓање на децата, кога децата се во

дворните површини и по нивното заминување);

 Усисување на занималните 2 пати дневно, по појадок или кога децата се во дворот и по

нивното заминување);

 Да се бришат подовите во занималните пред доаѓање на децата, кога децата се во дворните

површини и по нивното заминување;

 Секојдневно чистење и дезинфицирање на сите тоалети за деца 3 пати дневно, во период

кога децата не се присутни во истите (кога децата се во занималната, кога спијат, после

нивното заминување);

 Тоалетите кои се дел од занимални да се чистат и дезинфицираат 3 пати дневно, исклучиво во

период кога децата не се присутни во истите (пр. кога децата се во дворните површини);



 Да се дезинфицираат сите маси и столови пред прием на децата и по нивното заминување;

 Креветчињата во јаслените групи да се дезинфицираат по заминување на децата;

 Нокширите во јаслените групи да се дезинфицираат после секое нивно користење;

 Еднаш/два пати неделно да се изврши дезинфекција на сите простории со UV лампи

(согласно упатството за користење на истите);

 После извршување на секоја работна задача, вработените задолжително да се потпишат во

табелите за чистење;

 Забрането е собирање и меѓусебни контакти на вработените во заеднички простории, а за

време на пауза да се почитува пропишаната физичка дистанца и да се избегнува контакт со

други лица;

 Вработените вршат и други работи и работни задачи по наредба на одговорниот воспитувач.

ЗА РАБОТА НА ГЛАВНИ И ЧАЈНИ КУЈНИ

 Вработените задолжително да носат заштитни маски и ракавици на своите работни места;

 При влегување на вработените во установата задолжително мерење на температура со

безконтактен термометар од страна на задолжено лице и задолжително миење илидезинфекција на рацете;

 После мерење на на температурата задолженото лице ги запишува добиените резултати во

претходно изготвена табела;

 Забрането користење на мобилен телефон за време на работа. При доаѓање на работното



место во објектот, вработениот е должен да го стави на нечујно својот мобилен телефон и даго остави во чанта.

Доколку е потребно истиот може да го користи само за време на пауза иповторно да го врати на своето место.

 Секој вработен има обврска да го следи своето здравје и при било какви симптоми на болест

да го извести одговорниот воспитувач и директорот и ако во тој момент е на работно местоведнаш да го напушти;

 При прием на храна задолжителна дезинфекција на дланките и користење на ракавици имаска;

 Пред прием на храна задолжителна дезинфекција на количките за дистрибуција на истата;

 За доставување на храната на количка, до и од влезот на секоја занимална (без влегување во

истата), е задолжена садомијачка;

 Зеленчукот и овошјето пред употреба задолжително да стојат во вода 30 минути, а потоа

темелно да се измијат под млаз вода;

 Секојдневно чистење и дезинфицирање на просторијата (под, прозорци, ролетни, перваз,

фрижидер, судопер, машина за миење на садови);

 Редовна дезинфекција на работните површини и ситниот инвентар по секоја употреба;

 Еднаш неделно вриење на сите користени садови;

 После извршување на секоја работна задача, вработените задолжително да се потпишат во

табелите за чистење;

 Забрането е собирање и меѓусебни контакти на вработените во заеднички простории, а за

време на пауза да се почитува пропишаната физичка дистанца и да се избегнува контакт содруги лица;

 Вработените вршат и други работи и работни задачи по наредба на одговорниот воспитувач.



ЗА РАБОТА НА ЛИЦА ЗАДОЛЖЕНИ ЗА МЕРЕЊЕ ТЕМПЕРАТУРА

 Секој вработен да носи задолжително лична заштитна опрема (маска, визир и ракавици) кога

е на работното место;

 При влегување на вработените во установата задолжително да се измери температура со

безконтактен термометар и да се запишат добиените резултати во претходно изготвенатабела;

 По завршување на мерењето термометарот да се дезинфицира и да се спакува во кутија до

следно користење;

 Забрането користење на мобилен телефон за време на работа.

 При доаѓање на работно место во објектот вработениот е должен да го стави на нечујносвојот мобилен

телефон и да го остави во својата чанта. Доколку е потребно истиот може даго користи само за време на

пауза;

 Секој вработен има обврска да го следи сопственото здравје и при било какви симптоми на

болест да го извести одговорниот воспитувач и директорот и ако во тој момент е наработното место веднаш да го

напушти;



 Да се одржува физичка дистанца на работното место и вон него;

 Забрането е собирање и меѓусебни контакти на вработените во заеднички простории, а за

време на пауза да се почитува пропишаната физичка дистанца и да се избегнува контакт солица од други воспитни

групи;

 При прием на децата задолжително мерење на температура со безконтактен термометар идобиените

резултати да се запишат во претходно изготвена табела;

 Доколку при прием детето има покачена телесна температура да се не се прима;

 Мерење на температура на децата, освен при прием, да се врши дополнително уште два пативо текот на

денот (после ручек и при испраќање) и резултатите да се запишат во претходноизготвена табела

Во случај на здравствени промени кај згрижените деца, да се превземе следново:

 Во случај на промена во здравствената состојба (зголемена температура) дететода се изолира во

просторијата за изолација и веднаш да се извести родителот/старателот,медицинската сестра, одговорниот

воспитувач и директорот.

 Се препорачува мерењето на температурата да биде со безконтактен термометар,доколку температурата на

телото се мери со обичен термометар, потребна едезинфекција на термометарот како и миење или

дезинфекција на рацете;

 Да се провери здравјето на другите деца во групата и да се изолираат сите сомнителнислучаи;

 Во случај на потврда на инфекција со COVID - 19, да не се користи местото каде штопрестојувалo лицето, да

се извести одговорен воспитувач и директор кој ќе ја известинадлежната епидемиолошка служба во ЦЈЗ која

ќе даде понатамошни насоки зафункционирање на установата;



 Да се практикува често миење на рацете со вода и сапун;

 Секојдневно да се проверуваат и дополнуваат дозерите со дезинфекциони средства;

 Вработените се должни при првиот прием на детето од родителот/старател, да побараат:

 Пополнета Изјава изготвена од Установата, за потребите на истата;

 Лекарска потврда од матичен лекар за здравствената состојба на детето;

 Потврда/и од самохран родител/старател или од двата родители/старатели, декаработните задачи

задолжително мора/ат да ги извршува/ат на работното место,без можност за работа од дома

 Доколку родителите ги немаат потребните документи детето да не се прима.

ЈУДГ,,БУБА МАРА’’







4. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ И ВНАТРЕШНО УРЕДУВАЊЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНКА
Детската градинка „ Буба Мара“ на Општина Аеродром во Скопје својата воспитно образовна дејност ја реализира

во 5 објекти и 1 Центар за Ран детски развој.

3.1. Просторни услови за работа на детската градинка

Објект

„Пчелка 1“
Објект

„Пчелка2“
Објект

„Буба
Мара“

Објект

,,Буба
Мара 1

Објект

„ Сонце“
Објект

„Лавче“
Центар за Ран

детски развој

„ Слонче“

Адреса Ул.Грамос

11

Ул.Кресна

29

Ул. Асном 194 Ул.1612

бр.6

Ул.Горно

Лисиче

бр.23

Ул.1 бр.71

Долно Лисиче

Нето

површина

874 м2 1200 м2 1665,84м

2

1152,85м

2

1250 м2 241м2 60,8 м2

Вкупно 2818,69м2

Површина

на двор

9026 м2 5633 м2 Вкупно 5962,46м2 6238 м2 1807м2 6133м2

Проектен

капацитет

180 180 210 200 200 50 15



на деца

Број на

деца

до30.08.20

20

976

Објектите на Детската градинка „ Буба Мара “ во кој се згрижуваат и воспитуваат деца од 9 месеци до 6 години се

наменски градени и претставуваат функционални целини за престој на деца од предучилишна возраст. Сите објекти

се тврда градба со исклучок на објектот „ Пчелка 1“. Објектот е од временски карактер- барака, меѓутоа  сите објекти

ги задоволуваат условите и потребите за дејноста која се реализира. Во секој објект делот во кој се згрижени деца

од 9 до 24 месеци се одвоени од градинката. Кујните се се посебни влезови според стандардите, главната кујна е во

објектот Пчелка 2, останатите објекти имаат опремени чајни кујни.

Административните простории на детската градинката се сместена во матичниот објект Буба Мара.Во Објектот

Сонце се води главната канцеларија и седиштето на Советувалиштето за деца и родители“Мал свет големи срца”.

Сите објекти имаат сала за повеќе намени, просторија за доктор, изолациона соба, кабинет за воспитно-образовна

работа опремен со содветна стручна литература и воспитно-едукативни материјали.

Инвентарот во објектите е функционален и во согласност со возраста на децата. Воспитно-образовната дејност се

реализира во занимални опремени со центри  за игра и учење на децата и дворни површини за реализација на

активности во двор.Градинките  естетски се уредуваа според тематската содржина. Особено внимание се посветува

на перманентното обновување и доопремување на занималните со играчки и дидактички материјал и средства кој



се  користат во текот на реализација на активностите од страна на воспитувачите и децата. Секој објект располага

со современи аудио-визуелни средства(радио-касетофони,телевизори) кои се користат за реализирање на

воспитната работа или пак во периодот на слободните активности на децата.

Со донесената одлука за повторно отварање на градинките од Владата на РСМ и Комисијата за заразни болести од

09.09.2020 година започнавме со работа. Започнавме со подготовка за повторно отпочнување со работа и

почитување на дадените протоколи во период на пандемија вирус ковид 19.

Првично беше направено генерално чистење и средување на објектите по дадените протоколи и одлуки на влада на

РС Македонија. Вработените од сите профили детално беа запознаени со протоколите кои треба да ги применуваат

и почитуваат со отпочнувањето со работа.Воедно и ги информиравме родителите за начинот на работа и

потребните документи и насоки за работа во периодот кој ќе следеше. Задолжение беше секој родител да  биде

информиран  како и каде ќе биде влезот на неговата група и временскиот период на носење на детето, и кои мерки

треба да ги превземе во случај на покачена температура и секојдневна информација за  отсуство на неговото дете.

Се потрудивме како градинка за подобрата организација да набавиме скоро за секоја група да има топломер и да не

се прават гужви или редици и секој да се чувствува безбедно.Воедно направивме соодветно бележење за местото

на стоење. Се направија распореди по групите за да има физичка дистанца, и да не се мешаат при доаѓање и

одење во градинка децата со родителите.

За целата организација на работата родителите ги информиравме во вибер групите. Секој вработен доби маска со

амблемот на градинката од директорката. Со вработените беше дискутирано за потребната документација за

децата кои ќе бидат со физичко присуство во градинката и нивната заштита.



Се дискутираше и подготвуваше амбиенот во занималната според протоколите и дидактичкиот материјал кој ќе се

користи и начинот на вршење на дезинфекција на истиот. Во кој дел од денот се прави чистење на подот и

занималната, како да ги чуваат облеките на децата, и начинот на носење на храната до занималната.

Беше задолжение секое креветче и столче беа обележани на свој креативен начин од страна на вработените за

децата кои ќе престојуваат во градинката.

На вработените им беше посочено за времето на пауза и за начинот на изведување на истата/ почитување на

социјалната дистанца, носењето на маска, личната хигиена, воедно и пресоблекувањето во гардеробата и начинот

на чување на своите лични работи.Како дополнување на протоколите и градинката обезбеди протоколи за своите

вработени. Според тие протоколи се изработија и чек листи. При влез на градинката секој е должен да направи

дезинфекција на чевлите, рацете и да измери температура. Посочени се места за спроведување на потребното.

На денот на отварањето на градинката во присуство на градоначалникот  на Општината Златко Марин и

директорката на градинката не посети и министерката Јагода Шахпаска. Според посочените протоколи присуството

се изведе надвор од градинката.За заштита на децата и без нивно вознемирување, на медиумите не им беше

дозволено да остварат присуство во дворот на градинката. Низ објектите се поставија слики со посочување и

предупредување за заштита од ковид -19.

Според протоколите бројката на деца во јаслените групи не требаше да биде повеќе од 12 деца а во останатите

возрасни групи од 2-6 год.требаше да бидат распределени по 15 деца.

Континуирано во поглед на хигиената и уреденоста на градинките продолжи и низ годината, со генералното

чистење на градинките, перење на теписони, варосување на ѕидови,потребната дезинфекција и насоките кои ги

добивавме.Одржувањето на хигиената се вршеше секојдневно, низ занималните, ходници, тоалети, помошни



простории. Одржувањето на постелнината, ентериерот во објектот се вршеше според дадените насоки и протоколот

за Ковид 19. Проверување на листите за хигиена што ги водат негователките, техничкиот персонал со медицинската

сестра во објектот се правеше постојано. Се вршеше мерење на температура по три пати на ден на децата,

вработените и на родителите при прием и издавање на децата. Постојано се водеше грижа и навремено се правеше

дезинфекција како на објектите така и  на играчките  пред нивната употреба. Докторката или пак одговорната

негувателка редовно вршеа увид во проверка за менување на постелнината и играчките.

Воедно и освен дезинфекција се правеше и дезинсекција и дератизација низ објектите.Се направи и проверка на

против пожарните апарати низ објектитеод Биспаг,Скопје.Во установата беа волонтери од Општинскиот

противпожарен сојуз во посета и доставија флаери за противпожарна заштита,начин на користење на ППА,со

напомена за исправен систем на дојава, исправни хидранти, познавање на планот за евакуација, секој да знае на кој

влез да излезе. Бег направи контрола на парно системите низ објектите пред започнување на грејната сезона .

Воедно континуирано се вршеше поправка на расипана бела техника или набавка.Набавена е нова пегла, и

добиенисе 5 правосмукалки за низ објектите.Набавени беа и еден замрзнувач, фрижидер за одржување, машина за

перење на алишта и машина за сушење на алишта.Воедно и беа набавени и кварцни ламби за објектите што беше

потребно.

Како и изминатите години така и оваа година се исфрли и непотребниот шут од подрумите на објектите.

Во новиот дел објект Буба Марабеше извршен и систематски преглед на вработените од страна на ПЗУ

Поликлиника- ПРЕВЕМЕД .

Градинката имаше и редовни просети од инспекции за Ветерина и храна, АХВ,Државен Санитарен Инспекторат,

МТСП и други.



Посебно можеме да се пофалиме и за посетата и посочувањето дека работиме според сите здравствени протоколи

и дека безбедноста на децата и вработените ние на прво место од Министерот за здравство Венко Филипче.

Низ објектите беа проверени и изрегулирани вработените и системот на редовност на работа, а и беше  променет и

аларм системот во Објектот Пчелка2.



Како поголема инвестициска вредност оваа година се направи реновирање на Објектот Пчелка 2 и главната кујна со

подот пред јасли делот и цел јасли дел во објектот, со електрична инсталација,осветлување,кречење.

Реновирањето ќе продолжи и понатаму низ објектот.









Реновирање на Главната кујна во соработка со Општина Аеродром



Беа набавени еко теписони за објектот Буба Мара и Буба Мара 1 кои се антиалергиски, антибактериски со

димензија 140×200 , и 19 помали со димензија 100×140. Се изведе и демонтирање на врата и монтажа на уште една

врата во просторот меѓу стариот и новиот објект.Со убава идеја се направи промена на ходник просторот во горниот

дел на градинката. Изгледа многу убаво и е уште едно ново катче за вработените.Просторот се измени и доби нов

изглед и примена.



Во соработка со Општина Аеродром на Објектот Буба Мара му беше променет последниот азбестен покрив и се

постави нов лимен покрив со енергетска изолација.



Во соработка со Општина Аеродром оваа година добивме и интерактивни табли и цд-касетофони кои значително ќе

придонесат за подобрување на квалитетот на воспитно- образовни содржини во нашата установа



Обезбедени сталажиза дезинфекција на влезовите од ТИКА.



Под наслов на акцијата “Се грижиме за подобро утре”, oд Медика Про -снабдувач на медицинска опрема добивме

донација на визири за вработените.



Донација на Бекутан боенки со ативности на ниво на сите објекти за сите присутни дечиња.



Општина Аеродром обезбеди дидактички материјал за градинка "Буба Мара"

Во буџетот на општина Аеродром во тековната 2021 година, меѓу другото, беа предвидени средства наменети за

дидактички средства за градинките.

Дидактичките средства се за деца на возраст од 0-6 години. Играчките служат за развој на фантазија, креативност,

интелектуални способности, развој на моторика, ориентација во простор, логичко мислење, поттикнување на

слушните сетила кај малите деца, развој на трпеливост, упорност, планирање, самодоверба.

Децата имаат можност да манипулираат со предметите низ игра, развивајќи ја координацијата помеѓу сетилата и

моториката. Предност на овие играчки е зајакнување на способноста за логичко расудување и размислување и

истовремено поттикнување на когнитивниот развој на детето.

Општина Аеродром обезбеди дидактички материјал за градинка "Буба Мара"

Во буџетот на општина Аеродром во тековната 2021 година, меѓу другото, беа предвидени средства наменети за

дидактички средства за градинките.

Дидактичките средства се за деца на возраст од 0-6 години. Играчките служат за развој на фантазија, креативност,

интелектуални способности, развој на моторика, ориентација во простор, логичко мислење, поттикнување на

слушните сетила кај малите деца, развој на трпеливост, упорност, планирање, самодоверба.

Децата имаат можност да манипулираат со предметите низ игра, развивајќи ја координацијата помеѓу сетилата и

моториката. Предност на овие играчки е зајакнување на способноста за логичко расудување и размислување и

истовремено поттикнување на когнитивниот развој на детето.

Општина Аеродром обезбеди дидактички материјал за градинка "Буба Мара"

Во буџетот на општина Аеродром во тековната 2021 година, меѓу другото, беа предвидени средства наменети за

дидактички средства за градинките.

Дидактичките средства се за деца на возраст од 0-6 години. Играчките служат за развој на фантазија, креативност,

интелектуални способности, развој на моторика, ориентација во простор, логичко мислење, поттикнување на

слушните сетила кај малите деца, развој на трпеливост, упорност, планирање, самодоверба.

Децата имаат можност да манипулираат со предметите низ игра, развивајќи ја координацијата помеѓу сетилата и

моториката. Предност на овие играчки е зајакнување на способноста за логичко расудување и размислување и

истовремено поттикнување на когнитивниот развој на детето.



3.2 Приказ на просторни услови

Објект

Пчелка I

Објект

Пчелка II

Објект

Буба Мара

Објект

Сонце

Објект

Лавче

Центар за Ран

детски развој

„ Слонче“

Објект

Буба

Мара1 –

нов дел

Година на

изградба

1964 1980 1994 2013 2016 1956 2019

Тип на

градба

Барака Тврда Тврда Тврда Тврда Тврда Тврда

Број на

катови

Приземје Приземје приземје и

кат

приземје и

кат

Приземје Приземје приземје и

кат

Начин на

загревање

сопствено

парно

сопствено

парно

Парно Парно сопствено

парно

сопствено

парно

Парно

Број на

возрасни

групи

12 10 11 11 2 1 9

Број на

простории

за деца

10 8 10 9 2 1 8

Купатила

за деца

4 8 9 9 2 1 8



Сали 1 1 1 1 / / /

Кујни 1 2 2 2 1 / 2

Кабинети,

канцеларии

5 4 8 5 1 / 3

Магацини 2 3 2 2 1 / /

Перални 1 1 1 1 1 / /

Помошни

простории

1 1 2 1 / / 2

Скривници / 1 1 / / / /

3.3 Материјално технички услови

Р.бр Вид на средства Бројна состојба
1. Касетофони 30
2. Клавир 3
3. Тв приемник 7
4. Видео и двд плеар 4
5. Компјутер 15
6. Фотокопир 1
7. Штампач 14

8. Опрема за озвучување 1
9. Синтисајзер 1
10. Прожектор со платно 1
11. Параван за куклен театар Задоволува
12. Спортски реквизити 5
13. Лап топ 36
14. Пијано 1



15. Фотоапарат 2

3.4 Дворни површини

Сите пет објекти и Центарот за ран детски развој располагаат со дворни површини кои се заградени со ограда и

безбедни за децата. Дворните површини редовно се одржуваат со навремено косење и хортикултурно збогатување

и разубавување на амбиентот со поставување на изработки од стари автомобилски гуми во разни бои. Во текот на

годината детската градинка организираше еко акции во кои децата учествуваа, со свои донации цвеќиња, садници,

куќички за птици и сл.За дворните површини се грижат чуварите-градинари заедно со вработените. Секој од

објектите располагаат со своја косилица и дополнителен алат за работа и одржување на дворовите.Во континуитет

се посветува внимание на уреденоста на просторот околу објектите на тој начин што редовно се одржува хигиената

на дворовите, тревата, песочниците, жардињерите, дрвјата и грмушките редовно се кастрат и одржуваат, се

пристапува кон разеленување на сувите површини.Низ Објектите се поставија рефлектори за осветлување на

дворот и градинката. Дворните површини на децата им се најомилено место за игра, учење, набљудување.Во делот

од Буба Мара 1 Се дополни, разубави – дворот  со донација од 12 гуми од родител и воедно беа купени цвеќенца за

поставување во истите.

Во соработка со Општина Аеродромбеа донирни клупи, корпи и дрвца со кој се разубавија сите објекти т.е старите

дотраени клупи и корпи се заменија со нови функционални а воедно и беа засадени зимзелени садници во дворот

на градинките. Во објект Сонце се направи и промена на светилкитеод канделабрите во дворот на градинката од

Општината.

Од Плант Медика ДООЕЛ се изврши третман- прскање против црви на надворешните влезови и плочници
низобјектите.







4. СОДРЖИНА НА ДЕЈНОСТА

4.1 Организација на работата во детската градинка

Досегашната примена на повеќе иновативни воспитно-образовни елементи, програмски и практични согледувањаи

примена на стратегии и педагошки акции се стремеше во насока на создавање и градење на институција во

рамките на која децата ќе престојуваат безгрижно, удобно, ќе растат и ќе се развиваат во идни академски личности.

Особено се посвети внимание на формирање на вештини и позитивни особини и издигнување на личноста на

детето на централното место и во неговото семејство и во детската градинка. Детската градинка во текот на  целата

воспитно згрижувачка година обезбедуваше оптимални услови за работа со децата почитувајќи ги индивидуалните

потреби, можности и способности на децата.

Работното време на градинката е од 6.00 часот до 18.00 часот во сите објекти. Воспитно згрижувачката дејност се

реализираше со  целодневен престој на децата  од 9 до 11 часа, според природата на потребите на родителите и

покрај понудените други форми на згрижување на децата од предучилишна возраст. Работното време на Центарот

за ран детски развој се одвиваше во две смени од 08.00 часот до 11.00 часот и од 12.00 часот до 15.00 часот според

распоредот на смените во подрачното основно училиште според кратка скратена програма на реализација на

воспитната работа.

Распоредот на активностите во воспитните групи во детската градинка се одвиваше по динамиката во зависнот од

возраста на децата. Организацијата на воспитно згрижувачката дејност во детската градинка се реализираше

според следниот распоред :



 Организација на дневните активности на децата до 18месеци
Р.Бр Активности Време на реализација

1. Прием на децаи слободни активности до 8:15ч

2. Подготовка за појадок и појадок 8:15ч

3. Реализирање на дневното планирање 9:00ч

4 Ужинка 10:00ч

5. Тоалет и подготовка за спиење 10:20ч

6. Пасивен одмор –спиење 10:50ч

7. Тоалет,подготовки за ручек 12:50ч

8. Ручек 13:10ч

9. Миење раце и тоалет 13:40ч

10. Слободни игри и престој на воздух 14:00ч

11. Ужинка 15:00ч

12. Реализација на дневното планирање 15:30ч

13. Слободни игри 16:00ч

14. Заминување на децата До 18:00ч

 Организација на дневните активности на децата над18 до 24месеци
Р.Бр Активности Време на реализација

1. Прием на децаи слободни активности до 8:15ч

2. Подготовка за појадок и појадок 8:15ч

3. Реализирање на дневното планирање 9:00ч



4 Ужинка 10:00ч

5. Слободни игри и престој на свеж воздух 10:30ч

6. Тоалет, подготовки за ручек 11:30ч

7. Ручек 12:00ч

8. Пасивен одмор-спиење 12:45ч

9. Ужинка 14:45ч

10. Реализација на дневното планирање 15:10ч

11. Слободни игри 15:30ч

12. Заминување на децата 18:00ч

 Организација на дневните активности на децата над 2  до 4години

Р.Бр Активности Време на реализација

1. Прием на децаи слободни активности (игри по избот на децата) до 8:15ч

2. Утринска гимнастика 8:15ч

3. Појадок 8:30ч

4 Реализација на дневното планирање 9:00ч

5. Ужинка 10:00ч

6. Реализација на дневното планирање 10:30ч

7. Прошетки,набљудувања и престој на свеж воздух 11:00ч

8. Ручек 12:15ч

9. Пасивен одмор –спиење 12:45ч



10. Ужинка 14:45ч

11. Реализација на дневното планирање 15:15ч

12. Слободни игри 16:30ч

13. Средување на центрите  за учење 17:30ч

14. Заминување на децата До 18:00ч

 Организација на дневните активности на децата над 4 до 6 години
Р.Бр Активности Време на реализација

1. Прием на децаи слободни активности (игри по избот на децата) до 8:15ч

2. Утринска гимнастика 8:15ч

3. Појадок 8:30ч

4 Реализација на дневното планирање 9:00ч

5. Ужинка 10:00ч

6. Реализација на дневното планирање 10:30ч

7. Прошетки,набљудувања и престој на свеж воздух 11:00ч

8. Средување на центрите за учење 12:00ч

9. Ручек 12:15ч

10. Пасивен одмор 12:45ч

11. Ужинка 14:30ч

12. Реализација на факултативни програми (по избор на децата и

родителите)

15:00ч

13. Реализација на дневното планирање 17:30ч



14. Слободни игри 16:45ч

15. Средување на центрите за учење 17:30ч

16. Заминување на децата До 18:00ч

 Организација на дневните активности на децата над три до шест години опфатени со скратена
програма во Центарот за ран детски развој

Р.бр Активности Време

1. Прием на деца До 8 ч

2. Утринска гимнастика 8:00-8:45ч

3. Реализација на дневно планирање 8:45-10:45ч

4. Средување на центрите за учење 10:45-11:00ч

Во Центарот за ран детски развој организацијата на дневните активности се прераспределени и во попладневните

часови во зависност од смената во подрачното ООУ „ Гоце Делчев “ во Долно Лисиче.

Согласно донесената одлука на Владата на РСМ во време на пандемија вирусот ковид- 19, училиштето не

работеше воедно и не се користеше таа просторија, но по одлуката на Владата и распределување на потребните

училници за изведување на настава на самото училиште беше променета во училишна просторија и градинката тука

не одржуваше воспитно образовна настава.



4.2 Реализација на воспитно згрижувачката дејност во детската градинка

Згрижување и воспитание на децата се организира преку згрижувачка работа и воспитно-образовна во возрасни

групи со деца до 24 месеци и со деца во воспитни групи од 2 до 6 години со целодневна програма на работа  и

скратена програма на работа во Центарот за ран детски развој. Детската градинка организира згрижување, престој,

нега, исхрана, воспитно-образовни, спортско-рекреативни, културно-забавни активности, мерки и активности за

зачувување на здравјето и поттикнување на развојот на детето во сите аспекти-домени од развојот се до тргнување

во основно училиште. Згрижување и воспитание на деца во детската градинка се одвива во следните воспитни и

возрасни групи:

Објект До 12

месеци

Од 12

до 18

месеци

Од 18

до 24

месеци

Од 2 до

3

години

Од 3 до

4

години

Од 4 до

5

години

Од 5 до 6

години

Хетерогена

група од 2

до поаѓање

на

училиште

Од 3 до

6

години

ЦРДР

Вкупен

број на

возрасни

групи во

Објектот

Буба

Мара

1 1 1 2 2 1 2 1* /

Буба

Мара 1

1 1 1 1 1 2 2 1* /

Сонце 1 1 1 2 2 2 2 / /

Пчелка 1 1 1 1 3 2 2 2 / /



Пчелка2 1 1 1 1 2 2 2 / /

Лавче / / / / / / / 2 /

ЦРДР

Слонче

/ / / / / / / /

Вкупен

број на

возрасни

групи низ

објектите

2

Според потребите на објектите беа отворени и хетерогени групи, за да ги згрижиме веќе запишаните деца. Според

протоколите откако имавме официјален допис за зголемување на бројот на деца на 20,една хетерогена група се

распредели и сите деца се вратија во својата првична воспитна група, додека другата хеерогена група продолжи да

се води.

Воспитните групи на возраст до 24 месеци во објектите се различно групирани во зависност од просторните услови.

Објектот Буба Мара располага со две простории во кои се децата на возраст до 12 месеци и од 12 до 24 месеци,

објектите Сонце, Пчелка1 и Пчелка2 згрижуваат деца на возраст од 9 до 24 месеци во една просторија. Објектот

Лавче нема планирано просторија за згрижување на деца од оваа возраст. Во возрасните групи со деца од 9 до 24

месеци се реализираа воспитно образовни активности со кои се стимулира развојот сметајќи дека овој период за

децата  е многу важен. Посебно внимание се обрнуваше на адаптација на децата во групите, периодот на

адаптација потребен за детето да може да се вклучи во активностите во детската градинка. Во текот на целата



година бројот на деца на оваа возраст се зголемуваше, најмногу родителите имаат потреба од згрижување и

воспитание за оваа возраст на деца. Згрижувањето и воспитувањето на децата е на високо ниво благодарејќи на

севкупната заедничка работа на персоналот.

На планот на воспитно-згрижувачката работа со децата на возраст до 24 месеци реализирани се активности

однапред испланирани од страна на одговорен воспитувач-педагог според Програмата за рано учење и развој во

согласност со Стандардите за рано учење и развој.При планирањето и реализирањето на содржините се

внимаваше кај децата да се поттикне развојот од сите аспекти-домени без фаворизирање на еден што значи децата

холистички се развиваа физички и моторички, го развиваа јазикот комуникација и описменување, когнитивен, социо

и емоционалниот развој и пристап кон учење.

Сите реализирани активности беа уредно и навремено евидентирани и документирани во документацијата за

воспитно згрижувачка работа за  возраст до 24 месеци.

Детската градинка организира и воспитно-образовна работа со децата од 2 до 6 годишна возраст, преку годишен

глобален план, среднорочно тематско планирање и дневен оперативен план во кој се реализирани теми по возраст

и според интересот на децата. Во склоп на градинката во текот на 2020-2021 година се реализираа активности и

содржини со кој се стимулираше развојот кај децата и истовремено се стекнуваа и одредени вештини, знаења и

искуства од повеќето развојни аспекти



ПРЕДЛОГ ГОДИШЕН ГЛОБАЛЕН ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНА РАБОТА ЗА

2020/2021ГОДИНА

ДОЛГОРОЧНИ ТЕМИ – ИНТЕРНИ ПРОЕКТИ НА НИВО НА ГРАДИНКА

Име на проект
Објекти

Месец на
реализаци
ја

Возрасна
група
Долгорочни
теми

Возрасна
група
Долгорочни
теми

Возрасна
група
Долгорочни
теми

Возрасна
група
Долгорочни
теми

2-3 3-4 4-5 5-6

1.И ова треба
да се знае

Проект 9-10 И ова треба
да се знае

И ова треба
да се знае

И ова треба
да се знае

И ова треба
да се знае

2.Нашата
татковина
низ
традициите

Проект П2
Наслови

10-11 Мојата
градинка

Ајде да се
дружиме

Растеме
заедно Јас и само јас

3.Топка Проект  П1
Наслови

11-12 Убави бои Ги сакам
боите

Различни бои Ајде сите да
играме заедно

4.Зошто,
зошто

Проект
Сонце
Наслови

12-02 Зошто, зошто Зошто, зошто Зошто, зошто Зошто, зошто

5.Скриено
Богатство

Проект
Буба.Мара1
Наслови

02-03 Што  ли се
крие ?

Богатство од
животни

Богатството
во морскиот
свет

Мое
богатство

6.Дрвото во
блиската
околина

Проект
Лавче и
Слонче

Наслови

03-04 Вредни
рачиња
Садат дрвца
во блиската
околина

Бубалките во
околината
(инсекти)

Дрвото мојот
верен другар Спротивности

7.Семејствот Проект 05-06 Градинката Јас во Моето Семејството е



о е многу
важно

Буба Мара
Наслови

мое семејство семејството семејство многу важно

8.Моите
чувства

Наслови 06-07 Моите чувства Моите
чувства

Моите чувства Моите чувства

9.Лето е Наслови 07-08 Лето е Лето е Лето е Лето е

 Интегрирање на активностите на еко содржините одПрограмата Интеграција на еколошката едукација

на Македонскиот образовен систем со Основите на програмата за воспитно-образовна дејност ( Рано

учење и развој) е дадена во прил



За Тематското планирање за воспитно-образовната 2020/2021 година се тргнуваше од детските интереси,

можности и потреби на детето. Во текот на реализацијата на годишното планирање воспитувачите применуваа

соодветни форми, методи, средства за работа, содржини и стратегии за подучување. Во периодот на адаптација

во воспитните групи од 2 до 6 години посебно внимание се посветува бидејќи е особено важен период во

прилагодување на детето во новата средина и од тие причини  се планираа активности и игри блиски на детето

кои му овозможуваат пријатен престој во детската градинка и во соодветната воспитна група.

Воспитно-образовната дејност се реализира преку планирани содржини, групни активности, рутински и насочени

активности, слободни игри и прошетки се стимулира развојот на децата во сите домени, односно децата

холистички се развиваа. Децата беа вклучени и учествуваа во конструктивни, подвижни, творечки,

традиционални, дидактички, ликовни, музички и други игри. Активностите се реализираа во центри за ран детски

развој и тоа:

 Литературен центар,

 Математички центар

 Центар за игри со конструктивен материјал

 Научно-истражувачки центар

 Компјутерски/информатички центар

 Уметнички центар

 Центар за игри со улоги,драматизација,куклени претстави

 Центар за изложување на детски творби (во висина на детски очи)



Како доминантна и карактеристика за предучилишното дете „играта“ секојдневно беше присутна во активностите

на децата во сите возрасни групи. Играта ги задоволува детските потреби за движење и манифестирање на

желбите, интересите и чувствата и придонесува за меѓусебно зближување, весело расположение и радост.

Слободните игри како форма на посредно воспитно-образовно влијание беа организирани секојдневно и му

овозможуваа на детето слободно да игра и да се развива, да се вклучува во игра со други деца, да се

социјализира и да ги задоволува своите можности и потреби за учење.

При реализирањето на планираните програмски содржини, задачи и активности се внимаваше на:

 обезбедување позитивна социо-емоционална клима

 поттикнување на децата кон истражувачки и креативни активности

 поттикнување на иницијативност и истрајност во спроведување на активностите

 почитување на детскиот избор и потреби

 почитување на можностите на децата

 детскиот индивидуален развој

 детски индивидуални разлики

 индивидуализација во работата

 соработка со семејството

 актуелности во животното опкружување

 почитување на различностите кај децата и возрасните

 следење и вреднување на воспитно-образовниот процес евалуација

 обезбедување стимулативна средина, нагледност и автентичност во воспитно-образовниот процес.



Низ  доменот Социо-емоционален развојго потикнавме стекнувањето на социјални компетенции уште од

најрана возраст а тоа всушност претставува и основна цел уште на самиот почеток со тргнување на децата во

детската градинка. Децата кои престојуваат во градинката воспоставуваат позитивни контакти со околината, со

врсниците и возрасните и стекнуваат вештини како да го контролираат своето однесување дома, во околината.

Стекнаа поголема самодоверба и компетентност во интеракциите со околината и врсниците, и респект и

одговорност кон сличностите и различностите во групата при реализирање на секојдневните активности, децата

во текот на годината ги оспособивме да ги препознаваат и  разбираат сопствените емоции, успешно да ги

контролираа сопствените чувства при што воспоставивме позитивна емоционална атмосфера .

Децата активно да се вклучуваа во секојдневните активности на тој начин го поттикнавме развојот во доменот

Здравје и моторен развој со што децата стекнаа добра физичка кондиција и компетентност, активно учествуваа

во животната околина која ги опкружува и ги оспособивме за примена на здрави и безбедни практики во

секојдневните активности.Низ најразновни активности како физички,повижни игри ,натпреварувачки игри децата

го поттикнаа својот натпреварувачки дух и се стремеа кон постигнување на поставените цели.Голем број

истражувања обезбедуваат докази кои потврдуваат дека развојот на пристапот кон учењето е основа на

подготвеноста на децата за на училиште.Развојот на пристапот кон учењето кај малите деца вклучува развивање

на мотивација, градење на ставови, стекнување навики и когнитивни стилови кои покажуваат како тие се

вклучуваатво процесот на раното учење и реагираат во различни ситуации.Детската градинка овозможи

планирање и реализирање на активности и добри практики кои се насочени кон проширување на Пристапот кон
учење кај малите деца кој подоцна ќе остави белег и врз учењето и во формалниот образовен процес.

Активностите овозможија поттикнуваање на љубопитноста,интерес кај децата за учење нови вештини,

иницијативност, упорност и посветеност додека ги извршува поставените задачи, креативност и инвентивност.

Градинката креираше стимулативен амбиент кој овозможи стекнување на јазични вештини.Воспитувачите го



организира просторот според интересот на децата, со цел тие да бидат поттикнати да учат и да се развиваат во

рамките на различните аспекти на развојот. Во текот на активностите користистеа разновидни соодветни

материјали, достапни на децата, кои по потреба ги менува (додава, вади и сл) и кои стимулираат истражување,

откривање, играње и учење.

Во рамките на доменот Јазик,комуникација и развој на писменост го поттикнавме развојот на комуникација,

читање и пишување преку активности во кој децата ги оспособивме за слушање и разбирање на говорен јазик, за

правилно зборување и елоквенција, ги зајакнавме комуникациските вештини, го поттикнавме интересот кон

читање на книги и ја негувавме способноста за писмено изразување.

Стимулативната средина во градинката има голема улога во поддршката Когнитивниот развој кај децата.

Активностите ги поттикнаа децата да размислуваат, да стекнат и да користат и употребат новите информации, се

оспособуваа активно да ги решаваат проблемите, во зависност од нивниот развоен стадиум и можности.

Условите за учење имаат исклучително влијание врз севкупниот развој на децата.Средината во којашто децата

престојуваа (учеа и си играа) ја поттикнуваше љубопитноста, самостојноста секако во согласност со нивните

потенцијали и потреби.

4.2.1 Воспитно образовни програми кои се спроведуваат

Воспитно образовната работа во текот на целата воспитно-образовна и згрижувачка 2020/21 година се темели на

Програмата за рано учење и развој. Со оваа програма се уредуваат теоретските основи и принципи за рано

учење и развој базирани на Стандардите за рано учење и развој. Според Програмата за рано учење и развој се

дефинираат целите, според возраста, можностите и потребите се планираа и реализираа активности, се планира

и реализира соработка со родители преку најразлични форми на соработка.



Воспитувачот превзема активности со цел да креира услови за сознавање и учење по пат  на игра, интеракција,

стимулирање на истражувачко-откривачки процеси, решавање на различни проблемски ситуации, со што се

поттикнуваат и развиваат моторичките, јазичните, когнитивните и социо-емоционални вештини кај децата.

Назив на програмата Краток опис и цели Датум на спроведување

Програма за рано учење и развој Промовирање на холистичкиот пристап во
поттикнувањето на раното учење и развој кај
малите деца.
Целокупните воспитно-образовни
активности во предучилишното воспитание
се насочени кон почитување и задоволување
на потребите, интересите и можностите на
секое дете.

01.09.2020

Програма за едукација на децата од
предучилишна возраст во установите
за згрижување и воспитување на
деца, со процесот на одгледување и
консумирање на здрава храна

Односот кон храната е односот кон животот
и затоа децата треба да бидат активно
вклучени во одгледување на некои видови
на зеленчук и овошје, со цел да го
набљудуваат процесот на создавањето,
подготвувањето и правилното консумирање
на истите. Запознавање на децата со начинот
на правилно консумирање на здрава храна;

01.09.2020



Програмата Интеграција на еколошката едукација во Македонскиот образовен систем се реализира

континуирано во текот на целата воспитно образовна година преку интегрирање на соджини во среднорочното

планирање како и одбележување на еколошките денови според Еколошкиот календар.

Градинката ја има усвоено заштитата на животната средина како една од основните вредности, преку

воспоставување на еко-стандардите.Преку реализираните активности има постигнато мерливи и

видливирезултати и континуирано интегрира содржини од девет еколошки теми и точки на акција во Годишната

програма за работа. Во еко-градинката сите придонесуваа и активно учествуваат за успешна реализација на

Програмата.За таа цел градинката има воспоставено добра соработка со јавните претпријатија, родители и

медиуми.Со своето економично и домаќинско управување, со јасни временски определени цели и задачи може да

се види нашата вистинската поставеност при реализацијата на Еко-Програмата. Со планираните едукативни

активности и во воспитно-образовната 2020/21 година делувавме на разбирање на природните процеси, нивната

меѓусебна зависност, изградување на ставови и позитивен однос кон животната околина кај децата, родителите,

локалната заедница... креиравме можности за проширување на еко-мрежата преку соработка со други градинки,

центри за РДР, преку нивно вклучување во повеќе еколошки работилници,еколошки акции и кампањи.Детската

градинка ги реализираше деновите од еколошкиот календар според предвидениот акциониот план за

реализација.



Еколошки календар



4.2.2 Воспитно образовни проекти кои се спроведуваат

16 септември Светски ден за заштита на озонската обвивка БуБа Мара 1

22 септември Меѓународен ден без автомобили Сонце

08 октомври Меѓународен ден за намалување на уништувањето на природата Пчелка  2

15 октомври Меѓународен ден на пешаците Пчелка 1

16 октомври Меѓународен ден на храната Сонце

5 март Светски ден за заштеда на енергија Буба Мара

21 март Ден на пролета Сите објекти

21 март Светски ден на шумарство Буба Мара 1

22 март Светски ден за заштеда на водите Слонче

7 април Светски ден на здравјето Пчелка2

22 април Светски ден на планетата Пчелка1

15 мај Светски ден за заштита на климата Лавче

31 мај Светски ден против пушењето Лавче

5 јуни Светски ден за заштита на животната средина Слонче

ЦРДР

Ден на акција Ден на дрвото – ден на еколошка акција на младите и граѓаните на РСМ – ненаставен

ден

Ден на Ден на акција на еко-училиштата- се реализира два пати во текот на една

учебна година

Ден на еколошка акција на младите и граѓаните – Ајде Македонија



Детската градинка „Буба Мара“ континуирано во текот на 2020-2021година реализираше проекти.

Проектите кои беа понудени од Министерство за труд и социјална политика

 „Семејството и семејните вредности“,

 „ Бон тон за деца“,

 „ Градот низ детските очи“

 „ Мултикултурализам“,

 „Традиционални игри“,

 ,,Здрави животни навики“,

 ,,Моја хигиена-моја навика“,

 „ Спорт и спортски активности

 ,,Рециклирање со имагинација“

Проектите понудени од Министерството за труд и социјална политика се реализираа континуирано во текот на

целата воспитно-образовна година, интегрирани со содржините во среднорочното тематско планирање.

Проектот ,,Семејството и семејните вредности “  се реализираше континуирано во текот на целата воспитно-

згрижувачка година со децата од 4 до 6 години.Со цел развивање на свест кај децата од предучилишната возраст

за важноста на семејството во градење на почит и љубов кон семејните вредности.

Проектот „ Бонтон за деца “го реализиравме во текот на целата година со децата од 2 до 6 годишна возраст во

сите објекти. Целта на проектот е eдукација на децата од предучилишна возраст за значењето на убавото и

пристојно однесување што ќе им овозможи полесно прифаќање во општеството и подобар живот.



Проектот„ Градот низ детските очи “ се реализираше во текот на целата година со деца од 5 до 6 годишна

возраст во сите објекти. Целта на проектот е развивање на свеста на најмалата популација за историското,

народното богатство и култура, развивање на национален и културен идентитет-гордост и припадност на

македонскиот народ и етничките заедници во Република Македонија-град Скопје.Како активности кои се

резалиаираа се посети на градот и знаменитостите,посета на локалните продавници,јавни претпријатија и сл.

,,Мултикултурализам “ како проект се реализираше со децата на возраст од 5 до 6 години.Целта беше децата да

се научат да ги прифаќаат различностите и да ги почитуваат кај децата и да развиваат социјална перцепција.

Децата да умеат да ја препознаат, прифатат и почитуваат својата култура и етичка припадност на сите етнички

зедници во државата.

Проектот„Традиционални игри“ имаше за цел запознавање на децата со игрите од детството  на нивните

родители, баби и дедовци со децата на возраст од 4 до 6 години.

Децата имаа можност повеќе да се едуцираат за здравите навики и хигиената на прво место преку проектите „
Здрави животни навики “ и „ Моја хигиена-моја навика“. Целта на овие проекти беше кај децата да се изгради

чувството за грижа и хигиена и развивање на самостојноста кај децата во извршување на секојдневните

активности. Активностите ги реализиравме со децата на возраст од 2 до 4 години.

Го реализиравме проектот „ Спорт и спортски активности“ со сите воспитни групи континуирано во текот на

целата воспитно образовна година.Проектот опфати активности со цел  децата да се стекнат со вештини за

развој на крупната и ситната моторика, а воедно и да стекнат културни навики за спортот како дел од

секојдневниот живот .Да ја развиваат свесноста за сопственото тело,да се оспособат децата за разбирање на

важноста на одржување на своето здравје и благосостојба  воедно да ги запознаат своите способности и



можности за движењата.Преку спортските активности да се воведат во елементарните сознанија за одредени

спортови.

„Рециклирање со имагинација“

Како проект кој се реализираше исто така во текот на изминатата година  имаше за цел да се поттикнат децата на

одговорност за заштита на животната средина. Правилниот раст и развој  е еден од важните параметри во

изградба на личноста на детето.

Градинката во тековната годинареализираше интерни акциони проектни активности кој се иницирани од

воспитувачите и интересот на децата .Се реализираа содржини со кој се стимулира развојот кај децата, добивање

на знаења,одредени вештини и искуства

Се реализираавкупно шест проекти со следните наслови:

 Објект Буба Мара ,,Семејството е многу важно,,

 Објект Буба Мара 1 ,,Скриено богатство,,

 Објект Сонце ,,Зошто ,зошто,,

 Објект Пчелка 2 ,,Нашата Татковина низ традициите,,

 Објект Пчелка 1 ,,Топка,,

 Објект Лавче ,,Дрвјата во блиската околина,,

Како целна група при реализација на интерните проекти беавозрасните групи од  2-6 години.Во реализација на

проектните активности бea вклучени воспитно-згрижувачкиот кадар, стручниот тим на градинката, децата и

родителите, но и локалната заедница и сите институции со кои интензивно соработува нашата градинка во



тековната година. За реализираните проектисе подготвија power point презентации и се презентираајавно на

крајот на учебната годината,на веб страната на градинката и на фб страната на градинката.

 Педагог Маргарита Ставрова изготвен проект презентација за објект Буба Мара

 Социјален работник Весна Христова го изготви проект презентација за објект Лавче

 Психолог Биљана Павловска и логопед Сања Нечовска одговорни за проект презентација на објект Буба

Мара 1

 Музички соработник Марјан Атанасовски одговорен за проект презентација на објектот Пчелка 2

 Професор по англиски јазик и книжевност Билјана Мојсоска одговорнa за проект на објектот Пчелка 1

 Професорот по физичка култура Николина Ќорвезироска одговорна за проект на објектот Сонце

Според планот се постигнати главните цели и под целите на интерните проекти  и во целост се реализираа

активности на ниво на воспитните групи од страна на воспитно-згрижувачкиот тим.

Назив на проект Краток опис и очекувани цели Датум на

спроведување

Пчелка 2 “Нашата Татковина

низ традициите”

Главна цел:
Поттикнување на детето да ги прифати и почитува својата култура и

етичка припадност и различностите во културниот и националниот

идентитет на сите етнички заедници во државата. Запознавање со

државните празници и поттикнување на детето за активно учество во

01.09.2020



нивните прослави

Објект Пчелка1

Проект: „ТОПКА“

Главна Цел: -

Да се поттикнуваат способности за користење на новите поими и

претстави и нивно поврзување во систем на знаења и користење на

истражувањето во стекнување на нови знаења и искуство

16.11.2020

Објект Сонце

Проект – “Зошто,зошто”

Главна цел
Да се поттикне детето кон воведување на користење на повисоки

мисловни процеси –заклучување,помнење,логичко

поврзување,селектирање.

28.12.2020

Објект Буба Мара 1

“Скриено богатство“

Главна цел
Да се поттикнат децата да ги препознаат, изразат, развиваат и

негуваат позитивните емоции, да се поддржува во збогатување и

облагородување на детскиот емотивен свет и имагинација, создавање

чувство на припадност и меѓусебна доверба.

08.02.2021

Објект Лавче,,Дрвјата во

блиската околина,,

Главна цел
Да се поттикнува интересот и љубопитноста кон

природата,обезбедување поддршка изразена преку детските

прашања,да стекнат знаења и способности за препознавање и

класификација на растенијата.

22.03.2021



Објект Буба Мара

,,Семејството е многу важно ,,

Главна цел
Развивање на свест кај децата од предучилишна возраст за важноста

на семејството во градење на почит и љубов кон семејните вредности

03.05.2021

Интеграција на еколошка

едукација во македонскиот

образовен систем

Главна цел
Развивање на свеста кај сегашните и идните генерации за менување

на односот кон животната средина светот и општеството

01.09.2020

Во текот на 2020/2021 година повторно се продолжи со  реализација на проекти во рамките на E-TWINING

платформата. Социјалниот работник В.Х беше координатор на овие проекти. Реализатори на истите беа

возрасните групи на деца од 4-6 години од објектите Сонце, Пчелка1, Лавче и Буба Мара 1.

Проектот ,,Be my friends” е прв проект кој го реализираше нашата градинка. Проектот започна со реализација на

10.12.2019 и траеше се до крајот на Ноември 2020 година.Целта на проектот беше да се развие емпатија,

социјална комуникацијата, свесноста и забавното учење кај децата од предучилишна возраст.

Реализирани активности:

 ,,Другарче од друга земја”

 ,,Изработки од различни материјали”

 ,,Што е тоа пријателство?”

 ,,Изработка на Новогодишни честитки”

 ,,Зошто седиме дома”



 ,,Кажи СТОП на насилството”

Проектот ,,Exchange Easter cards,, се реализираше во период од 25.03-30.05.2021 –со воспитна група 4-5 од

Објектот Пчелка 1  со реализирана активност - Изработка на велигденски честитики.

Проектот ,,The bond of heart ” започна со реализација од 22.10.2020 и траеше се до 30.04 2021 година.Целта на

проектот е деца да ги откријат своите добри (позитивни) чувства и истите да ги применуваат во реалниот живот.

Реализирани активности:

 ,,Ги сакаме домашните животни”

 ,,Изработки од јаболко”

 ,, Изработка на Новогодишни честитки”

 ,,Изработка на Новогодишни подароци”

 ,,Ден на безбедност на интернет”

 ,,12-ти Март ден на турското знаме”

Проектот ,,My friend book” започна со реализираше од 26.12.2020 и траеше се до 30.04.2021 година.Целта на

проектот е:Развивање на позитивна свест кај деца од предучилишна возраст во областа на медиумска писменост

и дезинформација преку продуктивни активности во процесот на учење на далечина.

Реализирани активности:

 Изработка на приказна ,,Се скаравме-Се смиривме”

 Обработка на приказната ,,Штурецот и мравката”



 Обработка на приказната ,,Дрвото и врапчето”

 Боење на цртежи посветени на ,,Кемал Ататурк”

По завршување на проектот Градинката ЈУДГ,,Буба Мара”, Социјалниот работник, воспитувачите, и децата кои

активно учествуваа во проектот се стекнаа со Сертификати за квалитет.



Градинката учествуваше во проект на Здружението Банка за храна МК- хуманитарна и непрофитна организација

посветена на намалување на сиромаштијата во РСМ каде се споделија искуства со храна во нашата градинка при

начинот на селекција на храната и накој начин истата која не се користи може да се компостира и да се добие

производ- ѓубриво кое би се користело за растенијата, цвеќињата и дрвјата кои се засадени во нашиот двор. Во

нашата градинка се одреди место кое ќе служи како компост простор и каде ќе се складира храната која се фрла,

а за истото се погрижија одговорни лица во нашата градинка.



4.2.3 Следење, вреднување и унапредување на воспитно образовните активности

Воспитно-образовната работа во воспитните групи се темели на Програмата за рано учење и развој и

Стандардите за рано учење и развој имплементирани во долгорочното, тематското( среднорочно) планирање и во

дневниот оперативен план.

Воспитно образовните активности се интегрираат во сите домени( аспекти на развој) од Стандардите за рано

учење и развој без фаворизирање на еден од понудените се со единствена цел детето холистички да се развива.

Во рамките на реализирањето на воспитно-образовната работа беше и следење и вреднување на напредокот на

децата и достигнување на Стандардите за рано учење и развој.Децата  постојано  се следеа во текот на нивниот

престој во градинката, во текот на игровните,слободните активности и низ процесот на учењето.

Постигнувањата на децата континуирано се забележуваат во согласност со стандардите за рано учење и развој и

во согласност со очекуваните резултати предвидени во оваа програма. Проценката на постигнувањата

воспитувачот ја правеше врз основа на инструменти за проценка изработени за секој развоен период

одделно.Воспитувачот континуирано води досие за секое дете индивидуално.

Досието на детето содржи:

- детски изработки,

- детски искази,

- детски цртежи (шкртање),

- видео и аудиозаписи,



- анегдотски белешки

- инструменти за постигнување на детето

- други докази кои се однесуваат на детските активности и можности, како и инструментите за проценка

изработени од страна на воспитувачите.

Во следењето на детските постигнувања  важно е дека се води евиденција, се евидентира што детето може и

постигнува, во што напредува, а не тоа што потешко го прави или што не го постигнало.

Инклузивно образование

Во детската градинка посебно внимание се обрнува на инклузија на деца со потешкотии во развојот.За да ја

сфатиме и разбереме инклузијата како поим потребно е да се насочиме и доближиме кон нејзиното потполно

значење и вредност. Инклузивното образование подразбира вклучување на децата со потешкотии во развојот во

предучилишен систем и прифаќање на нивните различности. Потешкотиите во развојот можат да се однесуваат

на телесно, ментално, говорно, социо-емоционално и слушно ниво.

Инклузија е децата со потешкотии во развојот да се вклучат во активностите во воспитната група соодветно на

нивната возраст, додека другите деца да се учат на толеранција и прифаќање на различностите. Децата ги

прифаќаат своите врсници дека се различни по своите способности и можности и растат во сестрани луѓе каде

што нема да ја осудуваат секоја специфичност во своето опкружување, а со тоа стекнуваат поголема



самодоверба. На тој начин на децата со потешкотии во развојот им се овозможува исполнување на подобра

социјална интеграција и социјализација, потикнување на развојот на детските способности, поттикнување и развој

и на детската сигурност, задоволство, самопочитување, развој на способности за комуникација, изразување на

потреби, желби, намери на вербална и невербална комуникација, поттикнување на телесниот развој. Нашата цел

е да се достигне максимален развој на секое дете. Поради тоа потребна е дополнителна поддршка од родителите

на децата со потешкотии во развојот и остварување на партнерски однос, давање поддршка и охрабрување на

родителите. Воспитно-згрижувачкиот кадар континуирано се стекнува со  компетенции за работа со деца со

потешкотии во развојот, децата со потешкотии во развојот континуирано се следат и опсервираат од страна на

воспитниот и стручниот кадар во детската градинка. Врз основа на проценката се подготвува План за

функционална поддршка на децата со потешкотии во развојот во соработка со родителите.

Секоја година ЈУДГ Буба Мара ги одбележува деновите кои не ,,потсетуваат“ на различностите и инклузијата. Но

оваа година за време на пандемија, се осврнавме на подигнување на свеста на децата и родителите, за да не

има во се поголем број, да прифаќаме, без предрасуди, да се соочиме со предизвиците, да се доближиме до

децата на кои тоа им е најпотребно и да се обидеме да ,,влеземе“ во нивниот свет и да ги разбереме. Таа

,,посебност“ да ја издигнеме и да се гордееме како личности кои секојдневието го гледаат и доживуваат на друг

начин.

Секако дека секоја наредна година се повеќе и повеќе ќе се залагаме да не ,,слушнат“ и да ни ја дадат потребната

поддршка, зошто децата се тие кои не прават горди и среќни и исполнети и воздигнати и посветени ....и има уште

многу зборови преточени во нашата секојдневна практика преку залагањето на нашата директорка, стручниот

тим, воспитно-згрижувачкиот кадар и сите останати, каде секој на свој начин допринесува и имплементира.



Одбележување на денови

Светски ден на детето

Децата на предучилишна возраст најдобро учат преку игра, преку директно искуство, преку активности кои го

поттикнуваат нивниот развој...По повод Светскиот ден на детето,  дел од стручниот тим на ЈУДГ Буба Мара земаа

учество(психолог, логопед, социјален работник и проф. по англиски јазик) во изработка на едукативни

материјали т.н. сензорни коцки или кутии за работа во група за деца на возраст од 2-6 години, во објект Буба

Мара и Буба Мара 1.
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Голем акцент се става на сензорната интеграција, ,,секоја играчка“ стана ,,сензорна“ при што од тој аспект се

наметнува и да се објасни поимот сензорна интеграција и да се знае на што се обрнува внимание.

Сензорната интеграција се занимава со тоа како мозокот ги обработува сензорните информации кои доаѓаат од

повеќекратни сензорни модалитети. Ова ги вклучува 5-те класични сетила: вид (гледање), слух (слушање),
тактилни информации (допир), олфакторни стимулации (мирис) како и густација (вкус). Постојат и други
сензорни модалитети, на пр. вестибуларниот апарат (рамнотежа и чувство за движење) ипроприоцепција
(чувство за сопствената позиција во просторот).Сензорната интеграција како поим се почесто се споменува,

иако градинката и како тема ги обработува сетилата. Со тоа може да се каже дека СЕНЗОРНАТА ИНТЕГРАЦИЈА
Е ПРОЦЕС НА УПОТРЕБА НА НАШИТЕ СЕТИЛА – перцепција, организација и употреба на информцаии во
секојдневните активности.

Во прилог слики од нашите изработки на ниво на два објекти – Буба Мара и Буба Мара 1
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Меѓународен ден на

ОБОИ ГО СВЕТОТ

Дел од стручниот тим на ЈУДГ Буба Мара – психологот и логопедот подготвија флаер за родители за толеранција

и активност за воспитните групи.

Толеранцијата се учи и е важна во воспитувањето на децата. Важно е уште на најмала возраст да ги научиме

децата како да го прифатат и почитуваат богатството од различности, култура, обичаи, навики, начин на

изразување и воспитување. Толеранцијата е лична особина која се дефинира како почитување на туѓите идеи,

верувања, мислења и постапки.



Со заедничко делување во семејниот дом во кој детето се развива и образува се градат ставови и вредности кои

ја промовираат љубовта, солидарноста, еднаквоста и меѓусебното прифаќање.

,,Сличностите не поврзуваат, а разликите збогатуваат“

,,За децата да се чувствувааат сигурно и опуштено во различни животни околности важно е да се развива
и негува отвореност кон прифаќање на различностите“.

Децата на возраст од 4-6 год. со активноста ,,Јас во огледало, мојата дланка, моето стапало“ ги изразија

своите чувства и сознанија за себе и својот лик, развој на поимот за себе, набљудување на себеси, сопствените

разлики и сличности со околината.



Одбележување-3 Декември – Меѓународен ден на лицата со потешкотии во развојот

Да влеземе во еден поинаков свет и да ги сфатиме и разбереме потешкотиите, и како дете и како возрасен. Да се

соединиме, затоа што недостатоците не прават она што сме денес...

На децата низ анимирано видео им се доближи различноста која треба да допре до сите нас, своите емоции во

однос на тоа ги изразија преку цртеж.

Во прилог водич за воспитувачи- подготвен од логопедот:

Водич за воспитувачи

Прифаќањето започнува само со една насмевка

Моментите кога детето со потешкотии во развојот пројавило одредена емоција, го кажало првиот збор, стекнало

добра навика, односно направило и мал чекор на напредок во неговиот развој, се премногу вредни...

Кога би можел да се изразам...

 сакам да се чувствувам сигурно



 ми треба твојата доверба

 сакам шема на дневни активности ...

 потребни ми се едноставни вербални налози

 сликата ме привлекува.....потребна ми е визуелна поддршка

 не иницирам комуникација....насочи ме

 активноста за мене треба да е кратка и едноставна

 води се од моето искуство и секојдневието

 учам преку модели, слики, шеми...

 совладувам постепено

 обрати ми се со кратки и јасни реченици

 дај ми доволно време за вежбање и повторување

 моето внимание постојано треба да се насочува

 сакам да им бидам од помош и на другите деца

 ми треба насочена цел...

 пофали ме, охрабри ме, разбери ме ...

 биди трпелив со мене

Отвореност, искреност, соработка...родителите на децата со потешкотии во развојот се оние на кои им останува

да се изборат за нивните деца да го добијат најдоброто што можат, со подобрување на условите за живот во

општеството...



Децата не прават посебни, да не постојат предрасуди...СИТЕ СМЕ ИСТИ!Децата не прават посебни, да не постојат предрасуди...СИТЕ СМЕ ИСТИ!Децата не прават посебни, да не постојат предрасуди...СИТЕ СМЕ ИСТИ!



2-ри Април ,,Светски ден на подигнување на свеста за аутизмот“

Јас сум дете, едно, единствено, посебно... потребна ми е твојата поддршка, прифати ме, разбери ме и дај
ми прегратка за бескрајна среќа...

ЈУДГ ,,Буба Мара“ по повод 2 април ,,Светскиот ден за подигнување на свесноста за аутизмот“ СВЕТНА ВО
СИНА БОЈА како знак за поддршка на децата со аутизам.

2-ри Април ,,Светски ден на подигнување на свеста за аутизмот“

Јас сум дете, едно, единствено, посебно... потребна ми е твојата поддршка, прифати ме, разбери ме и дај
ми прегратка за бескрајна среќа...

ЈУДГ ,,Буба Мара“ по повод 2 април ,,Светскиот ден за подигнување на свесноста за аутизмот“ СВЕТНА ВО
СИНА БОЈА како знак за поддршка на децата со аутизам.

2-ри Април ,,Светски ден на подигнување на свеста за аутизмот“

Јас сум дете, едно, единствено, посебно... потребна ми е твојата поддршка, прифати ме, разбери ме и дај
ми прегратка за бескрајна среќа...

ЈУДГ ,,Буба Мара“ по повод 2 април ,,Светскиот ден за подигнување на свесноста за аутизмот“ СВЕТНА ВО
СИНА БОЈА како знак за поддршка на децата со аутизам.



Дечињата од објект ,,Буба Мара“ 1 возрасна група од 4-5 и хетерогена група од   4-6 години ја дадоа својата

поддршка преку изработка на сложувалка и сина сијаличка - симбол, за да станеме свесни и одговорни за оваа

состојба.

Да зборуваме гласно, да се информираме и едуцираме се повеќе за аутизмот кој носи свои посебности.

ЈУДГ ,,Буба мара“ има комплетен стручен тим кој во соработка со воспитно-згрижувачкиот кадар ги поттикнува

децата да ги истакнат своите потенцијали и можности преку активности, работилници, едукација и сл.

Ние ,,ЈУДГ Буба Мара“ сме дел од сложувалката која нема крај... и која постојано треба да се надградува и

мотивира се со една цел - среќно и исполнето дете!



Исто така нашиот педагог подготви презентација на тема ,,Аутизам“

Во прилог линк од презентацијата

https://www.gradinkabubamara.org.mk/aktivnosti/1165



4.2.4 Стручни органи и други органи во детската градинка

Дејноста на детската градинка се одвиваше со планирање и реализирање на активности со Стручниот совет,

Совет на воспитувачи и совет на негуватели. Со Стручниот совет раководеше директорот на детската градинка

кои во текот на воспитно-образовната и згрижувачка година ги спроведоа следниве активности: остварување и

реализација на Програмата за работа на детската градинка, спроведување на Планот за работа на објектите во

текот на годината, спроведување на Планот за работа на Совет на воспитувачи и негуватели, организирање на

работата по објекти, реализирање на јавната и културната дејност во градинката, редовно информирање на

вработените за актуелни теми и прашања, решавање и носење на одлуки за прашања кои се од голема важност

за детската градинка. Советот на воспитувачи како стручно тело на градинката работи во соработка со

Директорот и стручните работници и соработници.

Во текот на целата година се реализираа активности како:

 Реализирање на Годишната програма за воспитно-образовната работа,

 Реализирање на Планот за работа на ниво на Градинкатa,

 Реализирање на планот за стручно усовршување,

 Спроведување на програмите,

 Проектите од МТСП и интерните проекти,

 Следење на педагошката документации,

 Индивидуални разговори со воспитувачите,

 Планирање и реализирање на родителски состаноци,

 Креативни и едукативни работилници,

 Советувања и сл.



Советот на негуватели работеше во координација со доктор, психолог и Директорот во текот на целата година и

расправаше за актуелни стручни прашања од згрижувачко воспитната работа. Актуелните проблеми се решаваа

по пат на конструктивни разговори кон насока за понатамошна успешна и креативна работа. Разговорите беа

индивидуални или на ниво на активи на негуватели по објектите.

4.2.5 Стручно усовршување на вработени

Со воведувањето на програмата за континуирана едукација и стекнување на професионални развојни

компетенции, вработените ги градат своите вештини и компетенции во области кој се поврзани со раното учење и

развој во предучилишните установи. Со комбинацијата од знаење(теорија) и  стекнатите вештини и практичното

извршување и делување, вработените  го подобруваат својот професионализам  и поттпомагаат  во колективното

живеење во градинката и стекнување на оптшти добра за самото општество.

На ниво на градинка

Нашата градинка е дел од серија обуки за унапредување на социо-емоционалните компетенции на воспитувачите

негователите и стручниот тим. Обуките ги спроведуваше проф. др. Ребека Гренџер-Елис, постдокторски

истражувач и соработник на универзитетот Џон Хопкинс и на универзитетот во Њу Ореланс во САД.

Целта на програмата „Основи за социјална кохезија и културен дијалог“ е поттикнување на социо-

емоционалниот развој кај малите деца. Нашите избрани воспитувачи го започнуваат вториот круг на воспитувачи

за колегијална поддршка.Програмата за социјална кохезија и културен дијалог (изнајдување и имплементирање



стратегии и техники за поддршка на воспитувачите во однос на предизвиците со кои тие се соочуваат во текот на

нивното секојдневие во работата со деца; применување на вежби за релаксација и опуштање, надминување на

конфликти и тензии со вежби за истегнување, правилно дишење, музика и поттикнување на ангажираност меѓу

децата).

Назив на обуката Датум на
спроведување

Број и профил
на слушатели

Институција
која ја

спроведува
обуката

Цели на обуката Број на
часови

на
обукатаВ Н Р, С

тим

Основи на програмата за
социјална кохезија и
културен дијалог серија
обуки за воспитувачи
Модул 2

27.10.2020 2 0 0 МТСП Зајакнување на
компетенциите на
практичарите во
пренесување на знаења
и вештини во пракса и
обезбедување
стимулативна средина
за учење

16

Основи на програмата за
социјална кохезија и
културен дијалог серија
обуки за воспитувачи
Модул 2

27.11.2020 0 0 5 МТСП Зајакнување на
компетенциите на
практичарите стручните
лица во пренесување на
знаења и вештини во
пракса

16

Обовување и
продолжување на

08.02.2021 42 69 11 ЈУДГ Буба
Мара

Запознавање со начинот
и постапката за

2



лиценцата за работа
дисеминација

Педагог
интерна
обука

обновување и
продолжување на
лиценцата

Што е E twinning
регистрација и придобивки
дисеминација

18.02.2021 42 69 11 ЈУДГ Буба
Мара
Социјален
работник
интерна
обука

Пристап и вклучување
кон E twinning и
споделување искуства

2

Облици на наставна
работа

17.02.2021 42 69 11 ЈУДГ Буба
Мара
Педагог
интерна
обука

Продлабочување на
професионалните
компетенции и
подобрување на
воспитно образовната
работа со деца

2

Родителството и
родителските стилови на
воспитување кај децата

01.03.2021 42 69 11 ЈУДГ Буба
Мара
Педагог
интерна
обука

Продлабочување на
компетенциите и
стекнување на нови
знаења за видовите
родителство и
родителските стилови
кои постојат при
воспитување на децата
уште од најмала возраст

2

Дисеминација на серија
обуки на тема „Рамка на
програмата за социјална
кохезија и културен
дијалог“

28.02.2021 42 0 0 ЈУДГ Буба
интерна
обука
Воспитувачи
инструктори

Усвојување на стратегии
и техники за
социоемоционално
учење

25



обучувачи

Интерна обука ,
,Поддигнување на
Свесност за аутизмот
детектирање,пoстапување
и препораки “

02.04.2021 42 69 11 ЈУДГ Буба
Мара
Педагог
интерна
обука

Цел да се детектира
навремено состојбата
кај децата начин како да
се пoстапи и препораки
за помош на децата

2

,,Менаџирање со
човековите ресурси во
градинката –изготвување
на личен план за
професионален развој
преку саморефлексија “.

23.06.2021 5 4 2 Коучинг-Н Како да се изготви
развојниот план на
градинката.

5

Ургентни состојби во
градиката

10.06.2021 0 74 0 ЈУДГ Буба
Мара
Доктор
интерна
обука

Значење на ургентните
состојби,првенција и
третмани

1

Дисеминација на обука со
наслов ,,Менаџирање со
човековите ресурси во
градинката –изготвување
на личен план за
професионален развој
преку саморефлексија “.

30.06.2021 42 72 10 ЈУДГ Буба
Мара
Педагог
Воспитувачи
,негуватели
инструктори
обучувачи
интерна
обука

Изготвување на развоен
план на градинката и
Личен професионален
развој

1



 Учество на дел стручниот тим во пилот платформа за Онлајнсервисна служба поддршка на деца и млади

со ПОП од Open the windows„Користење на платформата Онлајн сервисна служба како можност за учење

на далечина“.

 Учество  на дел од стручниот тим во обука за дигитализирање на листите на чекање во градинките

Преку оваа функционалност за децата кои се пријавуваат за упис во градинка, администраторите на градинките

ќе треба да внесуваат податоци во системот за да се креира и одржува листа на пријавени деца по редослед на

пријавување и возрасна група. Во зависност од капацитетите по групи и слободните места, би се спроведувале

уписите на децата по возрасни групи со префрлување од листата на чекање во запишани деца. Електронската

пријава заедно со листата на чекање се изработени во рамки на проектот „Дигитализација во јавниот сектор во

РСМ за непречено функционирање“, финансиран од Владата на Обединето Кралство, со поддршка на

Британската амбасада Скопје, а имплементиран од Центарот за управување со промени.



Заедничка соработка со Градинката Срничка во насока на подобрување на личните и професионалните

компетенции на вработените



4.3 Реализација на воспитно образовната работа на стручните работници во детската градинка

4.3.1 Реализација на здравствената заштита на децата

Здравствената заштита опфаќа систем на мерки, активности и постапки за зачувување и унапредување на
здравјето, спречување, рано откривање и сузбивање на болести, повреди и други нарушувања на здравјето,
навремено лекување, здравствена нега и рехабилитација.

Согласно тоа, Програмата за здравствена заштита во ЈУДГ Буба Мара се спроведува преку реализација на
1. здравствените потреби
2. исхраната
3. потребите за социоемоционален и когнитивен развој

Во ЈУДГ Буба Мара  тоа се остварува преку
1. редовни систематски прегледи на физичкото здравје
2. следење на растот и развојот на детскиот организам
3. промоција на правилна исхрана
4. контрола на имунизацијата и препорака запревентивни мерки за навремено откривање и ефективно
лекување, секако во директна соработка со родителите и матичните доктори.

Во 2020 година, во септември месец градинките се отворија повторно по подолго време заради состојбата со
ковид – 19 вирусот.
Започнаа со работа по строго утврдени протоколи за работа од страна на Министерството за здравство и МТСП,
со намален капацитет на деца во групите.
Во месец август во организација на ПЗУ Превемед, Скопје, беа направени редовни систематски прегледи на
сите вработени.
Во месец септември секоја година редовно се прави целосен санитарно-хигиенски увид во објектите, со
претходна подготовка со генерално чистење во сите објекти. Редовно се следат хигиенските услови во објектите,



се врши увид на дезинфекција во просториите, во санитарните јазли, дезинфекција на играчките и други
предмети кои ги користат децата секојдневно.

Во соработка и според нормативите пропишани од Центарот за јавно здравје и Дирекцијата за храна месечно
се изготвува еднонеделна листа наисхрана за децата од градинка и јасли (со разновидни енергетски, градивни
и заштитни состојки), при што се запазуваат дневните потреби на децата се со цел превенција на гојазност,
анемии, хипо и авитаминози.

Сите новопримени деца мора да поседуваат медицинска потврда за нивната здравствена состојба. Со сите
документи се отвора досие на секое дете во кое се евидентира вакциналниот статус и извршените систематски
прегледи за време на престојот во градинкаи евентуално секое отстапување од нормалните параметри.
При секоја посета во работните единици редовно се следи здравствената состојба на децата и нивната
присутност, се прегледуваат деца по индикација или по барање на родител.

ИНФЕКТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА

 Од почеток на месец септември почна појава на позитивни случаи на ковид-19, меѓу вработените, децата
во градинка и нивните родители. Имаше 42 вработени кои прележаа корона со симптоми, 72 вработени беа
во изолација, заради контакт со позитивно лице и скоро 2/3 од вработените се вакцинираа со вакцина
против корона вирусот.

 Многу контакти со вработените во врска со нивната здравствена состојба, многу закажувања за тестирања,
многу контакти со родители заради изолација и заради појава на ковид-19 и кај децата и кај родителите.

 Секојдневен контакт со епидемиолог од ЦЈЗ, заради насоки за постапување
 Многу групи на деца од градинката беа во изолација, некои и по 2 пати, заради позитивна негувателка или

воспитувачка или позитивно дете од групата на ковид-19 тестот.
 Имаше и неколку случаи на полесни повреди на деца, кои навреме беа згрижени.
 Редовно доаѓаше инспекција од АХВ, со проверки на кујните.
 Редовни посети и од Санитарниот државен инспекторат, со контрола посебно на хигиената по објектите.



АКТИВНОСТИ  ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА

 Изработена  спецификација за новиот тендер за храна
 Изработена е спецификација за тендерот за ДДД (дезинфекција, дезинсекција и дератизација)
 Изработена е спецификација за санитарни прегледи на вработените
 Во месец ноември направени се санитарни редовни прегледи на 6 месеци на вработените од кујна и

возачот на комбето за транспорт на храна
 Во месец мај 2021 направени се санитарни прегледи на сите вработени
 Редовно, според Законот за здравствена заштита, се спроведува дезинфекција, дезинсекција и

дератизација во сите објекти
 Задолжително се прави дезинфекција по објекти после појава на нов позитивен случај на Ковид-19
 Појавата на мувла во некои делови е средена со антифунгицидно средство
 Главната кујна редовно се одржува, редовно се санираат тековните проблеми со опремата
 Реновирана е главната кујна во 2021 година
 Редовно се прави проверка на квалитетот и роковите на пристигнатата храна
 Редовно во текот на годината се даваат забелешки за хигиената по објекти, во соработка со

раководителите и медицинската сестра

ЕДУКАТИВНИ АКТИВНОСТИ ЗА ПЕРСОНАЛ, РОДИТЕЛИ И ДЕЦА

 (Во услови на вонредна ситуација во државата, дел од програмата остана нереализиран, пред се заради
ограничените контакти меѓу вработените, вработените и децата, вработените и родителите)

 Учество во програмата Колегијална поддршка со воспитувачи во Буба Мара, на тема Вегетативен нервен
систем, симпатикус и парасимпатикус, во месец февруари 2021

 Во месец јуни 2021 потсетување за негувателки  во вид на едукација на тема Итна медицинска помош во
градинка



 Редовно се следеше квалитетот на исхраната, се правеше секојдневен увид во санитарно-хигиенската
состојба по објекти, редовно се следеше здравствената состојба кај децата, комуникациите со родителите
продолжуваат зачестено во врска со здравјето на нивните деца, а посебно во врска со изолацијата заради
појава на позитивни случаи на ковид-19. Редовно се следи вакциналниот статус кај децата кои одат во
градинка, се прави редовна законски пропишана дезинфекција, дезинсекција и дератизација по објекти и се
спроведува секојдневна комуникација со вработените по разни прашања.

ЛИЧНА ЕДУКАЦИЈА

 Потпретседател на ЗЛОМ-СМ (Здружение на лекари по општа и семејна медицина на Р.Македонија
 Член на EURACT (Европско здружение на наставници по семејна медицина)
 Ментор-едукатор на Катедрата по семејна медицина при Медицинскиот факултет во Скопје, одржување на

редовни вежби со студентите во рамките на редовната настава
 Стручен состанок на Здружението на лекари по ОРЛ на тема Вертиго – современа дијагностика и третман

на 29-10-2020
 Работилница на тема Ментално здравје и Ковид 19 во месец октомври 2020 год.
 Едуктивен вебинар на тема Влијанието на Ковид 19 пандемијата врз менталното здравје на децата и

адолесцентите во меец ноември 2020 год.
 Стручен состанок вебинар на тема Современ пристап во третман на пневмонија на 24-11-2020
 Тренинг програма за Ран социо-емоционален развој кај деца во претшколска возраст, во месец ноември и

декември 2020, под покровителство на УНИЦЕФ
 Работилница на тема Водење на артериска хипертензија и дијабетес мелитус на ниво на примарна

здравствена заштита во услови на пандемија Ковид 19 во месец ноември 2020 год.
 Учество на континуирана медицинска едукација на тема Важноста од пневмококната вакцинација кај

возрасната популација со хронични заболувања на 16-12-2020
 Интерна обука Обновување и продолжување на лиценцата за работа, 08-02-2021
 Интерна обука на тема Облици на наставна работа, 17-02-2021



 Интерна обука на тема Што е E-twinning, како да се регистрирате, кои се придобивките од E-twinning, како
да се вклучите во проекти, 17-02-2021

 Интерна обука на тема Родителството и родителските стилови на воспитување кај децата, 01-03-2021
 Интерна обука на тема Подигнување на свесност за аутизмот, детектирање, постапување и препораки, 02-

04-2021
 Учество на стручен состанок на тема Природна имунолошка заштита на организмот од вирусни и

бактериски инфекции - пред, за време и пост ковид инфекции на 28-04-2021
 Вебинар на тема Циркулаторни нарушувања, мултифункционален третман со гико билоба во месец мај

2021 год.
 Стручна континуирана едукација на тема Современ пристап при третман на алергиски ринитис на 03-06-

2021
 Стручен состанонок на тема Периферна невропатија – дијагноза, третман и асоцијација со Ковид19, 07-07-

2021

4.3.2 Реализација на воспитно образовната работа на психологот

Работните обврски и задачи на психологот во Установата се засновани врз основа на

 Правилникот за организација и систематизација на работното место

 Програмата за воспитно образовна работа со деца од предучилишна возраст

 Програмата за работа на Детската Градинка

 Законот за детска заштита.

 Програма за работа на психолог



Вовед

Работата на психологот во детската градинка најдобро може да се ослика преку приказот на работните задачи

и професионални компетенции. Со самото тоа дека градинките се со женски колектив носат и специфична

организациска клима и динамика на меѓучовечки односи и начин на функционирање. Динамичната работа бара

спроведување и осмислување на разни активности и користење на разни пристапи за подигнување на

квалитетот на работата  на градинката. Со препознавање на индивидуалните потреби и во согласност со нив

постојано и индивидуално или групно се советуваа вработените, родителите и децата за создавање на

позитивни и поттикнувачки односи. Односи кои подржуваат, кои иницираат континуиран развој, партнерство  и

одговорност. Секој член или учесник во работата на градинката беше должен да го почитува правото и

интересите на детето и да постапува во согласност со своите етички кодекси кои му ги налага неговата

професија.

Како психолог и своја задача за исполнување на работните стандарди е да се осигура средина која ќе му

одговара на детето, средина и опкружување која е сигурна,  која  мотивира, а при тоа да се  почитува и

детскатаи родителската автономност.

Родителите прв пат го запознаваат психологот при иницираните разговори за запишување на детето во

градинка.Тогаш се воведуваат со Кодексот на градинката, Протоколите за работа и начинот на фукционирање

и  живеење во колектив.Се запознаваме со општите развојни карактеристики, здравствената состојба,

навиките и посебностите на детето. Се ова се прави со цел подобро прилагодување на новата, истовремено и



првата друштвена средина  на детето, со родителите се гради однос на доверба и соработка која треба да

трае до поаѓање на детето во училиште. На родителите се објаснува целокупниот процес на одвивање на

адаптацијата и важноста на тој период. Што претставува процесот Адаптација, колку периодично може да

трае, можни и очекувани реакции на детето низ тој период, подготовка на семејството, начини на говорење и

поттикнување на детето за да се припреми пред тргнување во градинка. Ефективната комуникација со

родителите во текот на детството е од суштинско значење и е најплодниот начин за конструктивно делување

во можен проблем, прашање, потреба од помош, спроведување на насоки, потикнување и остварување на

активности. Со меѓусебното почитување, делување, разбирање и подршка, се остваруваат многу

консултативни советодавни  средби и разговори. Индивидуалните советодавни разговори често се иницирани

од родителите, но се случува и да бидат повикани од моја страна  доколку пр.детето не напредува према

очекуваниот развој или покажува посебна потреба поврзана за одредена стресна ситуација ( одвојување од

родител, нов член во семејство, развод на родителите, страв, повлекување, или сведок на домашни

расправии, анксиозно однесување.....), начин на однесување-негативен  (агресија,гризење, кубење, штипење)

или друга потреба.1 За најдобро да му помогнеме на детето и подобрување на развојот и совладување на

некои развојни кризи и отстапувања  важно е обединување на знаењата и ставовите .

Примарна задача на психологот е пратење на детскиот развој т.е посебно деца со минливи потешкотии или

трајни  развојни  потреби, каде раната интервенција и благовременото превентивно делување можат да

постигнат напредок и позитивно делување врз целокупниот развој на детето.Тоа се остварува прво со пратење

на прилагодувањето, набљудување на детето (адаптацијата) во градинката, неговата социјализација во група,

неговото воспиемање на воспитниот дел, индивидуално однесување, разговор со детето, разговор со

воспитувач и негувател и разговор со родителот. Со препознавање и раната интервенција и консултативниот

разговор со родителот се делува за понатамошниот развој на детето .Се даваат насоки на родителот за



понатамошно однесување, начин на делување сугестии, препораки, и подршка во ново настанатата ситуација,

спроведување на активности кои ке следат во градинката, ги упатувам како да го следат своето дете, како да

делуваат дома и им помагам во планирање на развојните задачи за негово напредување. Доколку е потребно

во консултација со стручниот тим и се препраќа детето т.е родителите во некоја од надлежните установи на

додатен преглед, дијагностика или третман.

Стартувањето на работата во градинката беше тимски и целосно организирано. Се направи целосно чистење на

објектите–генералки, се организиравме секоја група да има свој влез, начин на влегување на дечињата, а воедно

ги повторивме протоколите за заштита на вработените и децата. Ги ископирав power point презентациите каде

вработените можеа дополнително да стекнат некои понатамошни насоки за работата во градинката.Како за

нивното ментално здравје, така за здравјето и работата кон децата.

ТЕКОВНИ АКТИВНОСТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ Н
А ГРАДИНКАТА

 Евидентира извештај за својата работа  во градинката за воспитно згрижувачка година 2020/21

 Учество во подготовка на Годишен Извештај за работа на детската градинка 2020/2021

 Подготовка на извештај за својата работа за 2020/2021

 Подготовка на програма за својата работа за 2021/2022

 Учество во прибирање на податоци за Развоен план

 Учество во подготвка на Извештај на Програмата за Професионални компетенции на вработените за



2020/21

 Подготовка на акционен план за стекнување на професионални компетенции за 2021/2022

 Подготовка на извештај за стекнување на професионални компетенции за 2020/2021

 Учество во Совет на воспитувачи, Совет на негувателки, Совет на стручни работници и соработници

 Континуирано учество во работата на Советувалиштето за деца и родители Мал свет, големи срца

 Учество во распределување на дидактички материјал

 Учество во средување и подготовка на Објектот Буба Мара 1 за почеток на работа

 Изготвив  прашалник за периодот адаптација за родители и за вработени

 Учествував во изготвување на списоци на примени деца низ сите објекти/ првично се направи проверка со

раководителите а потоа се доставија и новите деца и се предадоа списоците – се направи формирање на

воспитни групи и структурирање според возраста на деца

 Денови на оправдано отсуство во периодот од 23.11, додека од  27.11.2020 до 16.12.2020 Во изолација

поради ковид состојба .

 Како стручно лице се водам во матичен објект Буба Мара 1 и учествувам во утринското мерење на

температура на децата и родителите .

 Индивидуалната работа/ проценка на децата е посочена да не се изведува во групите, но за таа цел

изработив прашалник за воспитувачите, кој воедно ќе придонесе да се дадат стратегии и насоки за

понатамошна работа во групите со децата кои имаат развојни потешкотии.

 Континуирано   соработував со раководителите на објектите

 Се направи упис во јаслените групи во објектите, првичната бројка беше 6 деца, па по насока на МТСП

таа бројка беше зголемена на 12 дечиња.



 Испраќав пораки до МТСП за промена на лозинка на вработени

 Подготвив документација за досие за воспитувач за достава на лиценца

 Учествував во подготовка на документација за изведување на упис на деца

 Активно се вршеа прием на родители за упис, прашања и опис на периодот адаптација или понатамошни

насоки за одредени прашања

 Учествував во изготвување на списоци на примени деца низ сите објекти/ првично се направи проверка со

раководителите а потоа се доставија и новите деца и се предадоа списоците – се направи формирање на

воспитни групи и структурирање според возраста на деца

 Активна координација и соработка со директор по предлози, прашања, одобрувања, насоки, дискусии и

разрешување на полемики за потребите на градинката и подобрување на работата на градинката.

 Активно учество со директор за раководење на објектот Буба Мара1

 Водење на  Комисијата за упис на деца

 Учество во Комисијата за ослободување од партиципација( едногласно по спроведена проверка на

документација е одлучено за ослободување на одредени деца од партиципација )

 Учество во подготвување на списоците  за уписите на деца  со Директор

 Учество при аплицирање на молби за прием на деца и водење на информативен разговор за работата на

градинката

 Постојана координација со директор за споделување на нови информации и правилни насоки за работа

 Континуирана соработка со раководителите на објектите

 Присуство на колегиум со раководители –стручен совет

 Постојана координација со директорот за работата на објектите, насоки за стручните работници и



соработници, разговори, информирање, и правци на работа

 Учество и соработка со директор во организирање на разни манифестации, приредби, предавања и

презентации

 Направен флаер со совети и насоки во период на Адаптација за родителите

 Направено е инфо  за родители за дневните активности во градинка

 Учество во подготовка на учесници за  обуките кои ќе следат

 Изготвено е инфо за родители за вештини кои се стекнуваат во градинка

 Учество во избирање на цртежи за потребените конкурси во договор со педагог и ликовен педагог

 Како стручно лице во договор со логопедот иако не сме присутни низ објектите, работата ја насочивме да

продолжи со давање на активности и насоки за изведба во групите .

Состојбата со епидемијата Ковид 19  налага нови, но транспарентни начини на функционирање и делување.

За таа цел градинката одлучува дека можеме да го прилагодиме воспитно образовниот пристап кон децата,

но овој пат родителите да ја превземат главната улога и тимски со активностите за дома од воспитувачите

да се продолжи соработката и партнерството, воедно и реализирањето на програмата. Исклучително и

вешто се вклучи целиот мултидисциплинарен тим на градинката и се споделуваа активности. Целта беше

заедничка децата да имаат континуитет и насоки иако прилагодени во домашни услови од активности, да

бидат поблиску со своите учителки и со своите другарчиња. Родителите тоа одлично го спроведоа. На

страната на градинката има многу бројни видеа и слики од активности на наше задоволство и на

задоволство на дечињата да си ги видат своите другарчиња.

 За градинката се формира платформа за електронско учење под назив Учиме заедно

 Активно учество на фб страната за објавување на потребните информации

 Учество во средување на  дворот на објектот Буба Мара .



 Присуство на санитарен преглед

 Учество во изготвување на предлози до директор за распределба на вработени во објектите

 Подготовка на програма за менторирање на вработени лица во градинка

 Подготовка на обврски и права на вработените и родителите.

 Учество во оценување на вработени

 Украсување објект со логопед, учество во изработка на бастунчиња од стиропор, редење гирланди и

сијалички, поштенското сандаче на Дедо Мраз

 Средување документација за вработени за оценување со логопед и воспитувач.

 Проверка на прозивници со комисија за упис на деца во однос на присутност на децата, која се врши на

крај на месец, проверување на ново запишани и испишани деца

 Учество со логопед во изработка на предлог активности за проектот Скриено Богатство на Буба Мара 1

 Со логопед се подели Календарот на емоции за воспитно-згрижувачкиот кадар на Буба Мара 1 за

проектот Скриено богатство

 Украсување на влезот на објект Буба Мара  според проектот Скриено Богатство – со логопед

 Проверка на листите за хигиена во објект бм1

 Учество во подготовка на Тема за воспитувачи со педагог И ова треба да се знае за сите возрасни групи

 Учество во стекнување на професионални компетенции на вработени /едукативен состанок со стручен

тим со директор, воспитувачи и негувателки на теми кодекс на однесување, занемарување на дете, и

начин на однесување кон децата



УЧЕСТВО, СОРАБОТКА И ДОПРИДОНЕС ВО ПЛАНИРАЊЕТО НА ВОСПИТНO
ЗГРИЖУВАЧКАТА РАБОТА И РЕАЛИЗИРАНИ ВОСПИТНО ОБРАЗОВНИ
АКТИВНОСТИ

Каде што се децата,таму е и златното време !- Новалис

 Континуирано учество во водење на електронската документација и евиденција за Е-дневник

(прераспределба, отпишување, бројност на деца) Учество во распределба на деца по воспитни групи во

електронското водење

 Следење на реализацијата на планот за работа во воспитните групи со истовремено давање на идеи и

насоки за негово поуспешно реализирање .

 Постојана размена на информации со воспитно згрижувачкиот кадар за групата во целост како и за

одредени деца кои покажуваат отстапување во однесувањето

 Консултација и помагање во секојдневните активности, подготовки, и амбиент на градинката

 Учество во проверка на водење на досие на дете и консултации

 Континуирано го следам начинот на спроведување на Протоколите за работа на вработените и нивното

почитување

 Спроведов советодавни разговори со новите негувателките за континуирана работа и спроведување на

работните задачи од Основните познавања за утрински прием на деца, Културно хигиенски навики во

однос на децата, Начинот на згрижување и средување на децата,Односот со вработените колешки,

Акцентирање на соработката со родителите, до секојдневната грижа за уреденоста на занималната.

Кога се работи во колектив од вработени со возрасна граница од 20 до 65 годишна возраст, и пред се

возрасниот капацитет на придонеси- вложување, кој колку вложува или сеуште се вложува за градинката,



исклучително треба да се биде различит, транспарентен, идеен, со нови предлог форми на воспитување, многу

предлози за теми или начини на работа, новитети, и постојано надградување на прво сама себе си а воедно и

персоналот. Формата љубов кон децата и професијата воспитувачи и негувателки ми дава за право да ги ширам

многу повеќе професионалните капацитети на вработените. Затоа често и редовно се јавувам на

конструктивните, советодавните, идејните, подржувачки и мотивирачки разговори со вработените. Средбите се

зависно од потребата на вработениот дали индивидуални или пак групни. Важна е координацијата од

директорот и до директорор да биде пренесена транспарентно и коректно. Се вршат многу набљудувања на

вработени, се следи периодот на адаптација на децата, набљудување на самата група и начинот на

функционирање, или раното откривање на дете со развојна потешкотија ..... а се тоа понатака е пропратено со

совети, разговори и препораки. Советодавната работа и подршка  насочена кон поттикнување на детскиот

развој се состои од предлог мерки, техники и методи  за подобрување и задоволување на развојните потреби на

детето, начини за полесно вклучување во групата. Се внимава на односот и на врската семејство дете

вработен. Вработените често се советуваат во однос на соопштување на некоја информација кон родителите

каде бара транспарентност, и емоционална одговорност од вработените.

Месец ноември беше посветен на детето, односно Одбележување на Светскиот ден на детето, за таа цел

стручниот тим континуирано работеше изработки на едукативни материјали, средства, т.н. ,,сензорни“ коцки за

сите возрасни групи во објект Буба Мара и Буба Мара 1 со вклучени и други материјали за работа соодветни

според потребата на возраста.

 Барање од воспитувач да се следи дете во група со логопед 3-4 возрасна група.

Опис – детето следи рутини, не учествува во активности, краткотраен поглед со очи, краткотрајно

внимание, слабо развиена ситна моторика, неконтролирани движења на дланките и прстите.



Позитивни страни - сака да се гушка, искажува емоции, има интерес за одредни играчки, се врти на име.

Дадени препораки за група

да се оствари контакт на блискост и сигурност со воспитувач, да се даваат активности со редење и

нижење, да се поттикнува говорот со едноставни налози, да се иницира комуникација со кратки и јасни

одговори, низ илустрации и слики, најчесто со визуелна поддршка.

Хигиенски навики сеуште не се усвоени како биолошките потреби (носи пелена) и користи цуцла,

предиспозиција за проблем со гласовите.

 Изготвено насоки за воспитувач за посочено дете од возрасна група 5-6 ( стратегии за работа, насоки во

група, вежби)првично е важно кај детето да се поттикне социо-емоциналниот развој, потоа да се работи

на стекнување на самодовербата и впуштање на детето во односите во групата а напоредно и  да може

да се достигне некоја контрола на сопствени, а воедно и да се развие позитивна емоционална состојба во

интеракција со своите врсници .

Активности ,,Пронајди го другарчето“, ,,Како изгледам“, ,,Ајде да си играме“.

 Дадени вежби од психолог и логопед  возрасна група 3-4 години објект Буба Мара

- визуелна перцепција (пронајди го животното и именувај го)

- лавиринт

- форми (обои и именувај)

- поврзи ги броевите

- заокружи што е највисоко

 Дадени материјали од психолог и логопед за работа во група од 4-5 години

- лавиринти

- форми и бои



 Изготвени насоки за воспитувач за посочено дете од возрасна група 4-5 ( стратегии за работа,

материјали, насоки за во група, вежби).Детето е со развојни потешкотии и наставата ќе треба да се

прилагодува на можностите од детето.

 Изготвено насоки за воспитувач и негувател за посочено дете од возрасна група 3-4  (насоки за во

група,вежби и стратегија) посочено е активностите да се прилагодуваат за детето, да се зголеми

временскиот период на достигнување на наученото, да се користат визуелни материјали, да се користи

интересот на детето за постигнување на целта/ учење нови работи... да се работи на  зголемување на

вниманието и задржување на место положба седење, прифаќање на креветчето за спиење..

 Дадени активности за воспитувач на возрасна група 5-6

Работни листови со предматематички вештини, со визуелна перцепција – што не припаѓа? - продолжи ја

низата - поврзи ги броевите графомоторика броеви од 1-5 - геометриски облици, препознавање,

именување, поврзување

 Дадени активности за воспитувач за возрасна група 5-6 заедно со логопед – поврзување  на броеви -

визуелна перцепција - графомоторика вежбаме криви, прави, коси линии - лавиринт, најди го вистинскиот

пат до потребното, поврзи го парот ,форми, што не припаѓа

 Дадени активности  на возрасна група од 4-6

предматематички вештини (поголемо, помало, високо, ниско) - визуелна перцепција ( заокружи го истиот

предмет и што не припаѓа)

 Дадени материјали за емоции и активности на воспитувач од возрасна група 5-6

 Дадени психолошки работилници на воспитувачи од возрасна група 3-4 и 5-6

 Замена на негувател /  поради отсуство на одредени саати

 Дадени материјали на воспитувач од возрасна група  5-6 за темата инсекти



 Дадени материјали на воспитувач од возрасна група 2-3 психолошки работилници, емоции, вежби и  игри

 Изведен конструктивен разговор со воспитувач за две деца од возрасна група 3-4 Кај децата е

забележана промена во однесувањето и воспоставување на дисциплина и авторитет во групата.

 Советодавен разговор со воспитувач за дете од возрасна група 3-4, посочено е детето почесто да се

охрабрува за правење на позитивни дела, да се играат игри на улоги , карактеристики на ликови и

настани, да се надоградува емоционалното ниво, игра- што добро направив денес, игра пирамида на

љубовта, игра- фрламе лутина, игра- подарок, да се препознаваат негативните емоции , поимот за

себе,да се поставуваат отворени прашања со кои се поттикнува детето на размислување, свест за својата

улога и обврски ....

 Дадени понатамошни насоки за дете од возрасна група 5-6 со понатамошни цели за спороведување во

група.Детето е темпераментно и често пројавува удар кон другите деца.

 Изведено набљудување со логопед во возрасна група 3-4. Детето има повторувачки однесувања и

комуникацијата е еднолична, контактот и интересот е краткотраен... посочено е да се оствари разговор со

родителите за понатамошни насоки и делувања.

 Брза интервенција во дадена ситуација спрема потребата на детето – често некои воспитувачи кога се

соочуваат со проблем од типот/ емоционална надразливост или пак промена во адаптивниот процес на

некое дете

 03.11.Изведено набљудување на дете со социјален работник за дете, посочено на воспитувач ....поретко

да користи негација во учењето на нови работи или дозволени работи ...

 Дадени психолошки работилници и активности на воспитувачи од возрасна група 5-6 и 3-4 од БМ

 10.11.Учество во изработка на дидактички коцки за воспитните групи од БМ и БМ1

 13.11.Одбележување на Денот на љубезноста /со подготовка на пораки на љубезност и  за да бидеме



љубезни едни кон други и кон себе , пораките беа дадени на утринското доаѓање на родителите, а воедно

беше и дадена одредена активност за возрасните групи 4-6 низ објектите.

Одбележување на ,,Светскиот ден на љубезноста“ е за да се истакнат добрите дела во заедницата,

насочени кон позитивната моќ и заедничката нишка на љубезност што не врзува. Љубезноста е основен

дел од човечката состојба што ги премостува поделбите на расата, религијата, политиката, полот...

Децата на возраст од 4-6 години го одбележаа денот на љубезноста со активност со цел запознавање со

поимот љубезност, разбирање на љубезноста и учтивото однесување во секојдневието. Стручниот тим

изработи преку 400 пораки за сите родители во сите објекти со убава мисла, порака за убав ден

...пораките се поделија во сите објекти.

16.11. Одбележување на Денот на Толеранцијата каде се подготви активност за возрасна група 4-5 а

воедно и се изработи флаер за родителите

Стручниот тим  подготви активност за децата од 4-6 годишна возраст ,,Јас во огледало, мојата дланка и

моето стапало”. Целта е децата да ги изразуваат своите чувства и сознанија за себе и својот лик, развој

на поимот за себе, набљудување на себе си, сопствените разлики и сличности со околината.

Советувалиштето за деца и родители подготви и информативен флаер за родителите, за толеранцијата

љубезни едни кон други и кон себе , пораките беа дадени на утринското доаѓање на родителите, а воедно

беше и дадена одредена активност за возрасните групи 4-6 низ објектите.

Одбележување на ,,Светскиот ден на љубезноста“ е за да се истакнат добрите дела во заедницата,

насочени кон позитивната моќ и заедничката нишка на љубезност што не врзува. Љубезноста е основен

дел од човечката состојба што ги премостува поделбите на расата, религијата, политиката, полот...

Децата на возраст од 4-6 години го одбележаа денот на љубезноста со активност со цел запознавање со

поимот љубезност, разбирање на љубезноста и учтивото однесување во секојдневието. Стручниот тим

изработи преку 400 пораки за сите родители во сите објекти со убава мисла, порака за убав ден

...пораките се поделија во сите објекти.

16.11. Одбележување на Денот на Толеранцијата каде се подготви активност за возрасна група 4-5 а

воедно и се изработи флаер за родителите

Стручниот тим  подготви активност за децата од 4-6 годишна возраст ,,Јас во огледало, мојата дланка и

моето стапало”. Целта е децата да ги изразуваат своите чувства и сознанија за себе и својот лик, развој

на поимот за себе, набљудување на себе си, сопствените разлики и сличности со околината.

Советувалиштето за деца и родители подготви и информативен флаер за родителите, за толеранцијата

љубезни едни кон други и кон себе , пораките беа дадени на утринското доаѓање на родителите, а воедно

беше и дадена одредена активност за возрасните групи 4-6 низ објектите.

Одбележување на ,,Светскиот ден на љубезноста“ е за да се истакнат добрите дела во заедницата,

насочени кон позитивната моќ и заедничката нишка на љубезност што не врзува. Љубезноста е основен

дел од човечката состојба што ги премостува поделбите на расата, религијата, политиката, полот...

Децата на возраст од 4-6 години го одбележаа денот на љубезноста со активност со цел запознавање со

поимот љубезност, разбирање на љубезноста и учтивото однесување во секојдневието. Стручниот тим

изработи преку 400 пораки за сите родители во сите објекти со убава мисла, порака за убав ден

...пораките се поделија во сите објекти.

16.11. Одбележување на Денот на Толеранцијата каде се подготви активност за возрасна група 4-5 а

воедно и се изработи флаер за родителите

Стручниот тим  подготви активност за децата од 4-6 годишна возраст ,,Јас во огледало, мојата дланка и

моето стапало”. Целта е децата да ги изразуваат своите чувства и сознанија за себе и својот лик, развој

на поимот за себе, набљудување на себе си, сопствените разлики и сличности со околината.

Советувалиштето за деца и родители подготви и информативен флаер за родителите, за толеранцијата



како лична особина, толеранцијата во семејството и  важност на истата во процесот на воспитување на

детето.

 20.11.Изведен состанок со стручниот тим и вработени за возрасна група 3-4

 20.11.2020 Одбележување ,,Светски ден на детето“

,,Сензорни авантури” Од детето во сите нас

Стручниот тим на ЈУДГ “Буба Мара” по повод Светскиот ден на детето изработи едукативни сензорни

играчки за децата од нашата градинка Се користеа рециклирачки материјали и предмети од

секојдневието со помош на кои изработивме автентични, забавни и корисни играчки за поттикнување на

правилен раст и развој на деца од 2-6 годишна возраст.

Сензорните играчки се наменети да ја поттикнат фантазијата, креативноста, логиката, меморијата,

вниманието, моторичките и математичките способности на детето и неговото просторно размислување, со

еден збор да стимулираат повеќе домени од развојот на детето.



 Заедно со логопед учество во изработка на Тема за возрасна група 4-5 Морски свет со

вежби,приказни,игри, песнички,видеа....

 Одбележување на 3-ти Декември – Меѓународен ден на лицата со потешкотии во развојот

 Заедно со логопед учество во изработка на Тема за возрасна група 4-5 Морски свет со

вежби,приказни,игри, песнички,видеа....

 Одбележување на 3-ти Декември – Меѓународен ден на лицата со потешкотии во развојот

 Заедно со логопед учество во изработка на Тема за возрасна група 4-5 Морски свет со

вежби,приказни,игри, песнички,видеа....

 Одбележување на 3-ти Декември – Меѓународен ден на лицата со потешкотии во развојот



 Одбележување  на 2-ри Април ,,Светски ден на подигнување на свеста за аутизмот“

СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ
Семејството е ремек- дело на природата!- Џорџ Сантајана

Соработката со родителите е од големо значење, како за децата, така и за вработените и воспоставување на

нишка на доверба кон градинката. За таа цел се остваруваат многу советодавни разговори како за во градинка

така и за функционирањето дома. Зависно од посочената ситуација се остваруваат  формални средби кои се

закажани, за и со одредена цел, дали од стручно лице дали од самиот родител. Но често и секојдневно се

остваруваат и неформалните средби и конструктивни разговори, кои се одвиваат со родителите за размена на

информација, насока за работа дома, информација за детето и можна проблемска состојба/ситуација и



решавање на тековни проблеми од заеднички интерес.

 Совети  и конструктивни разговори за префрлување/постапка/резултати/очекувања и можни реакции од

детето.

 Совети и разговори за работата на градинката, и програмите кои се изведуваат

 Совети и насоки за дете кога кое има бурен емоционален период  и форма на однесување која е

афектна.За начинот на комуникација и негувањето на тие социо-емоционални односи. Со  понатамошни

средби за следење и дискусија.

 Совети и насоки на родителот за однесувањето на детето, восприемањето на нови вештини, учество во

групата, искажување на емоции. Каде се посочуваат и активности за дома

 Изведени конструктивни разговори со препораки и сугестии од родителите за градинката, со почитување

на одговорноста на родителот

 Чести разговори во доменот култура на домување, одговорност и старателство и благосостојба на детето

 Изведени разговори и споделување на насоки за промена на воспитни ставови каде се пружа физичка,

емоционална, и интелектуална потпора за развој на родителските вештини.

 Изведен  разговор со родител на дете од возрасна група 3-4, родителот од неодамна е самохран и

моментално се соочува со предизвиците кои го пресретнуваат во животот,а воедно и разгаленоста на

детето кое дополнително ја отежнуваат членовите на семејството/бабата и дедото. Со родителот е

изведен конструктивен и советодавен разговор дадени се насоки за дома а воедно и ќе се провери каква

е состојбата на детето во градинка .

 Изведен е советодавен разговор со родител на дете од возрасна група 4-5. Детето е темпераментно но ги

следи насоките од родителот. разговорот се одвиваше за состојбата на родителот и неговите предизвици

и случувања во одредениот период.



 Изведен конструктивен разговор со родител  на дете возрасна група 4-5. Се работи за родител кој е

попустлив на барањата на детето и тешко воспоставува ред во домашен амбиент, со голем притисок

бидејки е сама/ сопругот е во странство и тешко воспоставува авторитет кај своето дете. Посочени се

насоки да се пробаат за родителот ја добие улогата која е негова

 Разговор со родител за дете со потешкотии во развојот, од возрасна група 3-4 во однос на следење на

активност, вклучување во група, играта со врсниците, почитување налози. Дадени препораки -активноста

да се прилагоди според потребите на детето -нудење визуелна поддршка на детето во текот на денот, да

се работи на поттикнување на емоционалното ниво, да се проба изразување на своите чувства преку

слики,и да се работи со  визуелна поддршка, и  поттикнување со нудење и конзумирање храна низ игра ,

вклучување на детето во подготовка на истата

 Разговор со родител на дете од возрасна група 3-4  подготвен дополнителен извештај /предаден на

социјалниот работник

 Изведен разговор со воспитувач од возрасна група 4-5, за дете кое е дијагностицирано развојно

отстапување. Советодавен разговор во доменот на формирање цели и стратегии кон детето за

подобрување на работата во групата и прилагодување на детето во редовна градинка.

 Изведен разговор со родител на дете од возрасна група 3-4, за воочување на состојбата и етикетирање

на дете и предлог промена на група, и дискусија за работата на групата.

 Изведен конструктивен и советодавен разговор со негувател и воспитувач за возрасна група 3-4, по

барање на родител за состојбата на неговото дете. Стручниот тим оствари соработка и детето

продолжува во групата и вработените се изјаснети дека ќе работат на промена на состојбата и квалитетот

и односот кон детето. Дополнителен извештај .

 Изведен конструктивен разговор со родител за секојдневното доаѓање на одредено дете со утрински



поздрав и правење на одредени нешта /континуирано со психолог за да детето влезе во својата

група.Утринскиот поздрав продолжува за доброто на детето а воедно и се насочува кон позитивни

дејствија и однесувања ... плачењето е намалено, говорот е зголемен, сигурноста на детето е видлива,

детето изразува прифаќање со прегратки и насмевки .....

 Изведен советодавен разговор со родител на дете од возрасна група 3-4, родителот е вознемирен,

посочува на етикетирање на детето, размислува за префрлување на детето во помала група, нема

револт кон вработените но се плаши дека нема да одговорат на барањето на детето или потешкотиите

кои ги има, има сомнеж во работата со детето.

ОБЛИЦИ И ФОРМИ НА РАБОТА СО ДЕЦА
Детските игри не се само игри,тие треба да се набљудуваат со сериозна

детска активност –Мишел де Моњтен

Градинката е значаен фактор каде се интегрира социјализацијата како друштвен процес во кој децата ги учат

друштвените норми и правила на однесување, основните принципи на взаемни односи меѓу луѓето. Градинката

обезбедува чувства на сигурност, каде предуслов е тоа дете да биде прифатено во градинката од сите, за да

може детето да  доживува успех , правилно да се развива, да почнува да ја гради сликата за себе, правилно

емоционално да се развива и да ги потикнува интелектуалните и други потенцијали. Следењето на децата беше

во корелација со пропишаните Стандарди за рано учење и развој кај деца од 0 до 6 години возраст

Во групите оваа година не можеше да се прави набљудување и следење на децата низ играта, преку

секојдневните и рутинските активности, или наменските активности во групата или конкретни вежби, со цртежи и



задачи, но сепак заедно и тимски со воспитувачите се доставуваа активности за одредено дете и негово

вклучување во секојдневните активности. Изработив прашалник со кој добивав конкретни информации за

потребите и начинот на функционирање на детето во групата. Се работеше кон насочување на вниманието на

детето, начинот на стекнување на интерес, стратегии за промена на расположение, а воедно се пратеше  како

функционирадетето на когнитивно, социоемоционално ниво, какви емоции кај детето се јавуваат, моториката и

физички развој  со конструктивен и советодавен разговор на воспитувач, и родител.

Детската интеракција на врсниците низ игра во предучилишната установа допридонесува во зголемување на

социјалните компетенции и психосоцијалните вештини на однесување.
Со зголемувањето на реченичниот фонд, на децата помнењето им е повеќе развиено, мислат полесно и сестрано,

полесно комуницираат и ги разбираат вербалните насоки, а воедно се зголемуваат предзнаењата во различни области .

Интерактивната работа(работилниците) со предучилишните деца најмногу постигнува резултати, т.е преку игра

да се учи и да се тежнее на напредок а воедно добиваме фацијална експресија - задоволство или  искази на

задоволство, прифакање, среќа и повторно барање за спроведување на истите.

Детето е вредност само по себе
Секое дете во себе носи развојни потенцијали
Секое дете е активен член за сопствениот развој

СОРАБОТКА СО СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ И СОРАБОТНИЦИ



 Соработка со стручен тим за опсервација и детектирање на деца со потешкотии во развојот

 Учество во Комисија за упис на деца според новонастаната состојба со (COVID -19) разгледување на

боројот на деца од сите возрасни групи и планирање промени во работата според протоколи и

безбедност за работа во предучилишните установи

 Соработка со педагог во доменот педагошка психологија и подобрување на работата на градинката

 Изведен конструктивен разговор со доктор за дете од група 2-3 .( За пристапот и очекувањето на

родителот, за хигиената на детето, за комуникациските вештини на воспитувачот )

 Средување на канцаларијата и избирање на соодветен материја за работа со логопед

 Спроведено набљудување на посочено дете на кое родителите му се во брако-разводна постапка

/доставено и мислење до социјален работник до  ЈУ Меѓуопштински Центар за Социјална работа

 Консултација со тимот за ново примено дете со развојни потешкотии. Детето ќе се следи во

понатамошниот период

 Консултација со стручен тим за дете со развојни  потешкотии, да се вклучи во воспитните активности

 Разговор со родители, директор и логопед  за упис на дете со потешкотии во развојот. Запознавање со

состојбата

СОРАБОТКА СО НАДВОРЕШНИ ИНСТИТУЦИИ И РЕАЛИЗИРАНИ ПОСЕТИ,
СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ



 02.10.2020 Учество во пречек на Министерот за Здравство (Венко Филипче Учество при инспекциски

надзор - Инспекција од МТСП

 Учество во хуманитарна акција по повод ,,Денот на гладта“ со донирање конзерирана храна-зимница на

ниво на градинка

 Активно следење на стручна литература од подрачјето на психологија и сродните гранки, достапни по

пат на интернет и печатени материјали и изданија

 26.11 Следење на вебинар на тема ,, Справување на анксиозност во период на пандемија ,,на

платформата Microsoft Teams од М-рЈасмина Јонуз /вебинар во соработка на СОС Детско село во рамки

на проектот ,,Зајакнување на млади преку нови можности,,-зајакнување на животни вештини

 27.11/ Модул 1, 04.12 Модул 2, 11.12 –Модул 3, 14.12.2020 Модул 4 Следење на вебинар Eearly child

development consulting –Foundations for socialcohesion and cultural dialogue programme - обука на стручни

лица во соработка на Уницеф -сертификат

 20.11.Следење на Едуино вебинар работилница  на тема,,Поттикнување на учење преку игра и

стекнување на социоемоционални вештини кај деца на возраст од 3 до 10 години ,,

 26.11.Онлајн вебинар на тема,, Справување со анкциозноста во период на пандемија ,,од М-р Јасмина

Јонуз

 02.12 /03.12 Следење на дводневен вебинар ,,Од игра до книга,,на zoom платформа ,,Od igre do knije,,-

NARNS (Nacionalna asocijacija roditelja I nastavnika Srbije) –добиен сертификат

 03.12 Следење на он-лине настан/ психолошка панел дискусија на Тема ,, Предизвиците во

ресоцијализација, реинтеграција и рехабилитација на лицата со нарушено ментално здравје,, по повод

Меѓународен ден на лицата со потешкотии во развојот – од Асоцијација мисла и Здржение за ментално

здравје



 04.02.2021 Ti I ja temperamenta 2- Pragma –Zagreb -потврда

 07.12. Следење на онлине настан,, Атипичен развој и децата во период на Ковид -19.,, Деца со Аутизам и

ковид -19,,-работилница за родители- Уницеф и Д-р Силвана Филипова

 09.12 Онлине едукација на тема ,,Развој на комуникација и интеракција  низ игра ,,Центар за рана

интервенција Креатива исток - здружение за рана стимулација ,развој и игра кај деца –поддржано од

Град Скопје

 21.12 Следење на онлајн работилница за личен раст и развој под наслов ,,Бал под маски,, кај Point of

you,-методологијаPoint of you –проективна техника во психолошката дејност со алатки (Coaching

game),(Punctum ,Faces)во организација на Националната платформа на Комора на психолози и катедра

на психологија при Универзитетот Американ колеџ-Скопје

 22.12. Следење на Онлајн предавање ,,Менталното здравје за време на Ковид -19 – Стрес менаџмент –

Домаќин UACS – Скопје од Доц.д-р Димитринка Ј.Пешевска ,Проф.д-р Ана Т. Мисовска, Доц.д-р.

Катерина Трајкова, Денови на психологија

 23.12.Следење на Онлајн настан-едукативно предавање од Проф.Марија Чурукоска ,,Облечи ги моите

патики и пробај да се движиш заедно,.Денови на психологија,,

 24.12. Учество во Онлајн настан на zoom - работилница ,,Поврзи се со среќното дете во себе ,, предавач

М-р Јасмина Јонуз –Псинапсис , Денови на психологија

 28.12..Позитивно родителство Обука за здравствени работници –Програма за обука за примена на

родителски вештини ,,од Македонско лекарско друштво и Уницеф.,со Проф.Др-Марија Ралева

 02./03..12. Следење на вебинар на zoom платформа од Национална Асоцијација на родители и

наставници  од Србија -NARNS ,,Od igre do knige,,

 11.02.2021 Darovitost dece,razumjevanje, prepoznavanje, razvijanje –Pragma- Zagreb потврда



 15.02.2021,, Kako ostati normalan u novom normalnom,,- Drustvo psihologa Splita –Natasha Jokic Begic-

Filozofski fakultet –Zagreb

 17.02. Влијанието на социоекономскиот статус врз менталното здравје – Социолог Проф.Кире

Шарламанов

 17.02. Kako nam filmovi I serije pomazu ocuvati mentalno zdravje – Dubravka Peshorda –Centar Madrugada

 18.02 Od otoka tuge do planine ljutnje –putovanje kroz decje emocije /centarmadrugada- Dubravka Peshorda –

потврда за учество

 24.02. Отворена работилница Ти си таа 2021 он лајн настан inspirit coaching Зголемија својата

самодоверба –Билјана Пешева

 Online настан - Mindfulness rabotilnica –Drustvo psihologa u Splitu

 25.02. Sve boje mojih emocija Adriana Hadzic –Pragma -потврда

 25.02.2021 Kako upravljati ljutnjom u obiteljskim odnosima –Zeljko Horvat, socijalni pedagog I Drazen Puljko

psiholog – u organizaciji Bracnih I obiteljskih savjetovalista /Potvrda

 05.03.2021 Учество на состанок на стручни работници со МТСП за активности и спроведување на проект

Вешто родителство

 17.03. Како правилно да го стимулирате раниот развој кај вашето дете преку зоом платформа Д-р

Валентина Дуковска Дефектолог –ЈЗУ Универзитетска Клиника за детски болести /сертификат

 30.03.2021 Учество на онлине состанок и обука за Дигитализирање на листите на чекање во градинките

Преку оваа функционалност за децата кои се пријавуваат за упис во градинка, администраторите на

градинките ќе треба да внесуваат податоци во системот за да се креира и одржува листа на пријавени

деца по редослед на пријавување и возрасна група. Во зависност од капацитетите по групи и слободните



места, би се спроведувале уписите на децата по возрасни групи со префрлување од листата на чекање

во запишани деца. Електронската пријава заедно со листата на чекање се изработени во рамки на

проектот „Дигитализација во јавниот сектор во РСМ за непречено функционирање“, финансиран од

Владата на Обединето Кралство, со поддршка на Британската амбасада Скопје, а имплементиран од

Центарот за управување со промени.

 Присуство на едукативно интерно предавање - Дисеминација на тема “Менаџирање со човековите

ресурси во градинката - Изготвување на личен план за професионален развој преку саморефлексија

 Учество на он лајн состанок и обука од Отворете ги прозорците и Уницеф – пилот проект -платформа за

водење на деца со развојни потешкотии

 Следење на вебинар од МНЗА- Проф.Владимир Трајковски,, Родителите не ги оставаме сами,,

 25.02 Вечерни дискусии на тема Стравови организирано од  Меѓународен Славјански Универзитет и

Доц.Ана Чучкова

4.3.3. Реализација на воспитно образовната работа на педагогот

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за  РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ НА ПЕДАГОГОТВО ДЕТСКАТА ГРАДИНКА за период

од  Септември 2020  година  до АВГУСТ 2021 година

1.ТЕКОВНИ АКТИВНОСТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ГРАДИНКАТА



-Евидентирам месечен извештај за својата работа  во градинката

-Континуирано соработувам со раководители на објекти

-Внесувам податоци во електронски и пишан дневник

-Соработка со родители континуирано( телефонски-известувања )

-Соработка со надворешна средина и стручни институции

-Внесувам нови вработени и лиценци сертификати  во е –дневник континуирано

-Испис,упис  и прераспределба на деца во воспитни групи тековно

-Внесувам прераспределба на вработени по воспитни групиконтинуирано

-Преглед редовност на деца во електронски систем секојдневно

-02.09.2020 година  Координативен состанок со директорка ,психолог и докторка за тековни активности

(постапување според протоколи за време на ковид-19,насоки за организација,насоки за работа на воспитно-

згрижувачки кадар)

-02.09.2020 година Координација со секретар и достава на бројка на деца кои се запишани во градинка според

електронскиот дневник по објекти (БМ -209,БМ1-191,С-205,П1-154,П2-178,Л-57,ЦРДР -12) вкупно 1006 деца

достава на бројка на деца кој се на листа на чекање (100) за потребите на МТСП

-02.09.2020 година Координација и известување на директорка  за бројка на запишани деца заклучно со 14.09.2020

(993)

-Достава на бројка за дневници за работа на ниво на воспитна група   (на раководители,директор )

-Достава на бројка за прозивници по воспитни групи (раководител  на градинката)

-01.09.2020 година Известување на раководители и воспитувачи за допис од МТСП за внесување на деца кој не се

внесени во систем  на ниво на објекти (децата кој нема да посетуваат градинка во перидот да се водат во



редовност како отсутни а не да се испишуваат),да се води краткорочно планирање интерен дневник од страна на

воспитувачите

-Рестартирање на кориснички имиња на вработени за е -дневник континуирано

-Давање насоки во однос на работа на е- дневник според МТСП

-Доделување на кориснички имиња за е -дневник на новите негователи и воспитувачи  и нивно најавување во е

дневникот

-03.09.2020 година Испис на вработени од електронскиот дневник по основ на пензионирање

-координација со правник за испис на деца со подмирен долг кон градинката тековно за месец септември 2020

година

-координација со серкретар достава на документ за отворено боледување

-Координативен состанок со директорка во однос на работа на воспитувачите (информција за пишување на

дневник ,споделување на новата тема за месец септември 2020 според долгорочното планирање,акциони

планови,Интеграција на еколошка едукација,организација на време по возрасни групи ,достава на предлог

содржини-среднорочно планирање за темата,, И ова треба да се знае”(подготвена од педагог-психолог),акционен

план за прослави и манифестации по месеци и Еко календар за одбележување на денови ,Програма за Ран детски

развој ,Прирачник за воспитувачи –новите,известување на реализација на интерни поекти и проекти од МТСП )

08.09.2020 доставен Извештај за запишани деца по објекти на ниво на возрасна група  до Директор и психолог за

внесување податоци во Годишната програма 2020-2021 година

-Средување и распределување на вработени по објекти на барање на раководители и директор

-Префрлување на деца од една во друга возрасна група на барање на раководители

-Учество посета на систематски преглед во амбуланта Превемед

-Подготовка на Известување за родители за потребни документи за децата за почеток во градинка од 09.09.2020 на



веб и фб страната

-02.09.2020 Координативен соостанок со Директор,психолог,доктор за протоколите за работа и начинот на

внатрешна организација по објекти и начин на постапување

-06.09.2020 Пратена подготвена програма за работа на деца од 0-2 години на раководители и медицински сестри

како и одговорни негователи на возрасна група

-Внесени обуки од стручни конференции проследени он лине во електонско Досие  на вработени

-Изработена проект програма Интеграција на еколошка едукација во воспитно образовен систем и предлог членови

за еко одбор родители и деца од објект Буба Мара

-17.09.2020 Соработка СО АДМИНИСТРАЦИЈА администратор  Светлана Брајковска во однос на доставување на

податоци за пишан дневник и тоа:

-Материјална основа на детската градинка/центар за ран детски развој

-Податоци за извори на финансирање (проектен буџет)

-Податоци за трошоци (проектирани трошоци)

-18.09.2020 Доставен документ за Стручно усовршување на раководители и вработени за 2020-2021

-02.09.2020 година Координација со Директор и достава на редовност на деца електронски дневник со дата од 21-

28.09.2020

-Достава на  РЕДОВНОСТ НА ДЕЦА ПО Е- ДНЕВНИК ОД 28.09.-02.10.2020 на Директор

-Рестартирање на кориснички имиња на вработени за е -дневник континуирано

-Давање насоки во однос на работа на е- дневник според МТСП

-координација со правник Калина Кусекатска за испис на деца со подмирен долг кон градинката тековно за месец

октомври 2020 година

-координација со секретар достава на документ за отворено боледување



од 22.09-22.10.2020 Достава на нов извештај од специјалист онколог за   продолжено боледување за месец

Ноември 2020 год од матичен лекар и инвалидска комисија на секретар на градинката и до Фонд за здравствено

осигурување лично

-Координативен состанок со директорка во однос на работа на воспитувачите

-Внесени обуки од он лине вебинари проследени во електонско Досие  на вработени за месец септември- октомври

2020

- Kоординација со социјален соработник за достава на податоци  за пополнување на обрасците од бр.1 до б.12   за

потребите на МТСП –Скопје

- Пополнување на образец прилог 10 за потребите на МТСП –Скопје за капацитет на објектите  во состав на

детската градинка и број на опфатени деца,деца по националност,вработени и сл.

-Преглед на електронски дневник 09.10.2020 достава на изготвен  Извештај –евидентен лист до Директор

-Координација со правник за отпочнување на оценување на јавните службеници Доставени документи

-28.10.2020 Координација со правник Калина Кусекатска за достава на изготвена  програма за менторирање на

приправници од педагог

-Доставено на официјален меил на градинката  материјали :
 Правилник од МТСП за Оценување на јавни даватели на услуги - Јавни службеници

 Програма за менторирање за воспитувачи и негователи предлог изготвени од педагог

 Дополнителни материјали од обука на професорот Константин Петковски

-Координација со правник за испис на деца со подмирен долг кон градинката тековно за месец ноември 2020

година

-Координација со секретар достава на документ за отворено боледување со дата од 03.11.-13.11.2020 Достава на



Извештај за продолжено боледување од матичен лекар и инвалидска комисија на секретар на градинката и Фонд

за здравстено осигурување лично

-03.11.2020 Координација со правник за  надополнување на програма за менторирање на приправници

-09.11.2020 Координација со Правник Калина Кусекатска  достава на документ word со прилози за оценување на

јавни службеници и   документ word за реализирани и проследени обуки на вработени воспитувачи и негуватели и

стучни од педагог

-09.11.2020 координација со Директор за насоки во однос на вработени воспитувачи и водење на дневник

(телефонска комуникација)

-Координација со правник Калина Кусекатска  за испис на деца со подмирен долг кон градинката тековно за месец

декември 2020

-Координација со секретар достава на документ за отворено боледување со дата од 12.12.-15.01.2021 Достава на

Извештај за продолжено боледување од матичен лекар и инвалидска комисија на секретар на градинката и

Директор и Фонд за здравстено осигурување лично

-16.12.2020 Префрлување на деца од една во друга возрасна група на барање на раководител (В.К) во објект

Сонце

-01.12.2020 Координација со правник за програма за менторирање на приправници и изготвување  насоки за

интервју со приправници по оглас

-01.12.2020 координација со Директор за насоки во однос на Вклучување во проект VSS EФЕКТ проект финансиран

од ЕУ телефонски изготвен проект од Педагог и доставен до одговорно лице за проектот Стојне Тодоровска

-02.12.2020 Изработка и достава на  документација за потребите на градинката за проект VSS EФЕКТ проект

финансиран од ЕУ  до одговорно лице

21.12.2020 ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ  Ноември    2020 година



 Изготвен ИЗВЕШТАЈ ЗА ОДБЕЛЕЖАН СВЕТСКИ ДЕН НА ДЕЦАТ

20.11.2020

ИЗВЕШТАИ ЗА МЕСЕЦ  Декември    2020 год

 30.12.2020 Изготвен ИЗВЕШТАЈ ЗА Одбележување на НОВАТА ГОДИНА 2020

 03.12.2020 Изготвен ИЗВЕШТАЈ Одбележување на Меѓународен ден на лица со потешкотии во развојот

 04.12.2020  Изготвен ИЗВЕШТАЈ ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ ИСПРАЌАЊЕ НА ЕСЕНКА

21.12.2020 година  Достава на Извештаи за преглед на електронскиот дневник со дата 09.10.2020 и 21.12.2020

година за работа на воспитувачите до Директор

-Координација со правник Калина Кусакатска Горановска за испис на деца со подмирен долг кон градинката

тековно за месец јануари 2021 година

 Достава на боледување-од 16.01.2021-16.02.2021  Достава на Извештај за продолжено боледување од

матичен лекар и инвалидска комисија на секретар на градинката и Директор и фонд за здравстено

осигурување лично

-Префрлување на деца од една во друга возрасна група на барање на раководители во објект Буба Мара и објект

Лавче

-04.01.2020 Достава на краток извештај на Директор и Раководител од електронски дневник во објект Буба Мара

раководител Царе Дамјановска (за потребите на градинката за  посета од инспектор Зоран од Државен

инспекциски надзор )

-05.12.2021 Координација за испис на деца за месец  јануари со администратор Кристина  Апостоловска



-08.01.2021 пополнување на Листа за проверка скратена верзија според Закон на заштита на децата  за Надлежна

инспекциска служба Државен просветен инспекторат пратена до Директор и раководител на Буба Мара Царе

Дамјановска

-18.01.2021 според  задолжувањето од МТСП  од одговорно лице Анка Стојковска  за електронскиот дневник (

18.01.2020 до 15 часот) во истиот  во досието на  вработени воспитувачи внесував позиција на вработените

воспитувачи со Вишо или Високо образование.Исто така зaeдно со одговорниот администратор Анка направена е

проверка  во системот кај секој вработен воспитувач и впишаната позиција на работното место

 02.02.2021 Достава на известување за учество во Манифестација со наслов ,,Играм и пеам за мојата
мајка,, до Детски Културен Центар Карпош

 08.02.2021 Изготвена и споделена  презентација за Полагање и продолжување на лиценацата за
работа на воспитувачи негуватели и стручни лица во ЈУДГ Буба Мара интерна обука од педагог

 Изготвен извештај за реализирана интерна обука

 10.02.2021   Пополнување на  он лине тест за проследена обука од колегијална поддршка на
воспитувачи т.е стручни лица modul1 Early Child Development Consulting & Research според
барањето на МТСП и Ецд Кор

 Координација со административен работник Кристина Апостоловска за испис на деца за тековен месец

февруари  2021  со подмирен долг за престој во градинка континуирано

 14.02.2021 Доставена изготвена презентација на увид  за интерно стручно усовршување на вработени на



тема :,,Наставни облици за работа” доставена на Директор на меил според програмата на педагогот

 Споделена интерна обука за вработени на фб и веб страната на тема ,,Наставни облици за работа”

доставена  изготвен извештај за истата

 17.02.2021 Координација телефонски со правник Ацо Стефановски за испис на дете од објект П1 (родители

во процедура на развод)

 Доставено боледување од 17.02.2021-19.03.2021  Достава на Извештај за продолжено боледување од

матичен лекар и инвалидска комисија на секретар на градинката и Директор и социјално(лично)

 18.02.2021 Достава на правник документ за скратено работно време на педагог заклучно со 14.01.2021(со

наод и оценка од комисија за работна способност  и мислење бр.27)

 25.02.2021 ВНЕСУВАЊЕ НА  ПОДАТОЦИ во Дата базата во електронскиот дневник (пополнување по

направени  измени во дата базата  кај вработени, има поле за категорија на работна позиција и ниво на

работно место, поради измена во Законот за Заштита на децата и внесување на квалификации на

вработените воспитувачи по барање на МТСП)

26.02.2021 Координација со правник за достава на список (со  податоци  по ситематизација за внесување  податоци

за  ниво на работна позиција и категорија на работна позиција на сите вработени)по барање на МТСП

 Координација со административен работник Кристина Апостоловска за испис на деца за тековен месец март

2021 со подмирен долг за престој во градинка континуирано

 01.03.2021 Доставена изготвена презентација на увид  за интерно стручно усовршување на вработени на

тема :,, Родителство и родителски стилови на воспитување на децата ” доставена на Директор



на меил според програмата на педагогот споделена на фб и веб страната на градинката

 Изготвен извештај за интерната обука и споделена презентација на веб и фб страната на градинката

 01.03.2021 Телефонски консултација со Директорка за понатамошни насоки во однос на водење на пишан

дневник воспитувачи

 08.03.2021 Изготвен  Извештај за одбележување на ,,Светски ден на штедење на електрична
енергија’’05.03.2021

 08.03.2021 Изготвен  Извештај за ,,Одбележување на 8 ми март Меѓународен ден на жената’’
 05.03.2021 Учество на состанок на стручни работници со Мтсп за активности и спроведување на проект

Вешто родителство

 09.03.2021 Изготвен Извештај за прегледан електронски деневник на Воспитна група низ сите објекти пратен

на официјален меил на градинката

 11.03.2021 Потсетување и координација со правник Калина Кусaкатска  за достава на записници од Совет на

родители и Стручен совет (за внес во електронски дневник )

 15.03.2021 он лине состанок со Директор и психолог за тековни активности

-давање насоки за Подготовка на видео клип за,, Одбележување на пролетта’’ возрасна група од 4-6 години
од сите објекти
-Организација  и Учество на манифестации од  културeн карактер КОНКУРС   ЛИКОВЕН НАТПРЕВАР за деца од
4-6 годишна возрастна тема „КОРИЦАТА НА МОЈАТА СЛИКОВНИЦА “ објект Пчелка 1 возрасна група 5-6 год

-Организација  за учество на   манифестации 7-миот Ладна ликовен конкурс тема „Музикантите во
природата“објект Лавче



- Организација  за учество на  манифестации Манифестација организирана  од Нула отпад и  на  реализацијана
Општина Аеродром по повод 1 ви април Е- Капитолијада Објект Пчелка 2
 18.03.2021 по насока од МТСП  и нивно  задолжување во Дата базата на електронскиот дневник во

вработени,  се внесени сите вработени без разлика дали се ангажирани по договор на дело, привремено

вработени, волонтери или вработени преку општина.

 18.03.2021 Координација со Правник Ацо Стефановски  за  доставување на потребни податоци на нови

вработени за упис во е- дневникот дата базата

 20.03.2021 Координација со одговорно лице на WSS Банка на храна

За достава на информации подготовка на проект од педагог за изговување на прирачник збирка големи мали
идеи 2021  со наслов ,,Младински готвач”
 24.03.2021 Достава на бројка на запишани деца на возраст од 4-6 години (515 ) до МТСП ,Директорка и

логопед

 26.03.2021 Пратен документ од правник Ацо Стефановски за внес на податоци од Седница на Управен

одбор во период од 2019-2020

 29.03.2021 Доставени документи за реализирани состаноци од Управен одбор и Совет на Стручни

работници  од правник Калина Кусакатска

 30.03.2021 Учество на обука/презентација на 30.03.2021 година, вторник, со почеток од 10 часот (во

времетраење од околу 2 часа). Обукатасе спроведе онлајн, преку ЗУМ платформата.

Цели на обуката епополнување на електронската пријава со листата на чекање кои се изработени во рамки на

проектот „Дигитализација во јавниот сектор во РСМ за непречено функционирање“, финансиран од

Владата на Обединето Кралство, со поддршка на Британската амбасада Скопје, а имплементиран од Центарот за



управување со промени. Преку оваа функционалност за децата кои се пријавуваат за упис во градинка,

администраторите на градинките ќе треба да внесуваат податоци во системот за да се креира и одржува листа на

пријавени деца по редослед на пријавување и возрасна група.

 Координација со администратор Кристина Апостоловска за испис на деца со подмирен долг кон

градинката тековно за месец април 2021 година

 Достава на Извештај за продолжено боледување од матичен лекар и инвалидска комисија на

секретар на градинката и правник А.С

 Префрлување на деца од една во друга возрасна група на барање на раководители од објект Сонце и

Буба Мара 1

 Внесени обуки од вебинари проследени он- лине во електонско Досие  на вработени за месец април

2021

 01.04.2021 Изготвен Извештај за ,,Одбележување на 1 април Денот нa шегата’’
 07.04.2021 Изготвен извештај за,, Одбележување на Светски ден на здравјето’’
 08.04.2021 Доставени месечни извештаи за тековни реализирани активности од

одбележувања,интерни обуки и сл.

 15.04.2021 Внесување на податоци во Дневник на градинката и Електронскиот дневник континуирано

 22-28.04.2021 Проверка на пишан дневник на воспитни групи во објект Буба Мара изготвени

евидентни листи за воспитувачи

 22.04.2021 Изготвен извештај за ,,Oдбележување на денот на Планетата земја’’
 26.04.2021 Учество на стручен колегиум во објект Сонце со директор ,раководители и стручен тим



 29.04.2021 Изготвен извештај за Хуманитарна акција ,,Донирај со срце донирај со љубов “

 29.04.2021 Изготвен извештај за ,,Велигденска работилница  ‘’
 28.04.2021 Одржана интерна обука на нов вопитувач за водење на педагошка документација

04.2021 Проверка на пишан дневник на воспитни групи во објект Сонце изготвени евидентни листи за воспитувачи

27.04.2021 координативен состанок со Директорка

17.05.2021 координативен состанок со Директорка ,раководители на објект Буба Мара и Буба Мара 1

17.05.2021 Доставени документи на официјален меил за Професионални компетенции и Извештај за 2020 година

на барање на Директор и секретар

17.05.2021 префрлување на деца во постоечките групи со добивање на согласност од Мтсп за зголемување на

бројката од 15 на 20 деца во група

17.05.2021 Координативен состaнок со директор психолог и раководител на објект Буба Мара

19.05.2021 изготвен ИЗВЕШТАЈ ЗА ,,ДЕНОТ НА СЕМЕЈСТВОТО И ПАТРОНИОТ ПРАЗНИК 15 мај’’
19.05.2021 изготвен  ИЗВЕШТАЈ ЗА СВЕТСКИ ДЕН НА КЛИМАТА 15 мај
19.05.2021 Изготвен и пратениИзвештаи за преглед на дневниците од објект Сонцеи Буба Мара
19.05.2021 Достава на изготвен документ побарување за донација од Општина Аеродром до Директорката

19.05.2021 Доставени податоци за присутни деца според протоколите и новите насоки за зголемување на бројност

на деца на секретар

19.05.2021 редовен испис на деца за тековен месец мај во координација со администрација и одговорно лице

Кристина Апостоловска

19.05.2021 Внесување на податоци во пишан дневник на ниво на градинка од одржан стручен совет и реализирани

манифестации и прослави



19.05.2021 Подготовка и заверка на документи на вработен негувател од објект Сонце Руска Неделковска за

продолжувае на лиценцата за работа

ИЗВЕШТАЈ ЗА СВ ,,КИРИЛ И МЕТОДИ”
ИЗВЕШТАЈ ЗА ОДБЕЛЕЖАН СВЕТКИ ДЕН ПРОТИВ ПУШЕЊЕТО 31.05.2021

05.06.2021 Изготвен извештај за одбележување на,, Светки ден на животната средина’’ според акциониот плaн
на проект Интеграција на еко
09.06.2021 координативен состанок со Директорка

10.06.2021 Доставени документи на меил за Дневен ред  за состанок со воспитувачи и предлог наслови за

прослави од менифестации за советувалиште на директор и стручен тим

10.06.2021 редовен испис на деца за тековен месец јуни во координација со администрација и одговорно лице

Кристина Апостоловска

11.06.2021 Внесување на податоци во пишан дневник на ниво на градинка од одржан стручен совет и реализирани

манифестации и прослави

11.06.2021 Известување на воспитувачи во вибер група и лично за одржани состаноци за реализација на дневни

подготовки за летниот период заклучно од 16.06.2021 во консултација и договор со Директорка во однос на

тековни активности

23.06.2021,Изготвен извештај за  посета  на обука во градинка Срничка,,Менаџирање со човековите ресурси
во градинката –изготвување на личен план за професионален развој преку саморефлексија “.
Обуката ја реализираше: Коучинг-Н Друштво за консалтинг и услуги

28-29.06.2021 Координација со Правник Калина Кусакатска за достава на записници од стручни колегиуми и

дисеминација на интерни обуки за внес во пишан дневник и електронски дневник

30.06.2021 Собирање на лични потписи од вработени за реализирани интерни обуки од педагог,доктор и социјален



работник

28.06.2021 Пополнување на листа Личен план на професионален развојлично доставена на официјален меил

01.07.2021 ,,Изготвен извештај Дисеминација   на обука со наслов ,,Менаџирање со човековите ресурси во
градинката –изготвување на личен план за професионален развој преку саморефлексија “.

03.07.2021  редовен испис на деца за тековен месец во координација со администрација и одговорно лице

Кристина Апостоловска

05.07.2021 Средување на Пополнети  листи Личен план на професионален развој лично доставена на официјален

меил од вработени

07.08.07.2021 средување на документација на вработени во класери

08.07.2021 Принтање и средување на документи извештаи од раководители на објекти

Принтање и средување на документи извештаи на стручни работници и соработници

09.07.2021 доставени  ПОДАТОЦИ ЗА ВО ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020-2021 од Е-ДНЕВНИКОТ и за РАЗВОЕН

ПЛАН НА ГРАДИНКАТА(ќе послужи истиот документ)на Директор и психолог

09.07.2021 изготвено и доставено  Стручно усовршување за 2020-2021 на Директор

10.07.2021 пратен изготвен ИЗВЕШТАЈ  за  Учество во  проект БАНКА ЗА ХРАНА wss efect на Директор

12.07.2021 Изготвување на формулари за соработка со родитеи во текот на 2020-2021

Селектирање и принтање на Извештаи за месечни одбележувања на прослави и манифестации од

јавен карактер за 2020-2021

13.07.2021 Координативен стручен колегиум со директор ,педагог,психолог,логопед во однос на распределување

на вработени за тековната 2021-2021

15.07.2021  Координативен стручен колегиум со директор ,педагог,психолог,логопед во однос на распределување



на вработени за тековната  година и проверка на запишани деца од листа на чекање бројност на децата по објекти

202о-2021

16.07.2021 проверка на прозивници и запишани деца во објект Сонце и Пчелка 2

19.07.2021  проверка на прозивници и запишани деца во објект Лавче и Пчелка 1

22.07.2021 Стручен колегиум во објект Сонце

22.07.2021 Изготвување на Благодарници за  За успешна реализација на  активности од  проектот Интеграција на

еколошка едукација во воспитно -образовниот систем на РСМ за воспитувачи реализатори и деца од воспитните

групи

21.07.2021 изготвување соопштенија за родители  Известување за родители на деца кои се на листа за и

Известување за родители на веќе запишани деца

21.07.2021    Подготовка на дневен ред за стручен колегиум со Директор состанок со стучни

23.07.2021 Достава на список за  ПОТРЕБНИ ДНЕВНИЦИ И ПРОЗИВНИЦИ ЗА ВОСПИТНИТЕ ГРУПИ  на секретар

25.07.2021 Изготвување на документ (труд) од реализирани активности и проекти на ниво на градинка од педагог за

потребите на градинката доставен до Директор

25.07.2021        ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ  Јули  2021   РЕАЛИЗИРАНА АКТИВНОСТТЕТАРСКА

ПРЕТСТАВА,,НЕЧИСТА СТАНА”

25.07.2021 Изготвување на документ (труд) од реализирани активности и проекти на ниво на градинка од педагог за

потребите на градинката доставен до Директор

25.07.2021   Изготвен   ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ  Јули  2021   РЕАЛИЗИРАНА АКТИВНОСТ   ТЕТАРСКА

ПРЕТСТАВА,,НЕЧИСТА СТАНА” пеадагог и воспитен тим

30.07.2021 доставен личен извештај за работа на педагог за месец јули 2021 на официјален меил и директор



2.УЧЕСТВО И ПРИДОНЕС (ПЛАНИРАЊЕ )ВО ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА И РЕАЛИЗИРАНИ ВОСПИТНО

ОБРАЗОВНИ АКТИВНОСТИ

01.09.2020 година Информирање на воспитувачи за  бројка на запишани и испишани деца  деца заклучно со

14.09.2020

01.09.2020 година Известување на раководители и воспитувачи за допис од МТСП за внесување на деца кој не се

внесени во систем  на ниво на објекти (децата кој нема да посетуваат градинка во перидот да се водат во редовност

како отсутни а не да се испишуваат),да се води краткорочно планирање интерен деневник од страна на

воспитувачите

 Соработка и прераспределување на деца и вработени во електронски систем по барање на раководители и

доставени списоци

 Подготовка на материјали и достава на истите за  воспитувачите (споделување на новата тема за месец

септември 2020 според долгорочното планирање,акциони планови,Интеграција на еколошка

едукација,организација на време по возрасни групи ,достава на предлог содржини-среднорочно планирање за



темата ,,И ова треба да се знае’’(подготвена педагог и психолог),акционен план за прослави и

манифестации по месеци и Еко календар за одбележување на денови ,Програма за Ран детски развој

,Прирачник за воспитувачи –новите,известување на реализација на интерни поекти и проекти од МТСп    )

16.09.2020 Давање предлог за одбележување на,, Денот на озонската обвивкa’’ на воспитувачи Подготовка на
Извештај по одбележување на еко денот
16.09.2020 Споделување на слики во однос на одбележување Денот на озонската обвивка на фејзбук и веб страната

објект Буба Мара 1

22.09.2020 Споделување на слики во однос на одбележување ,,Меѓународен ден без велосипеди ‘’на фb и веб
страната објект Сонце Подготовка на Извештај по одбележување
25.09.2020 Координација со воспитувачи приправници за подготовка на Дневно планирање за месец септември

2020

 Информирање на воспитувачи за  бројка на запишани и испишани деца  деца заклучно со 02.10.2020

 Подготовка на материјали и достава на истите за   воспитувачите (споделување на новата тема за месец

октомври2020 )

 Координација со воспитувачи приправници за подготовка на Дневно планирање континуирано

05.10.2020 Изготвена презентација за одбележување на 5 ти Октомври Светски ден на Учителот од

педагог  пратена на фб и бев страната на градинката
 Известување на воспитувачи за прослави и манифестации од отворен карактер во организација на Детски

Културен центар Карпош

 Известување и давање информации за тековни настани за Послави и манифестации и давање предлог идеи

за одбележување на истите

 Известување и давање информации за тековни настани за Послави и манифестации и давање предлог идеи



за одбележување на истите (одбележување на 13 Ноември )

 Давање насоки и прелози  на воспитувачи за одбележување на
 ,, 13 Ноември Денот на ослободување на нашиот град по мотото Го градиме мојот град 2020

‘’Подготовка на Извештај по одбележување
 Давање информација за одбележување и внесување на податоци во електронски дневник за Прослави и

манифестации од програмата на Советувалиштето по насоки на стручен тим

 13.11.2020 Известување  за ,,Одбележување на денот на љубезноста’’ низ сите објекти на ЈУДГ Буба
Мара Подготовка на Извештај по одбележување

20.11.2020 Известување  за Одбележување на ,,Светскиот ден на детето’’Подготовка на Извештај по
одбележување
19.11.2020 Известување на негуватели и воспитувачи за проследување на он лине обука со наслов Поттикнување на

учење преку игра и стекнување на социоемоционални вештини кај деца на возраст од 3 до 10 години Реализатори

Едуино Смарт  во соработка со УНИЦЕф и БРО

30.11.2020 Известувње на вработените за одбележување на манифестација ,,Испраќање на есента ‘’внатре во
своите групи на ден 04.12.2о2оПодготовка на Извештај по одбележување
30.11.2020 Изестување на вработените координатори за достава на реализирани активности од проектот

Интеграција на еколошка едукација на ниво на објект на возраст од 3-6 години

 Координација со воспитувачи приправници за подготовка на Дневно планирање континуирано

 Известување и давање информации за тековни настани за Послави и манифестации и давање предлог идеи

за одбележување на истите (одбележувањеИспраќање на есента 04.12.2020)

30.11.2020 Известување на вработените за одбележување на манифестација Испраќање на есента внатре во своите

групи на ден 04.12.2о2о



01.12.2020 Изестување на вработените координатори за достава на реализирани активности од проектот

Интеграција на еколошка едукација на ниво на објект на возраст од 3-6 години

 Изработка и достава на   документација за потребите на градинката за  проект VSS EФЕКТ проект

финансиран од ЕУ  до одговорно лице

23.12.2020 Изготвувањеи достава  на наслови за реализација на проект Интеграција на еколошка едукација до

воспитувачи за месеците 12 .2020 и 01.2021 година

 Координација со воспитувачи приправници за подготовка на Дневно планирање континуирано за месец

јануари 2021

 Известување на воспитувачи за прослави и манифестации од отворен карактер за месец јануари 2021

 Известување и давање информации за тековни настани за Послави и манифестации и давање предлог идеи

за одбележување на истите приправници од објект Буба Мара и Буба МАра 1

 Изестување на вработените координатори за достава на реализирани активности од проектот Интеграција на

еколошка едукација на ниво на објект на возраст од 3-6 години за месец јануари 2021

 04.01.2020 Известување на раководители во однос на инспекција најавена за 11.01.2021 споделување на

информација на воспитувачи за Дневник на воспитна група и досие на деца

 08.01.2021 Известување на воспитувачи за пополнување на испуштени податоци во пишан и електронски

дневник на вибер групите и во месичџер пораки индивидуално

 11.01.2021 доделување на кориснички имиња на нововработени  негуватели и нивно конектирање

 25.01.2021   Достава на наслови за реализација  од проект  Интреграција на еколошка едукација за месеците

јануари и февруари на воспитувачи во вибер група

 Достава на предлог наслови од Проект за Скриено Богатство за месец 2-3 од Објект Буба Мара 1

 Достава на передлог изготвени  содржински наслови за Среднорочно планирање на возрасна група од 4-5



години според изработена Тема ,,Богатство во морскиот свет’’ (изготвено од Педагог и воспитувачи

припрвници Ивана Митреска и Сања Божиновска )

 27.01.2021

Известување на воспитувач Билјана Ивановска  од Пчелка 1 за Среднорочно и дневни подготовки проверка од

одговорно лице од МТСП  и педагог (по укажан недостаток во системот на  е -дневник од страна на воспитувачот)

 Координација со воспитувачи приправници Буба Мара и Буба Мара 1за подготовка на Дневно планирање

континуирано

 Давање информација за внесување на податоци во Досие на децата  во електронски дневник тековно за

месец февруари 2021

 Достава на наслови за реализација  од проект  Интреграција на еколошка едукација за месец  февруари 2021

на воспитувачи во вибер група

 Известување на вработените координатори за достава на реализирани активности од проектот Интеграција на

еколошка едукација на ниво на објект на возраст од 3-6 години за месец февруари 2021

 Известување на воспитувачи за пополнување на испуштени податоци во пишан и електронски дневник на

вибер групите и во месиџер пораки индивидуално тековно за месец февруари 2021

01.02.2021          Достава на предлог изготвени  содржински наслови за Среднорочно планирање на возрасна

група од 2-3 години според изработена Тема ,,Што ли се крие’’ (изготвено од Педагог)
01.02.2021   Префрлување на деца од една во друга група според протоколите за ковид 19 и бројноста на



децата во групата (на барање на раководител на објект Сонце В.К  )

08.02.2021 Изготвена и споделена  презентација за интерно стручно усовршување дисеминација на тема

,,Полагање и продолжување на лиценацата за работа на воспитувачи негуватели и стручни лица во
ЈУДГ Буба Мара‘’интерна обука Изготвен извештај

19.02.2021 информација и достава на материјали на раководител на Буба Мара за достава на изработки во

ДКЦ Карпош за манифестација ,,Играм и пеам за мојата мајка 2021” (учесници воспитувач Цветанка Милкова

објект Сонце возрасна група 5-6 и воспитувач Маја Димовска објект Буба Mара 1 возрасна група 5-6 )Изготвен
извештај

17.02.2021 Изготена и споделена презентација за интерно стручно усовршување Интерна обука-наслов
,,Облици на наставна работа’’, со цел да се продлабочат професионалните компетенции и да се стекнат нови

знаења за подобрување на воспитно образовната работа-Реализатор -педагог Марга Ставрова, дата 17.02.2021 -

времетраење 2часа.Споделена на фб и веб сајтот на градинката Изготвен извештај
 23.02.2021 изготвена презентација по повод 8 ми март ,,Денот на жената’’ доставена кај

Директорка педагог
 Изготвена презентација за,, Светски ден на заштеда на електрична енергија ‘’ 05.03.2021 педагог

 Координација со воспитувачи приправници Буба Мара и Буба Мара 1 за подготовка на Дневно планирање

континуирано за месец март 2021

 Известување на воспитувачи за прослави и манифестации од отворен карактер за месец март 2021

 Давање информација за одбележување и внесување на податоци во електронски дневник  за месец март

2021

 Достава на наслови за реализација  од проект  Интреграција на еколошка едукација за месец март 2021 на



воспитувачи во вибер група

 Известување на вработените координатори за достава на реализирани активности од проектот Интеграција на

еколошка едукација на ниво на објект на возраст од 3-6 години за месец март 2021

 Известување на воспитувачи за пополнување на испуштени податоци во пишан и електронски дневник на

вибер групите и во месиџер пораки индивидуално континуирано

 01.03.2021 Изготена и споделена презентација за интерно стручно усовршување

Интерна обука-наслов ,,Родителство и родителски стилови на воспитување на децата ” доставена    со цел

да се продлабочат професионалните компетенции и да се стекнат нови знаења за подобрување на воспитно

образовната работа-Реализатор -педагог Марга Ставрова, дата - времетраење 2часа.Споделена на фб и веб сајтот

на градинката Изготвен извештај
 08.03.2021 изготвена и споделена презентација по повод 8 ми март ,,Денот на жената’’ на веб и фб

страната на градинката Изготвен извештај
 Изготвена и споделена  презентација за,,Светски ден на заштеда на електрична енергија‘’ 05.03.2021 на

веб и фб страната на градинкатаИзготвен извештај
 16.03.2021 Информација за подготовка на видео клип и снимка од децата и воспитувачите според нивната

креативност за,,Одбележување на Пролетта ‘’
-Давање насоки за Подготовка на видео клип за,,Одбележување на пролетта ‘’возрасна група од 4-5 години од

сите објекти

 Организација и информирање за учество на манифестации од  културeн карактер КОНКУРС ЛИКОВЕН

НАТПРЕВАР за деца од 4-6 годишна возраст на тема



„КОРИЦАТА НА МОЈАТА СЛИКОВНИЦА “ објект Пчелка 1 возрасна група 5-6 год

- 7-миот Ладна ликовен конкурс тема „Музикантите во природата“објект Лавче

- Манифестација организирана  од  Нула отпад и  на   реализацијана  Општина Аеродром по повод 1 ви април Е
Капитолијада Објект Пчелка 2

 21.03.2021 Достава на изготвени  содржини за реализација за темата ,,Бубалките во околината (инсекти
)’’Во сите воспитни групи на возраст од 3-4 години низ сите објекти

 22.03.2021 По повод ,,Светскиот ден на водата 22 март’’ Педгогот подготви презентација со цел
да се потсетиме на значењето на водата во животот на човекотИзготвен извештај

 01.04.2021  Изготвена и споделена презентација за ,,Меѓународен ден на литературата за деца‘’

Изготвен извештај
 02.04.2021 Изготвена презентација од интерно стручно усовршување  за 2 ри април Светски ден на

свесноста за аутизмот  со наслов
,, Подигнување на свесноста за аутизмот детектирање, постапување и препораки” истата е споделена на фб и

веб страната на градинката Изготвен извештај
 Придонес за реализирање на настани од јавен карактер

 Придонес и достава на ликовен материјал на меил адреси на стручни институции кој организираат културни

манифестации (Детски Културен Центар Карпош,Едука Мак,Ладна вода)

 Придонес за дописи и побарување до институции за достава на Дипломи за учество на организирани

манифестации

 Внесување на обуки на сите вработени  од интерен карактер подготвени од педагог и социјален работник



 01.04.2021 Формирање на хетерогенa група од 3-6 години во објект Буба Мара електронски

 21.04.2021 Редовен преглед на дневници на воспити групи од објект Буба Мара

 (3-4 воспитувач С.Б,4-5 Воспитувач Ц.Д 5-6 Воспитувач Л.Ч и 3-4 воспитувач М.Р Буба Мара 1)пополнети

евидентни листи

 22.04.2021  Редовен преглед на дневници на воспити групи од објект Буба Мара1

 (3-4 воспитувач И.М, 2-3 Воспитувач А.С и 2-3 воспитувач С.Ј Буба Мара и

 јасли 9-24   Г.М 1)пополнети евидентни листи

 Подготовка на извештај за соработка со родители по повод Хуманитарната акција со Наслов
,,Донирај од срце, донирај со љубов “
 27.04.2021 Достава на ликовни творби за манифестација од јавен карактер организирана од Општина

Аеродром по повод 9 мај Ден на Европалично

 28.04.2021 Делење на покани за првачиња за тестирање   од ООУ,, Лазо Ангеловски’’ на воспитувачи од

големите групи лично

 28.04.2021 Средување на интерен проект ,,Семејството е многу важно ‘’објект Буба Мара лично
 28.04.2021 Одржана интерна обука на нов вопитувач за водење на педагошка документација

29.04.2021 Изготвена и споделена презентација за ,,Светски ден на танцот’’ на фб и  веб Изготвен
изветај

 Координација со воспитувачи приправници за подготовка на Годишно,Месечно и  Дневно планирање

континуирано

 Давање насоки за реализација на интерен проект (предлог наслови и опис на активности)

 Известување и давање информации за тековни настани за Послави и манифестации и давање предлог идеи



за одбележување на истите

 Придонес за реализирање на настани од јавен карактер Денот на Европа 9 мај ликовен конкурс достава на

цртежи во Општина Аеродром

 Придонес за реализирање на настани од јавен карактер Цртање на Асфалт по повод 24 мај Св.Кирил и

Методиј ликовен конкурс и видео клип достава на цртежи во ДКЦ

 Придонес за дописи и побарување до институции за достава на Дипломи за учество на организирани

манифестации

 04.05.2021   Редовен преглед на дневници на воспити групи од објект Сонце

(2-3  воспитувач В.К ,4-5 Воспитувач Д.Ј ,3-4 В.С Воспитувач јасли негувател  С.К од 9-24 месеци  )пополнети

евидентни листи

 Средување на интерен проект Семејството е многу важно објект Буба Мара

 01.05.2021 Одржана интерна обука на нов воспитувач за водење на педагошка документација

 31.05.2021 СОСТАНОК СО АКТИВ  НА ВОСПИТУВАЧИ  Буба Мара и Буба Мара 1

 01.06.2021 СОСТАНОК СО АКТИВ  НА ВОСПИТУВАЧИ  Сонце и Пчелка2

 02.06.2021 СОСТАНОК СО АКТИВ  НА ВОСПИТУВАЧИ  Лавче и Пчелка1

 02.06.2021 Преглед на пишани дневници објект Лавче

 02.06.2021 Состанок со негуватели објект Лавче

 03.06.2021 Состанок со негуватели објект Сонце

 Споделување на интерни проекти за на веб и фб страната

 Известување и координација со воспитувачи и негуватели за упис на деца според нови насоки од МТСп

 Предлог интерни проекти од педагог



 Известување за дописи и побарување до институции за достава на Дипломи за учество на

организирани манифестации

 04.05.2021 Редовен преглед на дневници на воспити групи од објект Лавче и Пчелка 2 на ден

02.04.06.2021 изготвени евидентни листи и Извештај

 31.05.2021 СОСТАНОК СО АКТИВ  НА ВОСПИТУВАЧИ  Буба Мара и Буба Мара 1

 01.06.2021 СОСТАНОК СО АКТИВ  НА ВОСПИТУВАЧИ  Сонце и Пчелка2

 02.06.2021 СОСТАНОК СО АКТИВ  НА ВОСПИТУВАЧИ  Лавче и Пчелка1

 02.06.2021 Состанок со негуватели објект Лавче

 03.06.2021 Состанок со негуватели објект Сонце

 09.06.2021  Состанок со негуватели од објект Буба Мара 1

 Координација за долгорочно планирање со воспитувачи на ниво на објекти од 07-10.06.2021 и наслови

за  интерни проекти за тековната 2021-2022 год.

 Известување и координација со воспитувачи и негуватели за упис на деца според нови насоки од МТСП

 Предлог интерни обуки од педагог за тековната 2021-2022

 Предлог наслови за среднорочно планирање според возрасна група од педагог на воспитувачите за

тековната 2021-2022 год.

 08.06.2021 Изготвени предлог содржини и наслови за интерен проект од 2021-2022 за објект Буба Мара

со наслов,,Истражуваме патуваме,,со раководител Царе Дамјановска ,педгог и воспитувач Ивана

Митреска

 26.06.2021 Изготвување на Годишна програма за јаслената возраст за 2021-2022

 26.06.2021 Изготвување на годишна програма на Градинката за 2021-2022

 Изготвување на Извештај за проследена обука со наслов ,,Изготвен извештај за  посета  на обука во



градинка Срничка ,,Менаџирање со човековите ресурси во градинката –изготвување на личен план за

професионален развој преку саморефлексија “.Обуката ја реализираше: Коучинг-Н Друштво за

консалтинг и услуги

 Изготвување на Извештај за дисеминација на интерна обука на тема ,,Менаџирање со човековите

ресурси во градинката –изготвување на личен план за професионален развој преку саморефлексија “за

воспитно згрижувачи тим и стручен тим на градинката

 Достава на материјали на вработени од обуката  со наслов  Менаџирање со човековите ресурси во

градинката –изготвување на личен план за професионален рзвој преку саморефлексија “.

 Достава на податоци за испишани деца за тековен месец јуни 2021  на администрација и воспитно-

згрижувачки тим на градинката

 07.07.2021 Споделување на пост на Фб за учество на Е твининг платформата

 Споделување на пост на фб за реализација на дисеминација на обука

 Селектирање на документи доставено од вработени за Личен план на професионален развој за 2021-

2022

 12.07.2021 Внесување на обуки и средување на сертификати по папки на вработените

 14.07.2021 Подготовка на содржини за интерен прокт на Буба МАра Патуваме истражуваме

 12.07.2021 Внесување на обуки и средување на сертификати по папки на вработените

 16.07.2021 Учество во подготовка на манифестација со идеи одбележување на денот на лимонот

заедно со стручен ,воспитен тим и директор

 22.07.2021 Учество во изготвување на материјали за манифестацијата Ден на лимонот

 22.07.2021 Изговување на летни активности за на фб и веб страната на градинката од педагог за деца и

родители



 23.08.2021   ИЗРАБОТКА НА СЕНЗОРНА ТАБЛА ОД КОПЧИЊА

 25.07.2021   СЕНЗОРНИ ШИШИЊА

Игра ,, Да создадеме  музика’’ возраст до 2 год.

Пишуваме букви со прстињата

Рибите од морскиот свет .

 26.07.2021 донирање на дидактички материјали во возрасни групи од 9-24 ,2-3 ,4-5 изработени од реликлиран

материјал од педагог

 25.07.2021 Изготвување на документ (труд) од реализирани активности и проекти на ниво на градинка од

педагог за потребите на градинката доставен до Директор

 25.07.2021    Подготовка и учество во ТЕТАРСКА ПРЕТСТАВА,,НЕЧИСТА СТАНА”во соработка со

воспитувачите од ЈУДГ Буба Мара

 29.07.2021 Изработка на сензорен материјал за возрасна група од 2-3 години објект Буба Мара и Буба МАра 1

СОРАБОТКА СО ВОСПИТНО –ЗГРИЖУВАЧКИОТ КАДАР

-01.09.2020 година Информирање на воспитувачи за испис на деца од објекти на ниво на градинка тековно

-Известување на раководители и воспитувачи за допис од МТСП за внесување на деца кој не се внесени во

систем  на ниво на објекти (децата кој нема да посетуваат градинка во перидот да се водат во редовност како

отсутни а не да се испишуваат),да се води краткорочно планирање интерен деневник од страна на

воспитувачите

-Давање насоки  на воспитувачи во однос на водење на пишан(интерен) дневник  (на новите воспитувачи)

-Потсетување и известување на воспитувачи и негователи за доставување на стручно усовршување за 2019-



2020 година (во ворд документ)

-1.09.2020 година Информирање на негуватели во однос на електронскиот дневник

-Доделување на кориснички имиња за е дневник на негователи и нивно најавување Кристина

Стојковиќ,Валентина Митановска ,Анета Павловска,Андријана Ѓурчиновска,Сањај Ивановска    )

-Средување на документи во соодветни папки на вработени

-Рестартирање на кориснички имиња на вработени за е -дневник

-Давање насоки во однос на работа на е- дневник

-01.09.2020година  Известување на раководители ,воспитувачи и негователи за допис од МТСП за

преместување на групите на ниво на објекти

02.09.2020 година Известување и достава на документи на воспитувачи за организација на време без промена

според МТСП

02.09-9.09.2020 година распределување на вработени и деца по возрасни гупи и објекти

06.09.2020 година Доставено на меил и во вибер групите на воспитувачи :
-Прирачник за воспитувачи
-Програма за ран детски развој
-Акционен план за реализација на културна дејност
-Денови за реализација од еколошкиот календар
-Организација на време според возрасти 8-24 месеци ,2-4 ,4-6 години
-Содржини од интерни проекти на ниво на објекти
-Долгорочно планирање
-Доставени наслови за проекти од МТСП
-Интеграција на еколошка едукација во воспитно образовен систем на СР МК



07.09.2020година  известување на негователи и воспитувачи да се направи проверка на електронскиот дневник

најавување и преглед на запишани деца

08.09.2020 година Внесени обуки на воспитувачи и стучни кои следеле он лине педагог,социјален работник

,воспитувачи

07.09.2020 година пратена програма за јасли изготвена од педагог на одговорни негуватели и медицински

сестри во вибер групите и известување на раководители

07.09.2020 година Известување на медицински сестри и негователи во вибер групите за начин на електронско

пријавување на присутни деца (само оние кој доставиле потврди и документи за 09.09.2020 година останатите

деца кој се на список редовност да се водат но како отсутни)

 Известување на воспитувачи во однос на он лине обуки на вибер

 Координација со Воспитувач Весна Китанска и Маја Димовска за предлог имиња на родители и деца за

членови во Еко одборот  2020-2021

 Координација со воспитувачи за одбележување на Еко денови од Еколошкиот календар по објекти

18.09.2020 Доставен документ за Стручно усовршување на раководители и вработени за 2020-2021год.

 Известување на воспитувачи од големите групи за подготовка на содржини на тема ,,Јас и само јас” од

членовите на колегијална поддршка на воспитувачи

21.09.2020 Давање насоки во однос на реализација на интерен проект ,,Мојата татковина низ традициите”и

среднорочно планирање по воспитни групи објект П2

22.09.2020 Информирање и  давање насоки во однос на реализирање на Еко ден од  еколошкиот календар

објект Сонце Меѓународен ден без автомобили Изготвен извештај

21.09.2020 Координација со раководител објект П2 за достава на примероци од евидентен лист  за присуство на



деца и рекапитулар за тековните месеци низ сите објекти

 Известување на вработени во однос на лиценците и нивна проверка за подигнување од МТСП

 Кординација со воспитувачи за реализирање на содржини од интерен прокт на ниво на објект Пчелка 2
Мојата татковина низ традициите

22.09.2020 Соработка со одговорен  негувател Гордана Медарова  од објект Буба Мара јасли 12-18 месеци

распределување на деца во групата

23.09.2020 Инфомирање  на негуватели  во однос на пријавување на деца во електронски систем

24.09.2020 Рестартирање на лозинки на вработени

24.09.2020 Внесени обуки на воспитувачи и стучни кои следеле он- лине педагог, воспитувачи 2

25.09.2020  Координација со воспитувачи приправници за подготовка на Дневно планирање

28.09.2020 Координација со воспитувач Весна Китанска кооринатор од колегијална поодршка на воспитувачи  во

однос на подготовка на содржини за темата ,,Јас и само јас “за возрасна група од 5-6 на ниво на сите објекти

28.09.2020 Споделување на информација на негуватели и воспитувачи за внесување на број на главна книга на

сите деца кај кој не е внесен бројот на главната книга во електронски дневник

28.09.2020 Распределување на деца по возрасни групи објект Сонце и Буба Мара

 Внесени обуки на воспитувачи и стучни кои следеле он –лине обуки

 Известување на медицински сестри и негователи во вибер групите за начин на електронско пријавување

на присутни деца (само оние кој доставиле потврди и документи за 09.09.2020 година останатите деца кој

се на список редовност да се водат но како отсутни)

28.09.2020 Известување на воспитувачи во однос за пријавување на он -лине обуки на вибер група



29.09.2020 Координација со Воспитувачи достава на предлог наслови за одбележување на детска недела 2020

30.09.2020 Координација со Воспитувач Весна Китанска за учество на манифестација ,,Го градиме мојот град 13

Ноември” изработка на макета МКЦД  Скопје

 Координација со воспитувачи за одбележување на Еко денови од Еколошкиот календар по објекти

01.10.2020 Координација со Воспитувачи за манифестација Од ДКЦ  Скопје Традиционална 14 та меѓународна

ликовна изложба за деца со наслов Флора и фануна Извор на живот и убавина2020 год.учество на групата деца

од 5-6 години воспитувач Весна китанска

 Известување на воспитувачи од големите групи за подготовка на содржини на тема ,,Јас и само јас” од

членовите на колегијална поддршка на воспитувачи

 Давање насоки во однос на реализација на интерен проект ,,Мојата татковина низ традициите”  и

среднорочно планирање по воспитни групи објект П2

 Информирање и  давање насоки во однос на реализирање на Еко денови од  еколошкиот календар низ

објектите со предлог идеи

 Соработка со одговорен негувател Славица Колевска  од објект Сонце - Буба Мара јасли 18-24  месеци

распределување на деца во групата

 Инфомирање  на негуватели  во однос на пријавување на деца во електронски систем

 Рестартирање на лозинки на вработени

 Координација со воспитувачи приправници за подготовка на Среднорочно и  Дневно планирање Ивана

.Митреска  и Сања.Божиновска   од објект Буба Мара

 Координација и помош во изработка на Долгорочно и среднорочно  планирање на воспитувач

Ирена.Стојческа  од објект Буба Мара 1 тековно

 Споделување на информација на негуватели и воспитувачи за внесување на број на главна книга на сите



деца кај кој не е внесен бројот на главната книга во електронски дневник

 Распределување на деца по возрасни групи објект Сонце и Буба Мара и Лавче

06.10.2020 Известување на воспитувачи за достава на реализирани активности од проектот Интеграција на

еколошка едукација во воспитно образовен систем на СРМ

07.10.2020 Достава на наслови за реализација   на активности од проектот Интеграција на еколошка едукација

во воспитно образовен систем на СРМ за месец 10-11,11-12

07.10.2020 Извесување на воспитувачи за одбележување на денови од еко календарот и календар за

одбележување на месечни празници

8 ми Октомври Меѓународен ден за намалување на уништување на  природата објект Пчелка 1   Изготвен
извештај
09.10.2020 Одбележување на 11 Октомври сите објектиИзготвен извештај
15.10.2020 Меѓународен ден на пешаците  објект Пчелка 1Изготвен извештај
16.10.2020 Меѓународен ден на храната објект СонцеИзготвен извештај
16.10.2020 Одбележан Хуманитарен настан  Светски ден на гладта Изготвен извештај
31.10.2020 Одбележување на Светски ден на штедењето дадени насоки за изработки во група на
воспитувачитеИзготвен извештај

-Средување на документи Извештаи  во соодветни папки на вработени раководители

02.11.2020 Распределба на две деца во возрасна група од 18-24 во група 2-3 кај раководител Валентина

.Кроневска  по нејзино барање

02.11.2020 Распределба на деца од возрасна група 2-3 во 3-4 по насока на раководител Царе .Дамјановска  и

воспитувачи на групите



02.11.2020 Информирање  и давање насока  на воспитувачи за надополнување на испуштени податоци од

електронски дневник тековно

Рестартирање на лозинки на негуватели

-Известување и достава на линкови за он лине обуки на негователи во вибер групи

-Координација со воспитувачи приправници за подготовка на Среднорочно и  Дневно планирање Ивана .Митреск

а и Сања.Божиновска   од објект Буба Мара за месец декември 2020

-Координација и помош во изработка на Долгорочно и среднорочно  планирање на воспитувач Ирена .Стојческа

од објект Буба Мара 1 месец декември 2020

-Споделување на информација на негуватели и воспитувачи за внесување на број на главна книга на сите деца

кај кој не е внесен бројот на главната книга во електронски дневник  за месец декември 2020

-Распределување на деца по возрасни групи објект Сонце и Буба Мара тековно

-Давање насоки и прелози  на воспитувачи за одбележување на 13 Ноември Денот на ослободување на нашиот

град по мотото ,,Го градиме мојот град 2020,,

Давање информација за одбележување и внесување на податоци во електронски дневник за Прослави и

манифестации од програмата на Советувалиштето по насоки на стручен тим Одбележување на денот на
љубезноста низ сите објекти на ЈУДГ Буба Мара
17.11.2020 координација со воспитувач од објект Пчелка 2   Ирена  Гичарева  во однос на пишување на

електронски дневник

18.11.2020 Споделување на информација во вибер група на воспитувачи и стручни за вебинар од Едуино

18.11.2020 координација и споделување на идеи за одбележување на Светки ден на детето со воспитувачи од

објект Буба Мара 1 Маја Димовска  и Ирена .Стојческа

19.11.2020 година Известување на воспитувачи за Одбележување на Светскиот ден на детето



19.11.2020 известување на негуватели и воспитувачи за проследување на он лине обука со наслов

Поттикнување на учење преку игра и стекнување на социоемоционални вештини кај деца на возраст од 3 до 10

години Реализатори Едуино Смарт  во соработка со УНИЦЕф и БРО

30.11.2020 Известување на вработените за одбележување на манифестаица Испраќање на есента внатре во

своите групи на ден 04.12.2о2о

30.11.2020 Известување на вработените координатори за достава на реализирани активности од проектот

Интеграција на еколошка едукација на ниво на објект на возраст од 3-6 години

-Средување на документи Извештаи во соодветни папки на вработени раководители

-Известување на негуватели од објект Буба Мара 1 за достава на стручно усовршување за тековната 2019-2020

за потребите за Оценување на јавни службеници

30.11.2020 Известување на вработените за одбележување на манифестација Испраќање на есента внатре во

своите групи на ден 04.12.2о2о

01.12.2020 Изестување на вработените координатори за достава на реализирани активности од проектот

Интеграција на еколошка едукација на ниво на објект на возраст од 3-6 години

21.12.2020 Известување на воспитувачите за надопуна на пропуштени податоци во електронски дневник лично

23.12.2020 Изготвувањеи достава  на наслови за реализација на проект Интеграција на еколошка едукација до

воспитувачи за месеците 12.2020 и 01.2021 година

 04.01.2021 Известување на воспитувачите за надопуна на пропуштени податоци во електронски дневник

лично пред посета на инспекција

 05.12.2021 координација за испис на деца за месец  јануари со воспитувач Цветанка Милкова објект

Сонце 5-6  год



 11.01.2021 доделување на кориснички имиња на вработени негуватели дадено насока да пријавуваат

деца

 25.01.2021 Достава на предлог наслови за тема Скриено Богатство проект на Буба Мара 1

Достава на наслови за реализација  од проект Интреграција на еколошка едукација за месеците

јануари и февруари на воспитувачи во вибер група

 27.01.2021

-Известување на воспитувач Билјана Ивановска  од Пчелка 1 за Среднорочно и дневни подготовки проверка од

одговорно лице од МТСП  и педагог (по укажан недостаток во ситемот на е дневник од страна на воспитувачот)

-Известување од Раководител Валентина Зиндл  на објект Пчелка 1 за продолжување на пилот проектот за

Подддршка на воспитувачи со наслов ,,Социјална кохезија и културен дијалог,, од месец февруари –јуни 2021

со опфат на сите воспитувачи на ниво на сите објекти на градинката

 Соработка со негуватели  за распределување на деца во групата

 Достава на наслови за реализација  од проект  Интреграција на еколошка едукација за месец февруари

2021 на воспитувачи во вибер група

 01.02.2021 Известување до раководител и воспитувач Ирена .Гичарева  од објект Пчелка 2 да го пишува

електронскиот и пишаниот дневник на отсутен воспитувач на возрасна група 4-5 год Весна .Босиљанова

поради подолготрајно боледување во координација со Директор



 02.02.2021

Известување од Раководител Валентина .Зиндл  на објект Пчелка 1 за продолжување на пилот проектот за

Подддршка на воспитувачи со наслов ,,Социјална кохезија и културен дијалог,, од месец февруари –јуни

2021  со опфат на сите воспитувачи на ниво на сите објекти на градинката

 Достава на предлог изготвени  содржински наслови за Среднорочно планирање на возрасна

група од 4-5 години според изработена

Тема ,,Богатство во морскиот свет’’ (изготвено од Педагог и воспитувачи припрaвници Ивана Митреска и Сања

Божиновска )

 Достава на предлог изготвени  содржински наслови за Среднорочно планирање на возрасна група од 2-3

години според изработена Тема ,,Што ли се крие’’(изготвено од Педагог)

 02.02.2020     Достава на известување за учество во Манифестација со наслов ,,Играм и пеам за
мојата мајка,, до Детски Културен Центар Карпош избор на воспитувачи М.Д објект Буба Мара 1

возрасна група 5-6 да изработат 5 цртежи и објект Сонце возрасна група 5-6 воспитувач Ц.М изработка

на 5 честитки

 12.02.2021

Достава на содржински наслови , линкови за активности и он- лине приказни на воспитувачи на ниво на

објект Буба Мара поврзани со проектот Скриено богатство (изготвено од педагог )

 Достава на информации за следење он лине обуки за професионален развој на воспитувачи и

негуватели и стручни  на ниво на цела Буба Мара



 19.02.2021 информација и достава на материјали на раководител на Буба Мара за достава на изработки

во ДКЦ Карпош за мнаифестација ,,Играм и пеам за мојата мајка 2021” (учесници воспитувач Цветанка

Милкова објект Сонце возрасна група 5-6 и воспитувач Маја Димовска објект Bуба Mара 1 возрасна група

5-6 )

 22.02.2021 Известување на раководители за изработка на видео клип за одбележување на 8 ми март

Денот на жената

 23.02.2021 Известување на раководител Пчелка 1 В.З  за достава на лиценца на вработен стручен

соработник Моника професор по англиски

 Соработка со негуватели  за распределување на деца во групата

 Достава на наслови за реализација  од проект  Интреграција на еколошка едукација за месец март на

воспитувачи во вибер група

 01.03.2021 Соработка проверка на краткорочно планирање и давање насоки за пишување на дневник

на воспитувач од објект Буба Мара 1 возрасна груап 4-5 Л.Д

 Давање насоки на ментор воспитувач Марија.Ристовска   за подготвување т.е менторирање на

воспитувачите Лидија .Донева  и Анета .Крстевска

 Потсетување на воспитувачи за одбележување на 5 ти март Ден од еко календарот објект Буба Мара

 Известување на воспитувачи за подготовка на видео клип за Одбележување на  8 ми март Денот на



жената на ниво на сите објекти на возрасни групи од 4-5 години

 Известување на воспитувачи за тековни активности и манифестации од јавен карактер

 21.03.2021 Достава на изготвени  содржини за реализација за темата Бубалките во околината
(инсекти )Во сите воспитни групи на возраст од 3-4 години низ сите објекти изготвени од педагог
и воспитувач Маја Димовска објект Буба Мара 1

 22.03.2021 Потсетување на воспитувачи од објект Буба Мара 1 за Одбележување на 21 Денот на

Пролетта,22 Денот на водите и Ден на Шумите 22.03.2021

 Координација со Воспитувач Анета Станковска во однос на пишан и електронски дневник

 24.03.2021 Соработка со воспитувач Васка Аврамовска објект Пчелка 2 за дете кое има проблем во

говорот а потребно е да оди во училиште од септември 2020 (дадени насоки )

 24.03.2021 Координација со воспитувачи Славица Димковка и Васка Аврамовска во однос за учество

на манифестација Е-Капитолијада (дадени насоки за учество )

 24.03.2021 Координација со раководител воспитувач Вале Зиндл за учество на манифестацијата од

Едука мак дадени понатамошни насоки (подготовка на 10 цртежи ликовен конкурс)

 24.03.2021 Координацја со раководител Вале Кроневска за префрлање на деца Близнаци во

претходната група кај воспитувач Анита Дашиќ(со знаење на директорката и молба оод таткото

самохран родител)

 Координација со воспитувачи и раководители на објект за одбележување на 1 Април во четврток

01.04.2021

 Координација со воспитувачи за достава на реализирани активности од еко проект

01.04.2021 Соработка со воспитувач Магдалена Кузевска  од објект Сонце за префрлување на дете А.М



од објект Пчелка 2 во објкет Сонце

Информирање  и давање насока  на воспитувачи за надополнување на испушени податоци од

електронски дневник тековно по проверка

01.04.2021 Рестартирање на лозинки на негуватели  и достава на нови кориснички имиња на новите

вработени негуватели и воспитувачи

Координација со воспитувачи приправници за подготовка на Среднорочно и  Дневно планирање И.М и С.Б

А.К  Л.Д  од објект Буба Мара и Буба Мара 1 за месец април 2021

Координација и помош во изработка на Долгорочно и среднорочно  планирање на воспитувач Ирена

.Стојчевска  од објект Буба Мара 1 и Анета Крстевска од објект Буба Мара континуирано  за месец април 2021

Споделување на информација на негуватели и воспитувачи за внесување на број на главна книга на сите

деца кај кој не е внесен бројот на главната книга во електронски дневник по проверка

02.04.2021 Информирање на воспитувачи од големите воспитни групи за достава на списоци за деца

првачиња од септември 2021

05.04.2021 Известување на воспитувачи објект П2 за одбележување на 7 април Светски ден на здавјето

Координација со воспитувачи за доставување бројка на деца првачиња списоци возраст од 5-6 години

Координација со воспитувачи за достава на бројка на деца кој одбележиле Светски ден на здравјето

според акциониот план

14.04.2021 Информација на воспитно згрижувачки тим за испис на деца за тековен месец дадени насоки

за испис

14.04.2021 Информција на воспитно згрижувачки тим за добиени Признанија и награди за учество на

манифестации

16.04.2021 давање насоки за рестартирање на лозинки на негувател С.Д објект Буба Мара 1



Давање насоки за рестартирање на лозинка Негувател Сања .Ивановска  објект Буба Мара

Достава на предлог содржини за реализирање на возрасни групи 4-5 години за тековен месец април

Координација и давање на насоки за работа на  нов воспитувач приправник Анета .Крстевска  објект Буба

Мара возрасна група 3-6 хетерогена интерна обука за педагошко водење )

02.04.2021 Координација со воспитувачи за достава на Досиеја на деца и материјали за работа  во

хетерогена група 3-6 години  кај воспитувач Анета Крстевска

Координација со воспитувачи за изготвување на списоци на деца кој ќе бидат првачиња од септември

2021

Координација за достава на бројка на вклучени родители во хуманитарна акција Наслов ,,Донирај од срце,

донирај со љубов “

28.04.2021 Координација со воспитувачи за достава на рализирни наслови од проект Интеграција на

еколошка едукација  за месец април 2021

27.04.2021 Координација со воспитувачи за реализација на наслови од интерен проект Семејството е

многу важно објект Буба Мара распределени наслови за реализација по возрасни групи од педагог

28.04.2021 Одржана интерна обука за Пишана и електронска документација со воспитувач Анета

Крстевска

22-28.04.2021 Проверка на пишан дневник на воспитни групи во објект Буба Мара  и Буба Мара 1

изготвени евидентни листи за воспитувачи дадени на увид и потпис

27.04.2021 Известување на воспитувачи од објект Буба Мара за одбележување на 15 мај Ден на

семејството и ден на градинката дадени насоки за одбележувањето

Информирање на воспитувачи за упис на првачиња од септември 2020 споделено Соопштение од

училиштата



Информирање на воспитувачи за реализирање на Велигденска работилница по повод престојниот

празник Велигден

28.04.2021 Реализирана ликовна активност од страна на децата од возрасна група 4-5 воспитувач Царе

Дамјановска учество на ликовен конкурс со наслов Ден на европа доставени ликовни творби до Општина

Аеродром секот за односи со јавност

28.04.2021 Делење на покани за првачиња за тестирање   од ООУ Лазо Ангеловски на воспитувачи од

големите групи

22.04.2021 Координација со раководители и воспитуваи за споделување  на Соопштенија од училиштата

за родители за упис на првачиња

29.04.2021 Координација со воспитувачи за достава на бројка на деца кој  учествувале во Велигденската

работилница според акциониот план

-Известување на воспитувачи за сликање на децата

Соработка со негувател С.К  од објект Сонце - Буба Мара јасли 18-24  месеци распределување на деца во

групата

Инфомирање  на негуватели  во однос на пријавување на деца во електронски систем

Информирање на негуватели за внес на број на главна книга во електронска пријава кај децата

Информирање на воспитувачи и  негуватели за начинот на префрлање на деца од една во друга група

начин на постапување

07.05.2021 Информирање на воспитувачи од големите воспитни групи за одбележување на денот на

семејството и патронот на градинката 15 мај



07.05.2021 Информирање на воспитувачи од големите воспитни групи за допис за сликање за алманах за

децата од големите групи и прилозена уплантица и допис како пример

Информација на воспитно згрижувачки тим за испис на деца за тековен месец дадени насоки за испис

континуирано

Давање насоки за рестартирање на лозинка Негувател М.А ,Г.М  објект Буба Мара

Достава на предлог содржини за реализирање на возрасни групи 4-5,5-6 и 2-3  години за тековен месец

април во објектите Буба Мара и Пчелка 1

Координација со воспитувачи за достава на месечни извешати од одржана дисеминација од колегијална

подршка континуирано

Координација со воспитувачи за реализација на наслови од интерен проект Семејството е многу важно

објект Буба Мара

04.05.2021 и 12.05.2021 Проверка на пишан дневник на воспитни групи во објект  Сонце изготвени

евидентни листи за воспитувачи дадени на увид и потпис

17.05.2021 одржана интрена обука на негувател од објект Буба Мара 1 за водење на педагошка

докумнетација (евидентни листи ,редовност и активнирање на ккорисничко име во е дневник )

Известување на воспитувачи од објект Буба Мара за одбележување на 15 мај Ден на семејството и ден на

градинката дадени насоки за одбележувањето

19.05.2021 Доставување на Дипломи на воспитувачите од големите групи во објектите за деца првачиња



19.05.2021 Распределба на децата од хетерогена група 4-6  и од 4-6 од објект Буба Мара 1  и Буба Мара

во постоечките групи кај воспитувачите во објектите Буба Мара и Буба Мара 1 (5-6 В.К и Л.Ч како и воспитувач

Ц.Д возрасна група од 4-5 )

19.05.2021 подготовка и заверка на документи на вработен негувател од објект Сонце Р.Н за продолжувае

на лиценцата за работа

19.05.2021 Координација со воспитувачи за Одбележување на еко денови од календарот и проектот

Интеграција на еколошка едукација

19.05.2021 достава на документ на медицинска сестра(М.А) од санитарен преглед

19.05.2021 давање насоки на воспитувач од хетерогена група4-6 објект Буба Мара за прием на деца кои

се нови со комплетирани документи

19.05.2021 координација со воспитувачи од големите групи за достава на анкетни листи од деца кој ке

престојуваат во градинка во престојниот период

31.05.2021 подготовка и заверка на документи на вработен негувател од објект Сонце Р.Н за продолжувае

на лиценцата за работа предадени за достава на М.Т

31.05.2021 Достава на дневник од хетерогена група 3-6 години објект Буба Мара 1 воспитувач Ирена

Стојческа Поради премин на децата во постоечките групи и затворање на истоименуваната група

Проверка на пишан дневник во објект Пчелка 2(01.06.2021)  и Лавче (02.06.2021)изготвени евидентни

листи

Соработка со негувател С.К  од објект Сонце - Буба Мара јасли 18-24  месеци распределување на

новозапишани деца во групата



Информирање на воспитувачи и  негуватели за начинот на префрлање на деца од една во друга група

начин на постапување од месец август 2020 год.

Информирање на воспитувачи од големите воспитни групи за доделување на Дипломите за идните

првачиња во координација и насока од Диекторката

Давање насоки за рестартирање на лозинка Негувател К.С  ,Г.М  објект Буба Мара и Буба Мара 1

Достава на предлог содржини за реализирање на возрасни групи 4-5,5-6 и 2-3  години за тековен месец

јуни

Интерна обука за пополнување на Досие на деца со воспитувачи приправници

Координација со воспитувачи за достава на рализирани наслови од проект Интеграција на еколошка

едукација за месец јуни

Координација со воспитувачи за достава на месечни извешати од одржана дисеминација од колегијална

подршка континуирано

Одржана интерна обука за Пишана и електронска документација со воспитувач Лидија Донева

09.06.2021  одржана интерна обука на негувател Кристина .Стојковиќ и Кате.Поповска од објект Буба

МАра 1 за водење на педагошка документација (евидентни листи ,редовност и активнирање на корисничко име

во е- дневник )

11.06.2021 Доставување на дополнителни Дипломи на воспитувачите од големите групи во објектите Б.М1

и Сонце  за деца првачиња

Координација со воспитувачи за Одбележување на еко денови од календарот и проектот Интеграција на

еколошка едукација за месец јуни



23.06.2021 Давање предлог за активност за дневно планирање на воспитувач Ивана Митреска

24.06.2021 координација воспитувач Цветанка Милкова  за детето Н.В од објект Сонце возраст 5-6

Координација со негувателите:

Славица Kолевска

Даниела Петрушевска

Дијана Трајковиќ

Тања Мицева  за доставување на записници од релизирани состаноци на ниво на објект

Координација со воспитувачите :

Валентина Симоновска,Лидија Донева ,Ана Миладиновска,Ивана Митреска   за доставување на

записници од реализирани состаноци на ниво на објект

23.06.2021 Соатанок со воспитувачи и негуватели инструктори-обучувачи за дисеминација на обука со

наслов ,,Менаџирање со човековите ресурси во градинката –изготвување на личен план за професионален

развој преку саморефлексија “.Обуката ја реализираше: Коучинг-Н Друштво за консалтинг и услуги во објект

Пчелка 2

Координација со воспитувачи од големите воспитни групи за доставување на бројка за соработка со

родители за денот на доделување на дипомите и алманасите

21-22.06.2021 Состанок со воспитно -згрижувачки тим на градинката како и стручниот тим и Директорката

23.06.2021 Координација и подготовка на план со обучувачи- инаструктори  за реализација на

дисеминација на интерна обука на тема ,,Менаџирање со човековите ресурси во градинката –изготвување на

личен план за професионален развој преку саморефлексија “за воспитно згрижувачи тим и стручен тим на

градинката и изготвувње и достава на Записници од одржана обука во период од 25.06-30.06.2021  година и

подготовка на материјли и испраќање на истите на меил на вработените



28.06.2021 Подготовка на списоци за потписи од интерните обуки од педагог и социјален работник

28.06.2021 Проследување на деца од возрасните групи 9 -24 месеци и 2 -3 години по барање на

воспитувачи од Буба Мара С.Ј и А.С подготовка на извештај

28-30 .06.2021     Презентирање  пред воспитувачи и негуватели  за обука во ЈУДГ Буба Мара на тема Европска

образовна мрежа Европаст Агенција за европски образовни програми и мобилност предавач   Анабела Димоска

01.07.2021 Координација со воспитувачи и негуватели за изработка на апликации за просторно уредување

на градинката и изработка на апликации за уредување на занималните од јаслените групи

07.07.2021 -Споделување на информација за подготовка на теми –содржински наслови за темата Лето е и

Интерен проект за 2021-2022

08.07.2021 -Координација со воспитувачи за достава на предлог родители за во еко одборот на проектот

Интеграција на еко едукација

07.07.2021 достава на примерок од потврди за интерни обуки од педагог и социјален работник до сите работни

единици за сите вработени да изготват по 2 копии и истите да ги достават

08.07.2021 Внесување на обуки на вработени за професионален развој за 2020-2021

12.07.2021 Донирано играчки во јаслената група од објект Буба Мара од педагог

15.07.2021 Донирана изготвена сензорна табла од педагог во јаслите групи на Буба Мара

Донирана изработки од еко материјали во возрасна група 4-6 кај раководител Царе Дамјановска

сензорни табли и шишиња ,изработка еко слонче

22.07.2021 Учество во изготвување на материјали за манифестацијата Ден на лимонот во објект Сонце (еко

дрвце со лимончиња,флаери,стикети на хартија за блузичките на децата ,подготовка на коцки лед во калапи со

нане )



Координација и реализација на куклена театарска претстава изготвена од педагог и воспитувачи на објект Буба

Мара со наслов ,,Нечиста Стана ‘’

26.07.2021 донирање на дидактички материјали во возрасни групи од 9-24 јасли негувател Гордана Медарова,2-

3 Анета Станкова ,4-5 Царе Дамјановска изработени од реликлиран материјал од педагог(сензорни табли

,сензорни шишиња,кутии со сензорни материјаликопчиња,сламки,сунгерчиња и сл.)

25.07.2021   Учество и Подготовка на сцена и сценско уредување  за реализација на ТЕAТАРСКА

ПРЕТСТАВА,,НЕЧИСТА СТАНА”во соработка со воспитувачите од ЈУДГ Буба Мара

29.07.2021 известување на воспитувачи од 2-6 години објект Буба Мара за внес на податоци во електронски

дневник за реализирана театарска претстава од педагог и воспитен тим со наслов ,,Нечиста Стана”

29.07.2021 Подготовка на Благодарници и доделување на истите во возрасна група од 5-6 години  во објект Буба

Мара воспитувач Царе Дамјановска за реализација и учество во проектот ,,Интеграција на еколошка едукција во

воспитно образовен систем на РСМ”

29.07.2021 Изработка на сензорен материјал за возрасна група од 2-6 години објект Буба Мара и Буба Мара 1

доставени по возрасни групи лично

30.07.2021 Споделување на информација на воспитувачи за пристигната Благодарница за учество во ликовен

конкурс на тема ,,Музикантите во природата” во организација на Ладна вода и реализација и учество на децaта

од објект Лавче  хетерогена група од 4-6 години воспитувач Ана Тодосиевска

30.07.2021

Известување на негуватели за испис на деца и пријавување на редовност континуирано за тековен месец

Посочување за правилно водење на прозивници и наплата на заостанат долг за престој надецата во градинка



СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ

-Советодавна насока  на родителите за уписи и испис на децата(телефонски)

-Редовно известување во однос на работење на градинката преку веб платформата и фејзбук страната на

градинката  од месец септември 2020 до јули 2021

-Известување  на родителите  телефонски за протоколите за работа на градинката

-Подготовка на известување за родители и споделување на веб и фб страната на градинката  за ослободување

од месечен  надоместок според одлуката на Советот на Општина Аеродром  донесена на последниот состанок

во месец август 2020

 Советодавна насока  на родителите за уписи и испис на децата(телефонски)

 Информирање на родителите за испис на деца од градинка телефонски  тековно

 Телефонски разговор со родител на дете од воспитна група од 3-4 Буба Мара 1 (воспитувач М.Р)

 телефонски разговор со родител на дете од Воспитна група 4-5 Буба Мара (воспитувач(Ц.Д)

 телефонски разговор со родител од објект Буба Мара 1 возрасна група 5-6 (воспитувач М.Д)

 -телефонски разговор со родител од објект Буба Мара  возрасна група 5-6 (воспитувач В.К)

Телефонски разговор со родител на дете за упис во градинка од објект Буба Мара 5-6 години воспитувач

В.К

Давање информации за подмирување на неплатен долг за престој на градинка

Телефонски разговор со родител на дете за упис во градинка од објект Буба Мара

Телефонски Информирање на родители за упис на првачиња

Советодавна насока на родител од објект Б.М1 возраст 3-4

-Разговор со родители на возрасна група од 4-6 хетерогена објект Буба Мара за упис на првачиња и тестирање



дадени насоки за постапување

-Советодавна насока на родители од објект Б.М1 возраст 4-6 хетерогена група и 3-4

-Советодавна насока на родители од објект Б.М возраст 4-6 хетерогена група

-Разговор со родители на возрасна група од 5-6 објект Буба Мара

-Информирање на родителите за испис на деца од градинка лично

-13.07.2021 Индивудуален разговор со родители кои бараат упис на деца новинарка

Индивидуален разговор со родители на дете М.Ј кои поднеле молба за упис на детето 2019

година

Индивидаулен разговор со самохран родител и проверка на дете кое е запишано во градинка за од

септември

Индивидуални разговори со самохран родител во возрасна група од 5-6

29.07.2021

известување на родители за испис на децата со подмирен долг лично телефонски објект Лавче

30.07.2021

Индивидуален разговор со психолог на Училиштето Димитар Македонски за упис на дете во градинка (потребни

документи насоки за престој)

СОРАБОТКА СО СТРУЧНИ РАБОТНИЦИ И СОРАБОТНИЦИ

-координација за достава на  Годишни извештаи и Годишна програма со Психолог ,Директор

-известување на стручни работници и соработници за доставување на стручно усовршување за 2019-2020



година (во ворд документ-електронски)

-координација со стручен соработник ликовен педагог достава на списоци на деца кои учествувале на конкурсот

на Ладна вода Моите омилени игри на отворено

-08.09.2020 доставен извештај за запишани деца по објекти на ниво на возрасна група  до психолог и Директор

-07.09.2020 координација со психолог за преместување на вработени негователи во објект Буба Мара 1  и

средување на групите од јасли и 2-3 години

-14.09.2020 Доставена бројна состојба на деца по воспитни и возрасни групи за внесување во Годишната

програма на Директор и психолог

-21.09.2020 информација на стручни соработници за проверка и достава на лиценца за работа во МТСП (лична

проверка доставен број за контакт од комисија за лиценцирање )

-координација со стручен соработник - професор по англиски јазик за достава слики и текст за постирање на фб

и веб страната (администратор)

-информција на стручни соработници за проверка и достава на лиценца за работа во МТСП (лична проверка

доставен број за контакт од комисија за лиценцирање )

-соработка со стручен соработник ликовен педагог за престојни настани од ликовен карактер

-соработка со стручен соработник англиски достава на податоци список за деца и Благодарници

-соработка со  со стручен соработник англиски достава на изготвена презентација и постирање на веб и фб

страната на градинката со наслов 5 ти Октомври Меѓународен ден на наставниците/воспитувачите од педагог

-Kоординација со социјален соработник за достава на податоци  за пополнување на образец прилог 8 за

потребите на МТСП –Скопје :

податоци на број на   вработени (негуватели и  воспитувачи-извршители по воспитни групи)

Редовност на деца за месец септември 2020



Број на деца по воспитни групи заклучно со 30.09.2020

Податоци за деца со проблем ,

Број на воспитни и возрасни групи по објекти

Број на простории во градинката

Време траење на програмата  и јазикот на кој се изведува  програмата

Достава на податоци за број на националност на децата

за пополнување на образец прилог 10 за потребите наМТСП–Скопје за капацитет на објектите  во состав на

детската градинка и број на опфатени деца

Податоци за просторни услови  (проектен капацитет на градинката )

податоци на број на   вработени (негуватеи и  воспитувачи ,број на стручни работници и

соработници,административни работници,техничка служба

Податоци за степен на образование на вработени

Редовност на деца за месец октомври 2020 заклучно со дата 06.10.2020

-координација со стручен соработник анлиски јазик  за достава слики и текст за постирање на фб и веб страната

(администратор)

-05.11.2020 Координација со стручни за достава на Извешати за месец септември октомври 2020

-13.11.2020 Координација со стручен тим за одбележување на манифестации од програмата на

Советувалиштето по насоки на стручен тим Одбележување на денот на љубезноста низ сите објекти на ЈУДГ

Буба Мара

18.11.2020 Споделување на информација во вибер група на стручни за вебинар од Едуино



19.11.2020 известување на стручни за проследување на он лине обука со наслов Поттикнување на учење преку

игра и стекнување на социоемоционални вештини кај деца на возраст од 3 до 10 години Реализатори Едуино

Смарт  во соработка со УНИЦЕф и БРО

-Соработка со стручен соработник социјален работник

-Соработка со стручен соработник физичко

-Соработка со музички педагог

 05.01.2020 Соработка со социјален работник во однос на инфомација за Пилот програма од МТСп со

наслов Основи на програмата за социјална кохезија и културен дијалог серија обуки за воспитувачи и

стручни работници

 04.01.2021 Известување на стручни соработници и работници за достава на Извештаи за нивната работа

од месец септември 2020-јанури 2021

 Известување на стручен соработник по музичко за продолжување на личната лиценца за работа

 18.01.2021 Споделување документ - информација од Годишната програма на градинката  и наслови во

однос на интерни проекти за потребите на веб страната со стручен соработник по англиски јазик

 27.01.2021 Соработка и имформирање на психолог(администратор на е системот ) за настаната грешка во

електронски дневник за распределување на деца во возрасна група од 4-6 години хетерогена група да се

направи повторн расперделба на дете во постоечка група 3-2  да се избрише ново создадена група 3-1

 27.01.2021 Соработка со социјален соработник за подготовка на сопствено стручно он лине усовршување

подготвка на ворд докумен

 Соработка со социјален работник за подготовка на сопствено стручно он лине усовршување подготвка на

ворд документ

 Известување на стручни работници и соработници во однос на подготовка на интерни проекти



презентации по завршени реализации

 Објект Буба Мара –педагог Марга

 Објект БУба Мара 1 логопед Сања и психолог Билјана

 Објект Пчелка 1 Билјана Англиски

 Објект Пчелка 2 Марјан музичко

 Објект Лавче Весна социјален соработник

 Објект Сонце Николина физичко

 Известување на стручни за примени Извештаи

 11.02.2021 Соработка со стручен  соработник професор   по физичко воспитание Николина Ќорвезироска

за изработка на презантација со наслов  "Спортот и спортските вредности" – за поставување на web I fb

sстраната на градинката

 11.02 .2021 Соработка со музички соработник за изготвена и доставена презентација по интерен проект

од објект Пчелка 2

 12.02.2021

 Соработка со стручен Социјален  соработник  Весна Христова за изработка на Презентација за вработени

со наслов ,, Што е тоа e-twening , како да се регистрирам и кои се неговите придобивки”

 19.02.2021 соработка со музички соработник за подготовка на видео клип за Денот на жената 8 ми март

 25.02.2021 Известување на стручен соработник за изработка на видео клип за одбележување на 8 ми

март Денот на жената дадени инструкции за изготвување на клипот

Известување на стручни соработници и работници за достава на Извештаи за нивната работа од месец

февруари- март 2021



Известување на стручни за примени Извештаи за тековен месец

Соработка со музички соработник за подготовка на видео клип за Денот на жената 8 ми март

04.03.2021 Координација со психолог Билјана .Павловска   во однос на проследување на состанок   со  од

обука за Вешто родителство  во спроведување на активности, (обучени лица да учествуваат на состанокот,

закажан во петок,  05 март 2021 година, во 11 часот https://unicef.zoom.us/j/99732680057.Во рамките на

програмата за соработка со УНИЦЕФ, минатата година спроведена беше обука за Вешто родителство)

Известување на музички педагог  за тековни активности и манифестации од јавен карактер и

одбележување на пролетта со изработка на видео клип од ликовни изработки на децата од сите објекти на

возраст од 4-5 години

Координација со социјален работник В.Х за изработка на презентација по повод Одбележување на Денот

на пролетта 21.03.2021

Координација со социјален работник В.Х за изработка на презентација по повод Одбележување на Денот

на шегата 01.04.2021

Координација со професор по физичко Н.К за изработка на презентација по повод Одбележување на

денот Здравјето 07.04.2021

- 02.04.2021 Соработка со  социјален стручен работник В.Х за подготовка на презентација за 22 април Ден на

планетата земја дадени насоки

-05.04.2021 Соработка со   стручен соработник Н.К за подготовка на презентација за 7 април Светски ден  на

здравјето дадени  насоки

-05.04.2021 Соработка со логопед и социјален работник доделени кориснички имиња за внесување податоци на



деца од листа на чекање како членови во Уписна комисија

-16.04.2021 Соработка со   стручен соработник Б.М за достава на изготвена презентација од интерен проект на

објект Пчелка 1 тема Топка

-22.04.2021-Координација со Логопед за внес на списоци на деца од листа на чекање според насоки од МТСп

-22.04.2021 Координација со Психолог за деца од листа на чекање и за изготвување на презентација од

реализација од интерен проектна објект Буба Мара 1

-22.04.2021 Координација со стручен работник за реализирање на активност по повод Денот на планетата земја

22.04.2021 со децата од големата група кај воспитувач Лила Чокрева

22.04.2021 Координација со проф.англиски за постирање на Соопштенија од училиштата за родители за упис на

првачиња

29.04.2021 Координација со стручен соработник за постирање на презентација по повод Денот на танцот

24.05.2021 Соработка со   стручен работник С.Н за достава на изготвена презентација од интерен проект на

објект Буба Мара 1 тема Богатство во морскиот свет

07.05.2021 Соработка со  социјален стручен работник В.Х за подготовка на презентација од интерен проект на

Лавче

-Соработка со логопед и социјален работник доделени кориснички имиња за внесување податоци на деца од

листа на чекање како членови во Уписна комисија координација за деца од листа на чекање

-16.04.2021 Соработка со   стручен соработник Б.М за достава на слики и видео клип за ДКЦ манифестација со

Наслов ЦРТАЊЕ НА АСФАЛТ по повод 24 мај Св.Кирил и Методиј

-02.05.2021 Координација со Логопед за внес на списоци на деца од листа на чекање според насоки од МТСп

-15.05.2021 Координација со музички соработник М.А за изготвување на видео клипови од сите објекти по повод

Денот на семејството и Патрониот празник на градинката



-19.05.2021 Координација со логопед за уписи на деца со комплетирани документи и насока да се извадат од

листат на чекање веќе примените деца од електонскиот дневник

-19.05.2021 Координација со логопед за достава на изготвена презентација од објект Буба Мара 1 од

реализиација на интерен проект за поставување на фб и веб страната дадена насока за достава со точно

прецизирана дата

-19.05.2021 Координација со музички соработник М.А за изготвување на видео клипови од сите објекти по повод

Завршните приредби на децата од големите групи

28.05.2021 координација со логопед за поставување на презентација од интерен проект со наслов Скриено

богатство

28.05.2021 Координација со проф.англиски за постирање на содржини на фб за од 1.06 и од 10.06.2021

28.05.2021 Координација со социјален работник координатор на еко проект за иаготвување на годишна  анализа

03.06.2021 СОСТАНОК СО СТРУЧНИ РАБОТНИЦИ И СОРАБОТНИЦИ

09.06.2021 Соработка со  социјален стручен работник В.Х за достава на Извештаи за нејзината работа и

сертификати

-11.06.2021 Соработка со   стручен соработник Б.М за достава на Дневни подготовки на веб и фб страната од

воспитувачи заклучно од 16.о6.2021 по насока од Директор

-11.06.2021 Координација со Логопед Бришење на деца од списоци од листа на чекање според насоки од МТСП

-10.06.2021 Координација со музички соработник М.А  за достава на Извештаи за неговата  работа и

сертификати и лиценца за работа за внес во е системот

03.06.2021 СОСТАНОК СО СТРУЧНИ РАБОТНИЦИ И СОРАБОТНИЦИ за тековните активности

09.06.2021  Соработка со   стручен соработник Б.М   за достава на Извештаи за нејзината   работа и сертификати

и лиценца за работа за внес во е системот



- 10.06.2021 Соработка со  социјален стручен работник Билјана Николовска Трајановска   за достава на

Извештаи за нејзината работа и сертификати

10.06.2021  Соработка со стручен работник доктор за интерна обука за вработени под наслов Ургентни остојби

во градинка прва помош достава на списоци од присутност

24.06.2021 Координација со социјален работник за изготвување на извештај од мојот домен за детето Н.В од

објект Сонце воспитувач Цветанка Милкова возраст 5-6 и доставено извештај лично до колешката за потребите

на градинката и социјалната служба на град Скопје

28.06.22021 Информирање на стручен тим за достава на лични Годишни програми за тековната 2021-2022

28.06.2021 Информирање на социјален работник Билјана Николовска Трајановска за изработка на еко

анализата,стандардите и списокот на еко одбор на челновите  во проектот Интеграција на еколошка едукација

во воспитно образовен систем како координатор  по трет пат

01.07.2021 Координација со логопед и достава на извештаи  USB од

- Раководители за 2020-2021

-Достава на извештаи од стручни за 2020-2021

-Достава на извештаи за Колегијална поддршка на воспитувачи за 2021

-Достава на извешаи од социјален работник Весна Христова за реализаицја од активности во проект со Турција

преку Еразмус програмата

07.07.2021 Соработка со  стручен соработник професор по англиски за достава на лично стручно усовршување

Соработка со стручен работник логопед  за достава на лично стручно усовршување

Соработка со стручен работник психолог за достава на лично стручно усовршување

Соработка со стручен работник доктор за достава на лично стручно усовршување

Соработка со стручен соработник за достава на лично стручно усовршување



09.07.2021 Доставен  на меил на психолог ИЗВЕШТАЈ   ЗА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ  за 2020-2021 година на

педагог за изготвување на професионални компетенции

Доставени Годишни програми на стручни работници и соработници

09.07.2021 доставени

ПОДАТОЦИ ЗА ВО ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020-2021 од Е-ДНЕВНИКОТ и за РАЗВОЕН ПЛАН НА

ГРАДИНКАТА(ќе послужи истиот документ) на Директор и психолог

-Признанија и награди на градинката

-Изготвен и искуцан Финасов извештај за 30.06.2020-30.06.2021 од администратор Светлана Брајковска

22.07.2021 Учество во изготвување на материјали за манифестацијата Ден на лимонот со воспитувачи,стручен

тим

29.07.2021

Изготвени и  доставени  следни документи на психолог

Доставени податоци за награди и признанија од учество во ликовен конкурс на психолог за внес на

податоци во годишен извештај

Достава на податоци за прослави и манифестации за одбележувања во месец јули

Достава на податоци за соработка со родители за месец јули на психолог

Доставено долгорочното планирање за 2020-2021 на психолог за во годишен извештај

30.07.2021 координација со логопед за достава на списоци со деца од постоечи групи и ново запишани



СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА ПЕДАГОГ ЗА МЕСЕЦ  СЕПТЕМВРИ 2020 година

6 th Pan-European Conference on Distance Teaching: Learning from Best Practice.(он лине сертификат)

.Он Лине обуки и стручни усовршувања

Fondacija budućnosti u Bosni i Hercegovini dodjeljuje certikat za uspješno

završen kurs Lideri online nastave
Tematske jedinice: planiranje interaktivne online nastave, online ocjenjivanje,

korištenje alata, aplikacija i platformi za uspješno online učenje

Certificate Supplement for the course “Leaders of Online Learning”  Course modules:

1. Introduction and Basic Terminology

2. Planning High-Quality Online Instruction

3. Practical Examples of Active Learning

4. Assessments

5. Tools and Applications

6. Self-Care for Teachers



4 hours

Webinars (1 for each module) 6 hours

TOTAL 10 hours

20.10.2020 година

Вебинар  на тема ,,Интегрирање на целите во одделенската настава’’ (холистички пристап)
Министерство за образование и наука

Министерство за труд и социјална политика

UNICEF MK    UK government    SmartUp - Social Innovation Lab

Недела, 25 октомври

Онлајн настан Предавање  на тема:„Психолошките ефекти на музиката во справувањето со стрес“
Недела, 25 октомври во 18.00 часот

Гостин: Маестро Симон Трпчески

Модератор: д-р Стојан Бајрактаров

28.10.2020 година

Вебинар  на тема ,,Оформување на персонализирани учебни патеки за учениците"
Министерство за образование и наука

Министерство за труд и социјална политика

UNICEF MK    UK government    SmartUp - Social Innovation Lab



29.10.2020 година

Вебинар  на тема ,, ПОДГОТОВКИ ЗА ТЕСТИРАЊЕТО ПИСА 2021 ГОДИНА“.
Министерство за образование и наука

Министерство за труд и социјална политика

UNICEF MK    UK government    SmartUp - Social Innovation Lab

7th Online Pan-European Conference on Digital Education: Learning from Best Practice. The conference was held

on 29th of October 2020 from 15:00 to 16:30.

Ljubljana, Slovenia, 29 October 2020     SKUPINA PRIMERA

СЕРТИФИКАТ  за активно учество на ЕДУИНО  вебинарот
,,Работа на стручната служба во средните училишта во услови на пандемија ” одржана на 05.11.2020

времетраење 2 часа Реализатори Едуино Смарт  во соработка со УНИЦЕф и БРО
Предавачи

Ана Попризова училишен психолог ,претседател на актив на стручни служба на Град Скопје

Ленче Спасовска Магистер по педгагогија  училишен педагог во СЕТУГС Михаило Пупин –Скопје

Мартина Трјковска специјален едукатор во СУГС Владо Тасевски Скопје

Сертификат за активно учество на стручна конференција



8 th Pan-European Conference on Distance Teaching: Learning from Best Practice.(он лине сертификат) Ljubljana,

Slovenia, 26 November 2020 SKUPINA PRIMERA, integrated HR solutions, Ltd, Prešernova cesta 5 , Ljubljana,

Slovenia

Сертификат за за активно учество  на вебинар на тема
Поттикнување на учење преку игра и стекнување на социоемоционални вештини кај деца на возраст
од 3 до 10 години Реализатори Едуино Смарт  во соработка со УНИЦЕф и БРО

21.11.2020 година
Проследен Семинар –обука
Денови на Психологија Меѓународен Славјански Универзитет 9-17 часот  на ден 21.11.2020 година се
одржа целосно онлајн преку платформата Zoom

СЕ дискутираше на повеќе теми:

1. доц. д-р Ана Чучкова со отворена трибина на тема „Самодовербата и мотивацијата кај лица од 16 до 25

годишна возраст. Предизвици во нивниот развој, некогаш и сега.“

2. проф. д-р Нина Коваљ од Тамбовскиот државен универзитет „Г. Р. Державин“ (Русија) на тема „Модна

психологија“ (превод на македонски Маргарита Ставровска)

3. проф. д-р Даниела Тасевска од Великотрновскиот универзитет „Св. Кирил и Методиј“ (Бугарија) на тема

„Психологија на здравата личност“ (превод на македонски м-р Никола Ристевски)

4. проф. д-р Сашо Манасов со предавање на тема „Современа психологија: центар на синергетско

опкружување (моќен извор на креативна енергија). Современи трендови во психологија: невропсихологија,



невромаркетинг,

компјутерска психологија. Холистичко разбирање на човечката когниција и однесување

5. проф. д-р Марија Котевска-Димовска со предавање на тема „Емоционалната интелигенција и личните

потенцијали.

22.11.2020 година   обука ОН ЛИНЕ СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА ТЕМА:
"РАН РАЗВОЈ И ПОПРЕЧЕНОСТ" ОРГАНИЗИРАНА ОД ADICD
Д-р Филип Локвенец

Д-р Кирил Толески

Д-р Митка Тренчева

Д-р Марија Михајлова

26.11.2020 година обука ОН ЛИНЕ СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ за активно учество

Certificateof Attendance   attended the keynote lecture of Kristijan Musek Lešnik entitled “Teaching Growth Mindset”.
26th of November 2020 from 10:00 to 11:00.(1 час)Ljubljana, Slovenia, 26 November 2020SKUPINA PRIMERA,

integrated HR solutions, Ltd, Prešernova cesta 5 , Ljubljana, Slovenia

27.11.2020-28.12.2020

 Сертификат за активно учество Он лине обука на платформата ZOOM за Програма за основи на
социјална кохезија и културен дијалог Серија обуки за ефективни предучилишни воспитувачи и
стручни



модул 1

28.11.2020

 Сертификат за активно учество Он лине обука на платформата ZOOM Работилница за подобрување на
знаењата и вештините  за рано откривање и интервенција  кај деца со попреченостПоткрепено

од УНИЦЕф и ADICD

Дата 14.01.2021

 Сертификат за активно учество Отворени предавања на МСУ Вечерни дискусии на теми од
психологијата доц.д-р Ана Чучкова

Тема Мотивација Време на обуката 2 часа

 Сертификат за активно учество ЕДУИНО Вебинар Онлајн Предавање

Министерството за образование и наука, Министерството за труд и социјална политика и УНИЦЕФ.

Методика и педагогија на квалитетна настава на далечина
За време на вебинарот  се презентираат содржини од Упатството за методика на настава на далечина, кое

има за цел да понуди опис на различни алатки, пристапи, методи и форми кои можат да се користат при

наставата на далечина.

1. Ардијана Исахи Палоши е в.д. Директор на Центарот за средно стручно образование

2. Маја Виденовиќ е наставник по информатика во ООУ „Крстe Мисирков“ – Скопје,

3. Сатки Исмаили е наставник по математика и Магистер по современи компјутерски науки и работи во О.У.

„Кирил и Методиј“ - Тетово.

28.01.2021



 Сертификат за активно учество Отворени предавања на МСУ  Вечерни дискусии на теми од психологијата

со наслов Пропаганда и психологија доц.д-р Ана Чучкова

 Тема Мотивација
 Време на обуката 2 часа



28.01.2021

 Сертификат за активно учество 10th Pan-European Conference on Digital Education Learning from
Best Practice

 Erazmus +course by Primera 8th Online Pan-European Conference on Digital Education: Learning from Best

Practice. ( 15:00 to 16:30 min)).,,Our Solartown”on and offline Teaching materijals about solar Termal energy

 Сертификат за активно учество  на он лине обука Едуино Вебинар:"Методика и педагогија на
квалитетна настава на далечина" Предавачи на ова предавање беа м-р Адријана Исахи Палошки

в.д.Директор на Центарот за средно стручно образование и м-р Маја Виденовиќ наставник по

информатика на ООУ"Крсте Мисирков(сертификат)

 28.01.2021годСертификат за активно учество Четвртата дискусија, исто така се одржа бесплатно на 28-

ми јануари на тема „Психологија и пропаганда“. На четвртата дискусија гостин беше актерот Марјан

Ѓорѓиевски.Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“(сертификат)

 11.02.2021 Сертификат за активно учество на  он лине обука

Петтиот дел од вечерните дискусии на теми од психологијата со доц. д-р Ана Чучкова се одржа на 11-ти

февруари од 21:00 часот. На дискусијата на тема „Благосостојба и мудрост“ имаше над 270 учесници. Гости

на настанот беа Тони Зен и Иванчо Горјанин – сенсеи.Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р.



Державин“(сертификат)

 18.02.2021
 Сертификат за активно учество на он лине обука /дискусија на тема:,, Препознавање и проверка на

дезинформации и Сајбер безбедност –социјален инжињеринг” ,дел од локалните акциони планови

од проектот ,,Media literacy acceleration project” во соработка со C3I поддржно Techsoup и Метаморфозис

Во времетраење 1 час и 30 минути ( од 18:00-19:30 часот) предавачи проф.д-р Методи Хаџи Јанев и

проф.д-р Митко Богдановски



18.02.2021
Сертификат за активно учество наон лине обука семинарот „Детето и неговиот кариерен

развој“Soppensatori реализатор м-р Ирена Христовска време траење 3,5 часа

25.02.2021
Сертификат за активно учество 11th Pan-European Conference on Digital Education ,,Flipped Classroom”.

25th of February 2021 from 15:00 to 16:30. (1 час и 30 минути)Ljubljana, Slovenia, 25     February 2021SKUPINA

PRIMERA

25.02.2021
Сертификат за активно учество Шестата вечерна дискусија на теми од психологијата со доц. д-р Ана Чучкова

одржана на

25-ти февруари 2021 на тема „Стравови". Времтраење 2 часа

Гости на дискусијата:

• Александар Георгиевски



• Михаил Стевчев  (оснивач на Treebanks)

.      11.03.2021

Сертификат за активно учество на Онлајн вечерна дискусија на тема од психологија „Идентитет“ со Доц-др Ана

Чучкова.

(21,00-23.00 часот)2 часа Домаќин на настанот МСУ.

25.03.2021

Активно учество на обука и стекнување на Certificate of attended the 12th Pan-European Conference on Digital
Education. The conference was held online on the 25th of March 2021 from   15:00 to 16:30  (1.5.час)

05.04.2021

Обука од МТСП за Листа  на чекање на деца за успис во градинка он лине преку Zoom.

22.04.2021

Активно учество на обука и стекнување на Certificate of Attendance the 13th Pan-European Conference on Digital
Education. The conference was held online on the 22nd of April 2021 from 15:00 to 16:30.(1час 30минути)

22.04.2021



Активно учество на обука и стекнување на сертификат за обуката со наслов ,,Аутизам  Мистериозен
предизвикна 21 век’’
MMSA Skopje –Macedonijan Medical Studendts Association

27.04.2021

Учество на работилницата во рамките на отворените предавања на МСУ онлајн работилница на тема

„Мотивација и поставување на цели – спортска психологија“. Работилницата се одржа на 27-ми април,

вторник, со почеток од 20:00 часот преку Zoom.Предавач беше доц. д-р Слаѓана Ангелкоска од Факултетот за

психологија при Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“.Времетраење 3 часа и 30 минутидобиен

сетрификат

26-27.04.2021

Активно учествона вебинар и стекнување на сертификат за Учество

Одборот за Јавно Здравје при ММСА ( Македонска Медицинска Студентска Асоцијација ) по повод Светската
недела на ИМУНИЗАЦИЈА
Предавачи Проф.д-р Снежана Стојковска

Проф.д-р Драган Даниловски

Проф.д-р Александар Петличковски

Проф.д-р Никола Пановски

Времетраење 4 часа преку Zoom.

29.04.2021



Присуството на обука, дел од пилот-проектот Онлајн сервисна служба. „Користење на платформата Онлајн
сервисна служба како можност за учење на далечина“. 29.04.2021 од 12:30-16:00 часот. Open the windows

Подрано од МТСП и УНИЦЕФпреку Zoom.

13.05.2021

Учество на он лине обука Музичка работилница Бим Бам со наслов,, Музичке коцкицеза игру и

учење”реализатор Маријана Милошевиќ стекнување на сертификат

Петок, 21 мај 2021

Присуство на вебинар  со наслов „Предизвици во образованието и родителството на надареното дете“
е 9-тиот вебинар во рамките на платформата за психолошка поддршка.
Вебинарот ќе го водат доц. д-р Горица Поповска Налевска и м-р Марина Кузмановска, од Факултетот за

психологија при Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“.Да се препознае надареноста кај детето

и да се насочи правилно за да ги развие и искористи максимално своите способности е предизвик на кој

наидуваат практичарите на воспитно-образовната работа во училиштата, но и родителите.

13.05.2021

Учество на он лине Музичка работилница Бим Бам со наслов,, Музичке коцкице за игру и
учење”реализатор Маријана Милошевиќ

Петок, 21 мај 2021

Присуство на вебинар  со наслов „Предизвици во образованието и родителството на
надареното дете“ е 9-тиот вебинар во рамките на платформата за психолошка поддршка.



Вебинарот ќе го водат доц. д-р Горица Поповска Налевска и м-р Марина Кузмановска, од Факултетот за

психологија при Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“.Да се препознае надареноста кај детето

и да се насочи правилно за да ги развие и искористи максимално своите способности е предизвик на кој

наидуваат практичарите на воспитно-образовната работа во училиштата, но и родителите.

Учество на вебинар на тема „Справување со стрес во приватна и професионална сфера во период
на неизвесност“ Предавач: Доц. д-р Слаѓана Ангелкоска

Учество на 14th Pan-European Conference on Digital Education. The conference was held online on the 27th

of May 2021 from 15:00 to 16:30.Ljubljana, Slovenia, 27 May 2021 SKUPINA PRIMERA

23.06.2021

,,Менаџирање со човековите ресурси во градинката –изготвување на личен план за професионален
развој преку саморефлексија “.Обуката ја реализираше: Коучинг-Н Друштво за консалтинг и услуги

Обучувач: д-р  Константин Петковски

Време на обуката: 5 часа

Дисеминација на обуката ,,Менаџирање со човековите ресурси во градинката –изготвување на
личен план за професионален развој преку саморефлексија “.во колективот со вработените воспитувачи

негуватели и стучни кои беа присутни на своето работно место реализатор на дисеминација како назначен

инструктор обучувач

09.06.2021

Проследена обука од Летна Лидерска Школа од Меѓународен Славјански Универзитет со наслов



,,Креативниот и иновативниот потенцијал на Функција на лидерство”  предавач проф.д-р Јулијана

Силјановска време траење на обуката 2 часа

28.06.2021

Учество на обука во ЈУДГ,,Буба Мара” на тема,, Европска образовна мрежа Европаст” Агенција за
европски образовни програми и мобилност
Предавач   Анабела Димоска време траење на обуката 1 час

30.06.2021

Проследена обука од летна лидерска школа од Меѓународен Славјански Универзитет со наслов

,,Комуникацијата како една од клучните лидерски вештини” доц.д-р Слаѓана Ангеловска време траење на

обуката 2 часа

29.07.2021

Учество на 16 th Pan-European Conference on Digital Education Primera's Pan-European  happen on the 29th of

july 2021 as a LISTENER. The conference held online, from 15:00 - 16:30 Central European Time.(1 час 30 минути)

Erasmus+ courses



СОРАБОТКА СО НАДВОРЕШНИ ИНСТИТУЦИИ И РЕАЛИЗИРАНИ ПОСЕТИ ,СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ И

ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ

-Соработка со БРО

-Соработка со одговорно лице од МТСП за одржување обуки он лине  преку Zoom.

-Соработка со Суниленс

-Соработка со Едуино –смарт

-Соработка со  невладина организација  ADICD

-Соработка со Ецд Кор

-Соработка со VSS EФЕКТБанака за Храна  проект финансиран од ЕУ

 Фондацијата за интернет и општество – Метаморфозис

 Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“

 Соработка со Социјално

 Соработка со Едука мак

 Соработка со Општина Аеродром

 Соработка Детски Културен центар Карпош

 Соработка со Едука Мак

 Соработка Мак домен

 Соработка Нула Отпад

Онлајн сервисна служба како можност за учење на далечина“.

 Соработка Детски Културен центар Карпош

Соработка Мак домен



 Соработка Општина Аеродром

 Соработка со Ладна вода

 Соработка со ООУ Лазо Ангеловски

 Соработка со ООУ Димитар Македонски

 Соработка со ООУ  Александар МАкедонски

 Соработка со ООУ    Гоце Делчев

 Соработка со Ладна вода

 Соработка со Друштво за Консалтинг и услуги Коучин –Н проф.д-р Константин Петковски

 Primera's Pan-European

ИЗГОТВИЛ ПЕДАГОГ Маргарита Ставрова

ЈУДГ,,БубаМара,,-Скопје



4.3.4 Реализација на воспитно образовната работа  на логопед

Предучилишната установа претставува визија за рaзвојот на детето во иднина.

Раното детство претставува основа за која се задржуваме и ги истакнуваме сите квалитети на детето од секое

поле на животот. Со поттикнување и посветување на воспитно-образовната работа и грижа за секое дете се

постигнува посакуваниот резултат.

Како стручно лице – логопед во таква установа се допринесува со низа активности, работилници, консултативни

разговори, поддршка, индивидуална работа се со цел децата да ги развиеме во една целосна и среќна единка,

подготвени за следната фаза училиштето.

Логопедот е стручно лице оспособено за работа на превенција, откривање, проценка, дијагностика, советување,

рехабилитација и третман на пореметување на говорната комуникација,  се што подразбира  пореметување на

јазик, говор и глас, пореметување во читање и пишување, пореметување на орално-ларингеалната функција и

пореметување во вербалната и невербалната комуникација кај децата со потешкотии во развојот.

Логопедската работа се одвиваше во планирање, остварување и следење на работата со деца со потешкотии во

говорно-јазичниот  развој и спроведување на едукациско-рехабилитациски логопедски третман.

Воочувањето, евидентирањето и идентификацијата на децата со потешкотии во говорно-јазичниот развој

подразбира опсервација – следење на децата со воочени отстапувања во говорно-јазичното подрачје,

дијагностика – тријажно испитување на говорот и остварена социјална интеракција, испитување на говорно-

јазичниот статус на детето, тимска развојна процена во соработка со воспитувачи, испитување на вештини

значајни за развој на читање и пишување.



Вовед

Годишниот извештај на логопедот е реализиран според годишниот план и програма на работа. Во текот на

работната година 2020-2021 година во време на пандемија со Корона вирус, установата беше соочена со многу

нови начини на работа, измени, предизвици. Како стручно лице логопед – матичен објект ,,Буба Мара 1“ работата

се вршеше индиректно, преку консултации и разговори со воспитно-згрижувачкиот кадар на ниво на сите објекти.

Во текот на годината со почитување на сите протоколи таму каде што имаше потреба од опсервација, милење и

сл. секако дека се оствари соработка со цел навремено да се детектира одредена проблематика во однос на

говорот или па целокупнот развој на детето во соработка со останатите членови на стручниот тим, најчесто

доктор и психолог. Континуирано се даваа активности во групите, се одбележуваа денови со работилници,

изработка на тема  Морски Свет со психолог, учество во тековната работа на установата, административни

работи и сл.

Целата година на месечно ниво како дел од комисијата за упис се следеа бројките на деца и се вршеше

континуирано упис како ќе се отвори место со оглед на ограничениот број на деца од МТСП.

Бројот на деца од предучилишна возраст со потешкотии во говорот и изговорот за време на пандемијата

драстично се зголемил, со тоа што доаѓаа многу родители и бараа совет или пак препорака за дополнителна

работа со детето.   Се увиде дека кај децата се зголемила потребата за мобилните уреди, компјутери, тв екрани,

односно биле се почесто оставани да гледаат секакви содржини, наместо да бидат изведувани активности во или

надвор од домот со најблиските, со тоа кај децата се намалила потребата за двонасочна комуникација, кај некои

деца се појавил срам од говорење, ниска самодоверба, емоцинална незрелост, пелтечење, слушање погрешен

говорен модел- проблем во артикулација на гласови, усвојување на англиски јазик како прв, а не мајчиниот

македонски јазик, отсуство на здружено внимание итн.



Времето поминато со родителите е драгоцено и прекрасно, затоа секојдневно се пружаше поддршка прво на

родителите па потоа и а децата индиректоно преку соработка со воспитно-згрижувачкиот кадар,  и директно

вклучени во група и следење...со тоа се наметнува потребата децата да бидат повеќе изложени на зборување,

објаснување, читање, покажување и исклучување од употреба на сите паметни уреди и вклучување во

секојдневието низ едноставни активности за потткнување на развојот на детето.

Основата за комуникација  е говорот – оваа година се заложив и континуирано давав материјали  за сите возрасти

за децата и континуирана соработка со пишување песнички на одредена тема, приказни, активности, сето тоа не

води кон една цел да се зголеми реченичкиот фонд кај децата, да се поттие говорно-јазичниот развој на децата,

да се развие имагинацијата, креативноста, логичкото мислење и размислување.... се е од суштинско значење, се

е говор, гласовите се околу нас, ги слушаме, буквите ги распознаваме...

Работилниците за децата се покажаа успешни и децата се ,,гладни“ за уште повеќе настани и збиднувања.

Секако дека фалеа средби, состаноци, интерни предавања бидејќки без директни средби работите течат

следствено и повеќе од потребно ни беа тие тековни состаноци со целиот персонал.

За подобри работи, за позитивна клима, за спознавање на себеси и децата, за тебе, за мене, за нас, да
бидеме подобри од она што сме денес ! Еден збор, многу значи !



Работа со децата – корективно терапевтска работа

 Опсервација и процена на децата за кои се покажало потреба

 Континуирана индиректна соработка со децата со вежби, насоки и соработка со воспитно-згрижувачки

кадар на ниво на сите објекти

 Вежби за орална мускулатура

 Вежби за поттикнување на говорно - јазичниот развој

 Вежби за насочување внимание и концентрација

 Вежби за фина моторика

 Вежби за графомоторика

 Јазични игри и активности

 Активности за сите воспитни групи

 Работилници реализирани во надворешни услови

 Вклучување на децата со раскажување и прераскажување на приказна како важен сегмент од

предучилишниот развој

 Поттикнување на читањето во група и домашни услови уште од најмала возраст

 Запознавање со буквите, гласовите ...насочување слушно внимание

 Акустички вежби

 Вежби за предчитачки вештини

 Вежби за предпишувачки вештини

 Вежби за предматематички вештини



Тековни активности

 Учество во подготовка на годишна програмa за работа на градинката

 Подготовка на  програмата за работа на логопедот во градинката

 Учество во подготовка на годишен извештај за работата на детската градинка

 Подготовка на месечен извештај за логопедската работа

 Учество во годишната програма за Советувалиштето за деца и родители

 Учество во годишниот извештај за Советувалиштето за деца и родители

 Административна работа

 Учество во Комисија за упис на деца

 Учество со логопедски совети за родители во Прилог за родители – списание ,,Росица“ на годишно ниво

 Соработка со стручен тим за опсервација и детектирање на деца со потешкотии во развојот

 Тековни состаноци со директор и стручни работници

 Во текот на месец септември според новонастанатата состојба со корона вирусот, пред започнување со

континуирана работа во градинката се одржа состанок со раководител на објектот и докторка за воведување

во работата, според протоколите за заштита на вработените и децата.

 Посочено беше дека стручните работници и соработници нема да влегуваат во група и нема да може да се

врши индивидуална и групна работа со децата, поради зголемување на ризикот за ширење на вирусот.

Особено да се посвети внимание на хигиената, чиста униформа, редовна дезинфекција на постелнина и

играчки.

 Стручните работници и соработници распределени се по објекти, секој во својот матичен објект, учество на

прием на деца и родители за одредена возрасна група, мерење температура и запишување на истата во

листите за евиденција.



 При влез во градинката здравствената состојба на вработените се следи со мерење температура, почесто

миење и дезинфекција на раце.

 Според протоколите за работата во градинките дадени од Министерство за труд и социјална политика

возрасните групи за децата од 2-6 години бројат по 15 деца, додека јаслените групи од 0-2 години се 6 деца, за

подоцна да се направи промена по налог од Министерство со зголемување на бројот на 12 деца.

 На почеток на септември континуирано се вршеше упис на деца во сите објекти.

 Предност на запишани деца се даде на ново примените деца од месец март кои поради епидемија на корона

вирусот не стартуваа.

 Општина Аеродром ослободи одредени категории на граѓани (самохран родител до една просечна плата,

родители на три деца, двајца родители без приходи или самохран родител без приходи, невработено лице,

родители на деца со потешкотии во развојот) за плаќање месечен надоместок за престој на нивните деца во

градинките ,,Буба Мара“ и ,,Срничка“ во период од 01.09.2020 - 31.12.2020.

 Сите објекти ги примаа документите за оваа категорија граѓани со што потоа се проследија до социјалниот

работник за проверка и ослободување.

 Бројот на деца (12 деца од 0-2 години, и 15 деца од 2-6 години) се исполни во сите групи покрај редовната

доставена документација, родителите потребно беше да достават и потврди дека работните задачи мора да ги

извршуваат на работното место, потврда од матичен лекар за здравствената состојба на детето, копија од

вакцинален статус.

 По престанување на мерките за заштита од корона вирусот, враќање на работното место на сите родители на

деца од 0-6 години, во градинката родителите носеа потврди за редовен за работен однос, потпишана изјава

според протоколите на градинката, за продолжување на престојот на детето во градинка или целосна

документација на првпат запишано дете во градинка.За таа цел со психологот се подготвуваа документи



(договори, пријава, изјава) за упис (копирање, принтање, заверување со печат). Се спроведуваа

информативни разговори со родителите (на отворено со одржување социјална дистанца и носење заштитна

опрема- маска) за адаптација на детето со психолог и за работата на градинката.

 Според протоколите за работа на градинките, работните задачи и обврски на стручните се надополнија
според потребата на установата како :

 Вршење прием на родители и деца објект Буба Мара 1, возрасна група од 2-3 години, јасли 12-18 месеци,

јасли 18-24 месеци, хетерогена група од 4-6 години.

 Мерење температура на родителот и детето и запишување на истата во листите за евиденција.

 Подготовка на списоци на примени деца на сите објекти

 Подготвена табела за бројност на деца на  ЈУДГ ,,Буба Мара“

 Копирање материјали подготвени од докторка чек листи за воспитно-згрижувачкиот кадар, технички персонал и

кујна, испраќање меил до сите раководители на објекти.

 Бројките беа исполнети како што се налага, но имаше и деца кои го преминуваат бројот од 15 деца и за таа

цел во соработка со психолог, раководител, директор во текот на месец октомври се покажа потреба од

отварање на хетерогена група на деца од 4-6 години.

 Средување на Годишната програма и Годишниот извештај на градинката со психолог, проследување на меил

до Управниот одбор за одобрение.

 Програмата и Извештајот на Советувалиштето за деца и родители се испрати на меил до управниот одбор за

преглед и одобрение.

 14.09.2020 Присуство на состанок со раководител и воспитувaчи. Информации за групите, присустност на

деца, време на доаѓање на децата, тековни активности.



 17.09.2020 Присуство на состанок со директор, раководители, медицински сестри. Доставени списоци на деца

со 15 потврди и можност за упис на деца каде што има слободно место. Забележување на бројка на деца по

возрасна група за сите објекти.

 Прием на родители за пополнување молба за упис на дете, доставени молби за упис на дете на меилот на

градинката, нивно проследување, принтање, разгледување по дата и возрасна година и распределување во

класери по објекти.

 Изготвен извештај за листа на чекање на деца во сите објекти од 0-2 години.

 Изготвен извештај за листа на чекање за месец септември.

 22.09.2020 Инспекција од Министерство за Труд и Социјална Политика. Доставена бројка на деца од 0-2

години, број на деца од 2-6 години, вкупен број на запишани деца со психолог.

 28.09.2020 Присуство на состанок со директор, раководители Буба Мара и Буба Мара 1 за деца кои што го

надминуваат бројот од 15 деца. Одлучено е групата од сала да се префрли во објекти Буба Мара 1, односно

хетерогена група од 4-6 години. Распределба на деца по други објекти. Доставен список на деца од 4-6 години.

 Логопедската работа ќе се одвива непосредно, преку активности во група за поттикнување и развој на говор,

вежби за предчитачки и предпишувачки вештини, индивидуални разговори со воспитувачи за дополнителни

насоки, совети, итн.

 Индивидуални разговори и со родители за логопедската работа да може да продолжи дома.

 Заедно со психологот на родителите и воспитувачите како градинка и како дел од Советувалиштето за

родители и деца нудиме поддршка, внимание и соработка се со цел како родителите така и нивните деца да се

чувствуваат сигурно и безбдено во нивната околина.

 Во соработка со раководителите на сите објекти се покажа потреба и за работа со деца со потешкотии во

развојот. Со психологот континуирано се подготвуваат воспитно образовни цели за децата, пратен и изработен



прашалник од психолог за децата со потешкотии во развојот, каде што низ опсервација воспитувачите ќе

можат да обрнат внимание и пристап до детето.

 Спроведени разговори со воспитувачи и родители за следење на тие деца низ активности кои ќе бидат

прилагодени според нивните потреби и охрабрување на родителите за понатаму во иднина.

 Со новонастанатата ситуација се покажа потреба од поддршка за децата кои пројавиле пелтечење за

периодот кога останале дома, и кога почнале да посетуваат градинка. За таа цел со психологот низ разговори

со воспитувачи и родители беа посочени насоки за активности кои вклучуваат мирна и пријатна атмосфера за

работа, приказна, вежби за дишење.

 Децата се следат и понатаму и за секоја промена потребно е да бидеме известени за да може навремено и

правилно да се реагира со цел да се ублажи и нормализира состојбата.

 Пелтечењето кај повеќето дечиња е преоден период (физиолошко пелтечење) кое се јавува во периодот од 2-

5 годишна возраст кога јазичното ниво се развива на повисоко ниво. За родителите дадени се Совети за дете

кое што пелтечи кои треба да се применуваат и во возрасната група.

 Подготовка и дадени вежби за возрасна група од 2-3 год. за  Развој на говор, (принтана верзија со слики) -

Состави реченица, - ,,Кој што прави?“, приказни по слики.

 Разговор со родители за информации за упис на деца.

 Даден број на запишани деца од сите објекти.

 Во месец ноември стручниот тим одржа состанок за реализација на активности по групи, односно

одбележување значајни денови со активности, секако сето тоа да биде проследено на web страната на

градинката како и на нашата ФБ страна.

 Месец ноември беше посветен на детето, односно Одбележување на Светскиот ден на детето, за таа цел

стручниот тим континуирано работеше изработки на едукативни материјали, средства, т.н. ,,сензорни“ коцки за



сите возрасни групи во објект Буба Мара и Буба Мара 1 со вклучени и други материјали за работа соодветни

според потребата на возраста.

 Нашата креативност ја претворивме во активности за тактилна, визуелна перцепција, вежбање фина моторика,

предматематички вештини, усвојување форми и бои, предчитачки вештини, една целина од активности кои

децата од 2-6 години ќе ги изведуваат на еден поинаков и интересен начин.

 Приемот на деца се вршеше континуирано во предвиденото време (јасли, возрасна група од 2-3 годни и

возрасна група од 4-6 години).

 Копирање материјали за тековната работа, чек листи, табели итн.

 По дадена насока за дополнителна логопедска работа за дете од 5-6 годишна возраст, остварена е соработка

со родителите за детето, постигнат напредок откако посетува логопед во домашни услови и во група.

Логопедската работа продолжува да се врши индиректно преку дадени активности во група на воспитувачите

или вежби за дома со родителите. Континуирано споделување совети, насоки, информации, консултации и сл.

за потреба на логопедската работа со воспитно-згрижувачкиот кадар.

 Барање од воспитувач да се следи дете во група со психолог 3-4 возрасна група.

 Опис – детето следи рутини, не учествува во активности, краткотраен поглед со очи, краткотрајно внимание,

слабо развиена ситна моторика, неконтролирани движења на дланките и прстите.

 Позитивни страни - сака да се гушка, искажува емоции, има интерес за одредни играчки, се врти на име.

 Дадени препораки за група

 да се оствари контакт на блискост и сигурност со воспитувач, да се даваат активности со редење и нижење, да

се поттикнува говорот со едноставни налози, да се иницира комуникација со кратки и јасни одговори, низ

илустрации и слики, најчесто со визуелна поддршка.



 Хигиенски навики сеуште не се усвоени како биолошките потреби (носи пелена) и користи цуцла,

предиспозиција за проблем со гласовите.

 Опсервација на дете кое што пелтечи – детето е опуштено, соработува со воспитно-згрижувачкиот кадар и

врсниците во група. Учествува во активност. Дадени препораки да се прават вежби за дишење и опуштање

наутро и пред заминување, игри на самодоверба, опуштање на мускулатурата на телото. Активности во група

– дување балончиња, хартија на дланка, дување пластични  топчиња во чаши. Да се следи...

 Подготовка на материјали за возрасна група од 2-3 години усвојување бои и развој на фина моторика.

 Почеток на месец декември беш посветен на годишното време зима, како и претстојните новогодишни

празници со тоа што се украси влезот на градинката и јаслениот дел во ходникот заедно со воспитно-

згрижувачкиот кадар и стручниот тим. Посебен придонес на рачни изработки на тема зима даде негувател

Македонка П., најголем дел од изработките.

 Дадени вежби за гласот  Р  објект Лавче, соработка со раководител.

 Подготовка на флаер по повод 3 декември – Меѓународен ден на лицата со потешкотии во развојот

 Дадени вежби за говорни налози за дете од возрасна група од 3-4 години.

 Испратени видеа  до сите објекти за одбележување 3 декември возрасна група од 4-5 годни и 5-6 години ( ,,Ian”

,,The gift”, ,,Dog guide – Pip”).

 Испратени флаери во сите објекти

 Изработка на постер – лого за одбележување 3 декември Меѓународен ден на лицата со потешкотии во

развојот

 Учество во активност за одбележување на 3 декември, искази на децата, сочусвтво кон другите по гледањето

на анимираното видео.



 Следење дете возрасна група 4-6 години завршен логопедски третман за сите гласови, информирање на

родителите.

 Подготовка на материјали за одбележување на светскиот ден на планините со стихотворба, приказна и

изработка.

 Континуирана изработка на едукативни коцки со активности за сите групи во бојект Буба Мара и Буба Мара 1.

 По дадена препорака, отпочнување со индивидуален логопедски третман хетерогена група 4-6 години.

 Продолжување со давање вежби за соодветни гласови за група и домашни услови.

 Во текот на месец јануари поради претстојните празници бројот на деца бее намален. Поради почитување на

протоколите и насока за стручните да бидат во еден објект, логопедкста работа се вршеше иниректно и

дирекотно само во еден објект со опсервација, следење и сорабтока со воспитно-згрижувачкиот кадар

 11.01.2021 – Инспекција за педагошката работа – дадени документи на увид за спроведената Комисија за

уписи

 Средување документација за Советуалиштето ,,Мал свет, големи срца“ со одбележување денови

 Пратени месечни извештаи ноември-декември

 Учество во Прилог за родители – во списанито за деца ,,Росица“

 Подготвени видеа на тема Морски Свет возрасна група 4-5 год.

 Подготвени пораки за мотив на денот, размислување, добро дело и спомени заедно со психолог

 Средување канцелариски простор со психолог

 Замена на воспитувач во возрасна група од 4-5 год. Прием на деца, доручек..спроведена активност

конструктивна игра

 Консултирање со логопедот на градинка ,,Срничка“ за тековните активности



 Во текот на месец март-април родителите имаа барања нивните деца да се вртат во својата воспитна група,

но поради бројот од 15 деца како опција се нудеа другите објекти каде што не го исполнуваат бројот од 15 за

префрлување и посетување градинка.

 Превземање на дел од активностите од раководител на Буба Мара 1 поради оправдана отсустност

(бременост) праќање просек за месец  февруари до социјалниот работник.

 Подготовка на документација за лиценци на воспитно-згрижувачкиот кадар.

 Украсување на објект Буба Мара 1 на тема пролет.

 Коирање материјали за работ на вопситувачи возрасна група од 4-5 год. ,,Дрвото во мојата околина“

 Подготовка на материјали за деца со потешкотии во развојот – визуелна поддршка, објекти Сонце возрасна

група од 4-5 год, и објект Буба МАра возрасна група од 3-4 год, објект Пчелка 1  возрасна група од 4-5 год.

објекти Буба Мара 1 возрасна група од 5-6 год.

 Пратени активности од сите возрасни групи  објект Буба Мара 1 за проектот Скриено богатство распределени

по теми.

 Координација со професор по музичко воспитание за да се направи видео  од сите возрасни групи за проектот

Скриено Богатство.

 Подготвена документација за обновување лиценца за негувател објкети Лавче

 Информации од УНИЦЕф за одржување на обука на тема ,,Вешто Родителство“ – стручен тим

 Пополнување листи за мерење температура за тековната недела

 Прием на списание Смешка, поделени по групи

 Подготовен флаер за ,,Светскиот ден на аутизмот“

 Дадена активности во сите објекти, за возрасните група од 4-6 години ( да се напише активноста ....)

 Пратена бројка на деца од 4-6 години до МТСП



 ДАден  број на вработени да се испрати до МТСП

 Исконтактирани родители за отварање на хетерогена група со социјален работник

 Набава на материјали во книжара Тримакас за тековните активности

 Објект Буба Мара 1 – повикан хаус мајстор за поправка на шкафче во возрасна група од 5-6 год.

 Испратен список на вработени кои скаат да се вакцинираат од објекет Буба Мара 1.

 Дополнување на списокот за вакцинацја.

 Дадени два еко теписи за хетерогената група

 Пратен трет список за вакцинација

 19.04.2021 Распределување на визири за вработени, донација од Medika Pro

 Добиени листи на вработените кои се во изолација

 Известување за хуманитарна акција  за облека  храна

 Стасани Смешки за тековниот месец, распределба по групи

 Пренесување информации од колегиум на воспитувачи од Буба Мара 1

 Украсување на објектот по повод Велигденските празници објект Буба Мара 1

 Претен просек за тековниот месец март

 Прием на деца и родители, мерење тт

 Внесување деца во електронскиот систем

 Изработка на флаер   ,,Подготовка на училиште“ во соработка со психолог - објавен на web страната и на fb на

градинка Буба Мара

 Дојдена екипа за проверка на ПП апарати

 Континуирано мерење тт и прием на деца и родители возрасни групи јасли, 2-3 год. хетерогена група од 3-6

год. и хетерогена група од 4-6 год.



 Опсервација во група со психолог, во објект Пчелка 2 по барање на родител да се следи дете, дали има

промени во однесување во група

 Опсервација во група, барање од раководител да се опсервира дете од стручен тим... да се посочи на

проценка во ,,Завод за ментално здравје“.

 Подготовка на активности по повод денот на логопедија 06.03.2021 во објект Пчелка 1

 Складирање, уредување слики по воспитни групи за проектот ,,Скриено богатство“

 Подготовка на презентација за проектот Скриено богатство

 Подготовка на тема ,,Морски Свет“ за возрасна група од 4-5 год. со психолог, наменет за воспитниот кадар од

сите објекти

 Подготовка на флаер за аутизам за воспитувачи и објава на фб страната

 10.05.2021 Зголемување на бројот а децата во градинките од Министерство за Здравство со плус 5 деца,

односно 20 деца во воспитна група до 15 деца во јаслена група.

 Примени Росици за тековниот месец, распределба по групи

 Подготовка на презентација за проектот ,,Скриено богатстов) објект Буба Мара 1

 Подготовка на документи за лиценца за негувател објект Лавче

 Соработка со студио Дигит Експрес сликање на сите деца ос сите воспитни групи

 Доставени алманаси  за воситните групи од 5-6 одини, од Дигит Експрес

 Подготовка на документи за лиценца за воспитувач од објект Буба Мара 1

 Добиени Сертификати за стручни работници - Колегијална поддршка

 Даден просек за тековниот месец април

 Делење уплатници по групи

 Прием на деца со новата јаслена група, мерење тт



 Промена на изјавата за упис на деца (20 деца воспитна група / 15 јасли)

 Предложени идеи, активности за програмата на Советувалиштето

 Предлог иде за предавања за програмата за професионални компетенции

 Предлог да се објават изминати презентации од стручниот тим на web страната

 Дневен ред на состаноците на воспитувачи и негуватели од сите објекти – да напише секој од својот профил

на работа

 Изготвена лиценца за вопситувач објекти Буба Мара 1

 Испраќање на децата од 5-6 годишна возраст – украсување на дворот на градинката

 Прием на алманаси и дипломи, делење по групи

 Подготвени стихови за испраќање на децата до 5-6 годишна возраст

 Подготвен дневен ред на логопед за тековните состаноци со вопситно-згрижувачкиот кадар

 Подигнување договори од Тримакс, дадени интерни проекти за принтање

 Напишани пораки за училиште

 Задолжени негуватели за далечински управувач на клима – Буба Мара 1

 Поправка на брава од кујна, направени копии на клучот

 Промена на пловак и поправка на лајсна во објекти Буба Мара 1

 Испратена тема ,,Морски Свет“  во сите објекти за реализирање во текот на летниот период

 Отпочнување со годишни одмори- спојување на групи со дозволениот број 20 според протоколите



Други активности според потребите на установата

 02.10.2020 Учество во пречек на министерот за здравство (Венко Филипче ) со раководител, директор. Разглед

на објектот ,,Буба Мара“ и ,,Буба Мара 1“. Негово обраќање за информации за состојбата, при прием на деца

дали имаат пројaвено темперaтура.

 21.10.2020 Инспекциски надзор

 Инспекција од Државен Завод за статистика

 Учество во хуманитарна акција по повод ,,Денот на гладта“ донирање конзерирана храна-зимница

 Подготовка и испраќање допис, барање за предлог активности за градинка предложено од Сектор за

образование, спорт, култура и заштита.

 Подготовка на документација за оценување на стручни работници и соработници

 Подготовка на документи за оценување за воспитувачи и негуватели

 Прием на деца возрасна група 4-5 години и замена во група, читање приказна ,,Златка и трите мечки“.

 Соработка со раководител во отсуство, даден просек и број на запишани деца, продолжување на тековната

работа во објектот.

 Соработка со правник во однос на листа за оценување на стручни даватели проверка.

 Координација со воспитувач за оценување за тековната година, листи за оценување, подготовка на

документација.

 Испраќање на есенка во сите објекти на Буба Мара.

 Учество во китење на објектот на тема зима и новогодишните празници.



 Примено списание Смешка, објект Буба Мара 1

 Нарачување нови Математички текнувалки и списание Смешка

 Подготовка на документи за лиценца на воспитувач

 Соработка со воспитувач, раководител/психолог, директор за оценување на вработените.

 Стасани Росици бр. 4

 Средување на ходникот за интерно снимање со деца од 4-5 годишна возраст, новогодишни песнички

 Печатење, принтање материјали за возрасна група од 4-5 години.

 Известување за член на комисија за интерен оглас за селекција на унапредување

 Проверка на документи на пријавен кандидати на интерен оглас (раководител, ментор воспитувач, ментор

негувател) со правник и воспитувач

 18.12.2020 Спроведено интервју со пријавените кандидати за формирање на Комисија за селекција за

унапредување  со правник претседетал на комисијата, логопед член и воспитувач член.

 Украсување објект со раководител, учество во изработка на бастунчињаод стиропор, редење гирланди и

сијалички, поштенското сандаче на Дедо Мраз

 Средување документација за вработени за оценување со психолог и воспитувач.

 Пристигнати молби за упис, принтање и разгледување на истите.

 Снимање новогодишни детски песнички

 Сликање и снимање на децата, (Буба Мара и Буба Мара 1) посета на Дедо Мраз односно професор по музичко

воспитание.



Комисија за упис на деца

 Консултативни разговори за психолог за вршење на упис за деца

 Во однос на бројот на на запишани деца, од родителите се покажа интерес за зголемување на бројот на деца

повеќе од 15, но МТСП сеуште не го промени бројот од 15 деца во воспитните групи.Проверка на прозивници

со комисија за упис на деца во однос на присутност на децата, која се врши крај на месец, проверување на

ново запишани и испишани деца

 Проверка на писмени барања за упис, отстранети барања на веќе примени деца.

 Подготовка на документ за листа на чекање

 Направени списоци на запишани деца

 Направена проверка од комисијата за упис а деца во сите објекти каде не е исполнет бројот од 15 деца да се

исполни според дадените протоколи за работа во градинките

 Координација со раководителите на објектите за запишување деца

 Направена вибер група со  директор, комисија за упис, раководители за навремено споделување информации

и сл.

 04.02.2021 Одржан состанок со директор и комисијата за упис на деца – разговор за отварање на нова

хетерогена група, прием на родители кои имаат потреба од згрижување на детето или било какво прашање и

сл.

 Направена листа на чекање на деца вадење број на невработени родители и самохрани рдители

 Прием на нови деца за адаптација во јаслена група – дадени информации за адаптација од психолог



 Направен список на деца за отварање нова хетерогена група од 3-6 год. објект Буба Мара

 Прием на родители за упис на деца, давање информации со остатантите членови на комисијата за упис.

Барањето за упис од март 2020 се пополнува онлајн на страната на  градинка Буба Мара

 Молба од родител за префрлање дете во друг објект

 Стасано решение за отсуство поради корона вирус

 По одржана обука за електронската листа на чекање внесување на сите деца заклучно со април 2021 год. со

матичен број...исконтактирани и внесени 500 деца, заедно со социјалниот работник

 Проверка за присутност на деца на месечно ниво, преглед на прозивници во сите објекти и сите возрасни

групи во соработка со социјалниот работник

 Одговорно лице – администратор за внесување деца во Електронската листа на чекање

 Подготвена документација за отварање на хетерогена група

 Направена табела за присутност

 Пополнување на листата на чекање во електронскиот дневник

 Список на деца за прием за 05. месец

 Средување на молбите за упис, по објекти

 Пратено известување за промена на молбата за успи во градинка да се додаде ставка – самохран родител

 Прием на родители за добивање информации за упис

 Внесување барања за упис со матични броеви од објект Сонце во електронската листа на чекање

 Внесување деца од објекти Буба Мара 1 со матични броеви во електронската листа на чекање

 Внесувањње деца од  објекти Пчелка 1 и објект Пчелка 2 со матични броеви во електронската листа на чекање

 Консултација со педагог од Орце Никилов за внесување молби во електронскиот систем

 Разговор со родители за упис на деца



 Распределба на децата од хетерогената група – предлог да се вратат во соодветната група, со зголемување

на бројот на деца на 20.

 Списоци на деца од објект Буба мара и Буба Мара 1 згрижување на стари деца до бројот 20.

 Воспитувачот продолжува хетерогента група да ја води за завршната претстојна приредба

 Дадена документација на родители за упис на деца за тековниот месец

 Списоци на нови деца за прием на ниво на сите објекти

 Да се направи обнова на договори до крајот а месец 08

 Средување списоци со раководител од објекти Пчелка 2

 Средување списоци со раководител од објект Пчелка 1

 Известување од сите раководители за децата – кои деца момнетално посетуваат градинка, кои чекаат да се

згрижат и коисе на листа на запишување.

 Прием на нови деца за тековниот месец

 Родители за испис на деца

 Дадени документи на родители за упис на деца

 Оварање нова јаслена група – објект Буба Мара 1

 Контактирање деца за успи во градинка за месец септември со социјален работник

 Одговорени меилови за упис на деца



Соработка со воспитно-згрижувачкиот кадар

 Информирање на деца со комуникациско, говорно-јазични потешкотии и помош во планирање на работата

со нив

 Упатување на стручна литература

 Писмени и усни насоки за постапување кон децата со говорно-јазични потешкотии

 Водич за секој воспитувач – ,,Развој на изговор на гласовите“ кај децата од предучилишна возраст

 Водич за секој воспитувач ,,Листа за проценка на говорниот развој“ од 0-6 години

 Консултација со воспитувачи за одредени деца, превентива со вежби за логомоторика:

 Консултации со воспитувачи за деца кои треба да се следат во група.

 Насоки во група за воспитно-згрижувачкиот кадар, каков да биде односот кон дете со потешкотии во

развојот да се следи за сите промени  и информирање на стручен тим.

 Спроведени работилници во одредени групи

 Посочени деца за опсервација во група

 Соработка со воспитно-згрижувачки кадар за следење на деца и во наредната воспитна година

 Насоки за воспитно-згрижувачкиот кадар за поттик и интерес на децата за читањето приказни

 Одржан состанок со раководител и воспитувачи, пренесување информации од колегиум во однос на

воспитната работа, осигурување, материјали и прирачници за работа. Соработка со Тримакс, Просветно

дело, Интеа Прес.

 Разговор со воспитувачи возрасна група 4-5 години за деца кои имаат потреба од логопед, опсервација и

следење во група

 Дадени се Совети за пелтечење и за воспитниот кадар каде што се покажа потреба.



 За сите деца ќе се направат посебни изработени активности со слики и извештај во соработка со

воспитно-згрижувачкиот кадар.

 Подготовка на материјал за возрасна група од 5-6 години, препознавање на буквите.

 Консултација со воспитувач за активност препознавање букви и гласови, развој на фонолошка свест.

Подготовка на активности за група

 Соработка со воспитувач за активност возрасна група од 5-6 години, ,,Поврзи ја буквата од твоето име“

подготовка на материјали, активност реализирана со азбука

 Консултативен разговор со воспитувач и психолог за дете со развојн потешкотии, по пополнетиот

прашалник, со психологот се направи анализа и се подготвуваат соодветни вежби за во група.

 Разговор со воспитувач за дете кое што има потешкотии во изговор на гласовите К и Г.

 Копирање материјал за работа за воспитувач

 Континуирано давање материјали  за воспитувачи за возрасни групи од 4-5 години.

 Дадени вежби од психолог и логопед  возрасна група 3-4 години објект Буба Мара

 визуелна перцепција (пронајди го животното и именувај го)

 лавиринт

 форми (обои и именувај)

 поврзи ги броевите

 заокружи што е највисоко

 Дадени материјали од психолог и логопед за работа во група од 4-5 години

 лавиринти

 форми и бои

 Дадени материјали од психолог и логопед за работа во група од 5-6 години



 поврзи го парот

 форми

 што не припаѓа

 Најава на воспитниот кадар од сите објекти возрасни групи од 4-5 години и 5-6 години за одбележување

на 3 декември со анимирано видео и искажување на емоциите од видеото преку цртеж.

 Консултација со воспитувач за опсервација на дете возрасна група од 2-3 години, известувње на стручен

тим да се следи детето и да се дадат препораки за работа.

 Разговор со воспитувач за опсервација и следење на дете возрасна група од 3-4 години во однос на

развојот на говорот.

 Дадени вежби од психолог и логопед возрасна група 4-5 години

 лавиринт

 визуелна перцепција

 графомоторика

 Индиректна логопедска работа – пратени вежби за гласот С во објект Пчелка 2, вежби за увежбување на

оралната мускулатура предиспозиција за изговор на гласот С.

 Одржан состаноk со раководител и воспитувач објект Буба Мара 1 за тековните активности кои следат,

спроведување проект кај децата од 2-6 год. и продолжување на проектот за Колегијалната поддршка за

воспитувачи.

 Консултација со воспитувач и психолог за дете со потешкотии во развојот- спроведени сите документи за

работа во група

 Континуирана соработка со раководители за приме на нови деца, извештаи, документи за упис и сл.



 Тековно копирање, принтање на материјали за сопствена логопедска работа како и материјали наменти

за воспино-згрижувачкиот кадар

 Дадена драматизација во возрасна група од 5-6 год. (Платнеса, Хартеса)

 Учество во активност- приказна ,,Рибарот и златнатa рипка“ возрасна група од 4-6 год.Разговор со децата,

поука од приказната, прашања и одговори. Целта е децата да се поттикнат да размислуваат самостојно и

да најдат соодветно решение за настанатите конфликти.

 Пратени активности и изработки од воспитниот кадар  за проектот Скриено Богатство

 Дадени вежби и насоки за поттикнување говоро кај дете од 2-3 години. Книга со активности – јазични игри

 Одржан состанок за колегијална поддршка со стручни работници од страна на воспитувачи, дадена

насока за пишување на дневник на благодарности и вежби за опуштање на телото.

 По прием на нова вработена негователка, барање од раководител и медицинско лице – работни задачи за

неговател и кодекс на однесување

 дадени материјали во воспитна група од 5-6 год. Буба Мара 1

 математички поими (над, под, лево, десно)

 визуелна перцепција (што не припаѓа)

 графомоторика

 Дадени материјали во воспитна група од 5-6 год. активност – Кампувам

 графомоторика

 броеви

 пронајди и откриј

 Подготовка на картички  за рутинси активности за возрасна група од 3-4 год.



 Напишани препораки за посета на логопед во ,,Завод за рехабилитација на слух, говор и глас“ во објект

Пчелка 1 возрасна група од 4-5 год.

 Дете со назален говор ?

 Дадени активност во група со Цд зa јазични игра и поттикнување говорно-јазична стимулација

 Консултација со вопситувач од Пчелка 1  за дете со потешкотии во говорно-јазичниот развој

 Консултација со негувател за опсервција на дете кое има потешкотии во артикулација, да се дадат вежби

за дома

 Дадени материјали возрасна група од 4-5 год.

 - Сакам да знам

 Еко дете

 Годишни времиња за обработка на тема  Дрвото во мојата околина

 дадени материјали за воспитна група од 4-6 год. приказна, вежби за графомоторика

 По барање на воспитувач, направена опсервација  на дете во објект Пчелка 1.

 Опсервација на дете

 - развиен реептивен говор

 следи со стимулација на говор

 одговара на емоционални дразби

 воспоставен контакт со очи

 краткотрајно внимание

 Дадени насоки за во група

 да се вежба здружено внимание



 говорот не соодвествува на возраста, да се зголемува постепено фондот на зборови преку игра и

акитвностите во група

 стимулација на говорно-јазичен развој

 Потреба од дополнителна логопедска проценка

 да се развива играта во интеракција со други деца

 вежбање говорни налози

 вежби за ситнамоторика на рацете и прстите

 да се стекнат хигиенски навики (одвикнување од пелени)

 Остварен телефоски разговор со родителот  за дополнителни информации и инструкции за работа во

домашни услови.

 Соработка со воспитувач за одбележување на денот на џезот ( подвижна игра и ликовна игра со

инструменти )

 Дадени материјали за графомоторика, визуелна перцепција, концентрација и внимание за дете кое

посетува логопед

 Опсервација во група со социјален работник, детето посетува логопед приватно – да се следи во група, за

понатамошни насоки

 Проба со децата за денот на џезот, направени навивачки туфни

 Дадени вежби  возрасна група од 3-4 год. објект Буба Мара - развој на говор, прашање со кој и што,

состави реченица

 Пренесување информации од педагог на воспитувачи од објекти Буба Мара 1 од воспитните групи од 5-6

год. – да се дадат анкети на родителите и потврдите за училиште.



 Дадени материјали по повод велигденските празници – Велигденски активности за сите возрасни групи од

објекти Буба Мара и Буба Мара 1.

 визуелна перцепција

 графомоторика

 предматематички вештини

 Опсервација во возрасна група од 3-4 год. – вежби за опуштање

 Дадени вежби за гласот Р

 Опсервација во возрасна група од 3-4 години, да се направи консултација со стручен тим, да се следи

понатаму детето во група

 Разговор со вопситувач за дете кое има потреба од безглутеинска исхрана

 Замена во група воспитна група од 4-5 год.

 Напишан говор за  испаќање на деца првачиња

 Дадени насоки за развој на говор во воспитна група од 3-4 год. објект Сонце

Одбележување денови

 13.11.2020 – Одбележување на ,,Светскиот ден на љубезноста“ е за да се истакнат добрите дела во

заедницата, насочени кон позитивната моќ и заедничката нишка на љубезност што не врзува.

Љубезноста е основен дел од човечката состојба што ги премостува поделбите на расата, религијата,

политиката, полот... Децата на возраст од 4-6 години го одбележаа денот на љубезноста со активност

со цел запознавање со поимот љубезност, разбирање на љубезноста и учтивото однесување во

секојдневието. Стручниот тим изработи преку 400 пораки за сите родители во сите објекти со убава

мисла, порака за убав ден ...пораките се поделија во сите објекти.



 Изработка на срце по повод денот на љубезноста

 16.11.2020 – Одбележување ,,Меѓународен ден на толеранција“

Стручниот тим  подготви активност за децата од 4-6 годишна возраст ,,Јас во огледало, мојата дланка и моето

стапало”. Целта е децата да ги изразуваат своите чувства и сознанија за себе и својот лик, развој на поимот за

себе, набљудување на себе си, сопствените разлики и сличности со околината.

Советувалиштето за деца и родители подготви и информативен флаер за родителите, за толеранцијата како

лична особина, толеранцијата во семејството и  важност на истата во процесот на воспитување на детето.

 Изработка на срце по повод денот на љубезноста

 16.11.2020 – Одбележување ,,Меѓународен ден на толеранција“

Стручниот тим  подготви активност за децата од 4-6 годишна возраст ,,Јас во огледало, мојата дланка и моето

стапало”. Целта е децата да ги изразуваат своите чувства и сознанија за себе и својот лик, развој на поимот за

себе, набљудување на себе си, сопствените разлики и сличности со околината.

Советувалиштето за деца и родители подготви и информативен флаер за родителите, за толеранцијата како

лична особина, толеранцијата во семејството и  важност на истата во процесот на воспитување на детето.

 Изработка на срце по повод денот на љубезноста

 16.11.2020 – Одбележување ,,Меѓународен ден на толеранција“

Стручниот тим  подготви активност за децата од 4-6 годишна возраст ,,Јас во огледало, мојата дланка и моето

стапало”. Целта е децата да ги изразуваат своите чувства и сознанија за себе и својот лик, развој на поимот за

себе, набљудување на себе си, сопствените разлики и сличности со околината.

Советувалиштето за деца и родители подготви и информативен флаер за родителите, за толеранцијата како

лична особина, толеранцијата во семејството и  важност на истата во процесот на воспитување на детето.



 Изработка на цвет по повод ден на толеранција

 20.11.2020 Одбележување ,,Светски ден на детето“

,,Сензорни авантури” Од детето во сите нас
Стручниот тим на ЈУДГ “Буба Мара” по повод Светскиот ден на детето изработи едукативни сензорни играчки за

децата од нашата градинка.

Се користеа рециклирачки материјали и предмети од секојдневието со помош на кои изработивме автентични,

забавни и корисни играчки за поттикнување на правилен раст и развој на деца од 2-6 годишна возраст.

Сензорните играчки се наменети да ја поттикнат фантазијата, креативноста, логиката, меморијата, вниманието,

моторичките и математичките способности на детето и неговото просторно размислување, со еден збор да

стимулираат повеќе домени од развојот на детето.

 Изработка на цвет по повод ден на толеранција

 20.11.2020 Одбележување ,,Светски ден на детето“

,,Сензорни авантури” Од детето во сите нас
Стручниот тим на ЈУДГ “Буба Мара” по повод Светскиот ден на детето изработи едукативни сензорни играчки за

децата од нашата градинка.

Се користеа рециклирачки материјали и предмети од секојдневието со помош на кои изработивме автентични,

забавни и корисни играчки за поттикнување на правилен раст и развој на деца од 2-6 годишна возраст.

Сензорните играчки се наменети да ја поттикнат фантазијата, креативноста, логиката, меморијата, вниманието,

моторичките и математичките способности на детето и неговото просторно размислување, со еден збор да

стимулираат повеќе домени од развојот на детето.

 Изработка на цвет по повод ден на толеранција

 20.11.2020 Одбележување ,,Светски ден на детето“

,,Сензорни авантури” Од детето во сите нас
Стручниот тим на ЈУДГ “Буба Мара” по повод Светскиот ден на детето изработи едукативни сензорни играчки за

децата од нашата градинка.

Се користеа рециклирачки материјали и предмети од секојдневието со помош на кои изработивме автентични,

забавни и корисни играчки за поттикнување на правилен раст и развој на деца од 2-6 годишна возраст.

Сензорните играчки се наменети да ја поттикнат фантазијата, креативноста, логиката, меморијата, вниманието,

моторичките и математичките способности на детето и неговото просторно размислување, со еден збор да

стимулираат повеќе домени од развојот на детето.



 Одбележување 3 декември ,,Меѓународен ден на лицата со потешкотии во развојот“ во сите објекти

со децата од 4-5 и од 5-6 години преку внимателно следење на анимиран филм проследено со ликовно

изразување на дечињата преку цртеж.

 Изработка на водич за воспитувачите поделени во сите објекти во сите воспитни групи со цел да се

поттикне отвореност, искреност и соработка. Да влеземе во еден поинаков свет и да ги сфатиме и



разбереме потешкотиите, и како дете и како возрасен, да се соединиме, помогнеме, прифатиме.

 11.12.2020 Одбележување на Меѓународен ден на планините со приказна, стихотворба, изработка,

работни листови за графомторика - возрасна група од 4-5 и 5-6 години во сите објекти.Целта е на децата да

им се доближи значењето на планините за нашата планета и нашето здравје, како и сите видови на

активности во планина кои можеме да ги практикуваме со семејството.



02.04.2021

СВЕТСКИ ДЕН ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НА СВЕСТА ЗА АУТИЗМОТ

Јас сум дете, едно, единствено, посебно... потребна ми е твојата поддршка, прифати ме, разбери ме и дај
ми прегратка за бескрајна среќа...

ЈУДГ ,,Буба Мара“ по повод 2 април ,,Светскиот ден за подигнување на свесноста за аутизмот“ СВЕТНА ВО
СИНА БОЈА, како знак за поддршка на децата со аутизам.

Дечињата од објект ,,Буба Мара“ 1 возрасна група од 4-5 и хетерогена група од   4-6 години ја дадоа својата

поддршка преку изработка на сложувалка и сина сијаличка - симбол, за да станеме свесни и одговорни за оваа

состојба.

Да зборуваме гласно, да се информираме и едуцираме се повеќе за аутизмот кој носи свои посебности.

Ние ,,ЈУДГ Буба Мара“ сме дел од сложувалката која нема крај... и која постојано треба да се надградува и

мотивира се со една цел - среќно и исполнето дете!



22.04.2021

Одбележување на Светскиот ден на планетата Земја !

Учество во одбележување на Светскиот ден на планетата Земја со децата од 5-6 годишна возраст со

воспитувач,социјален работник и професор по англиски јазик. Децата цртаа на плочник, со цел да ја подигнеме

свеста за зачувување на нашата планета. Да остане безбедно место за живеење со чиста вода, чист воздух и

многу зелени површини.



29.04.2021 година
СВЕТСКИ ДЕН НА ТАНЦОТ
30.04.2021 година
МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА ЏЕЗ МУЗИКА
Децата на возраст од 5-6 години од објект “Буба Мара 1” ги одбележаа Светските денови на танцот и џез

музиката.

Стручниот тим заедно со воспитувачот и негувателот во групата организираа креативна работилница преку која

децата се запознаа со музичките инструменти кои се заслужни за звукот на џезот, го слушнаа звукот кој истите го

произведуваат, а и самите тие беа креативни и изработија музички инструмент. Деца учествуваа и во танцова

точка.

Соработка со професор по англиски јазик и координација со професор по музичко воспитание, во однос на

музиката и средување на вдеото со децата.

Изработка на мажоретки за сите деца.



04.05.2021 - Учество во активност со социјален работник- објект Буба Мара воспитна група од 5-6 год. по повод

денот на сесловенските просветители Св. Кирил и Методиј, заслужни за составување на првата словенска азбука

- глаголицата..

07.05.2021 Изработка на флаер со психолог – Подготовка за училиште (објава на web и fb страната на ЈУДГ Буба

Мара)

Водич за родители

Дали вашето дете е подготвено за училиште ?
Вештини Дали вашето дете може...
Води грижа за самиот себе Дали детето користи самостојно тоалет?

Води грижа за облекување и соблекување

Јаде самостојно

Го кажува своето име, презиме, адреса на живеење и колку

години има?

Однесување
Прави тоа штo се бара од него

04.05.2021 - Учество во активност со социјален работник- објект Буба Мара воспитна група од 5-6 год. по повод

денот на сесловенските просветители Св. Кирил и Методиј, заслужни за составување на првата словенска азбука

- глаголицата..

07.05.2021 Изработка на флаер со психолог – Подготовка за училиште (објава на web и fb страната на ЈУДГ Буба

Мара)

Водич за родители

Дали вашето дете е подготвено за училиште ?
Вештини Дали вашето дете може...
Води грижа за самиот себе Дали детето користи самостојно тоалет?

Води грижа за облекување и соблекување

Јаде самостојно

Го кажува своето име, презиме, адреса на живеење и колку

години има?

Однесување
Прави тоа штo се бара од него

04.05.2021 - Учество во активност со социјален работник- објект Буба Мара воспитна група од 5-6 год. по повод

денот на сесловенските просветители Св. Кирил и Методиј, заслужни за составување на првата словенска азбука

- глаголицата..

07.05.2021 Изработка на флаер со психолог – Подготовка за училиште (објава на web и fb страната на ЈУДГ Буба

Мара)

Водич за родители

Дали вашето дете е подготвено за училиште ?
Вештини Дали вашето дете може...
Води грижа за самиот себе Дали детето користи самостојно тоалет?

Води грижа за облекување и соблекување

Јаде самостојно

Го кажува своето име, презиме, адреса на живеење и колку

години има?

Однесување
Прави тоа штo се бара од него



Совладува (вообичаено) незадоволство?

Разбира и ги почитува поставените правила и ограничувања

Социјални вештини Подготвено е да се вклучи во играта со другите деца

Го чека своjoт ред во играта

Дeли играчки со другарчињата

Емоции Дали се снаоѓа во нови ситуации?

Дали доживува промени во дневната рутина?

Може дасе одвои од родителите или друга личност која се

грижи за него?

Ги контролира емоциите? (не плаче поради ситници)

Концентрација/внимание Ги слуша и следи упатствата од учителката или насоките од

друга возрасна личност?



Ја завршува задачата во траење од 5 до 10 минути

Останува на одредено место, на стол, во градинка или за

време на јадење 5-10 мин

Говор

Зборува јасно за да го разберат сите

Разбира реченици кои содржат три до четири поими (на пр.

Стави ја чашата на столчето)?

Граматички правилно ја повторува реченицата од 5 до 6

зборови

Ја повторува реченицата од околу 10 зборови

Предчитачки вештини Препознава букви од азбуката

Спојува два-три гласови за да сложи збор (на пр. н-о-с ,,нос“)

Го дели зборот на слогови ( на пр. ку-ќа)?

Предматематички вештини Разбира големина ( на пр. големо-мало, многу-малку)?

Препознава и покажува едноставни облици (на

пр.круг,квадрат)?

Поврзува предмети (на пр. бои, едноставни облици, слики)?

Брои до десет

Ја завршува задачата во траење од 5 до 10 минути

Останува на одредено место, на стол, во градинка или за

време на јадење 5-10 мин

Говор

Зборува јасно за да го разберат сите

Разбира реченици кои содржат три до четири поими (на пр.

Стави ја чашата на столчето)?

Граматички правилно ја повторува реченицата од 5 до 6

зборови

Ја повторува реченицата од околу 10 зборови

Предчитачки вештини Препознава букви од азбуката

Спојува два-три гласови за да сложи збор (на пр. н-о-с ,,нос“)

Го дели зборот на слогови ( на пр. ку-ќа)?

Предматематички вештини Разбира големина ( на пр. големо-мало, многу-малку)?

Препознава и покажува едноставни облици (на

пр.круг,квадрат)?

Поврзува предмети (на пр. бои, едноставни облици, слики)?

Брои до десет

Ја завршува задачата во траење од 5 до 10 минути

Останува на одредено место, на стол, во градинка или за

време на јадење 5-10 мин

Говор

Зборува јасно за да го разберат сите

Разбира реченици кои содржат три до четири поими (на пр.

Стави ја чашата на столчето)?

Граматички правилно ја повторува реченицата од 5 до 6

зборови

Ја повторува реченицата од околу 10 зборови

Предчитачки вештини Препознава букви од азбуката

Спојува два-три гласови за да сложи збор (на пр. н-о-с ,,нос“)

Го дели зборот на слогови ( на пр. ку-ќа)?

Предматематички вештини Разбира големина ( на пр. големо-мало, многу-малку)?

Препознава и покажува едноставни облици (на

пр.круг,квадрат)?

Поврзува предмети (на пр. бои, едноставни облици, слики)?

Брои до десет



Предпишувачки вештини Правилно го држи моливот

Прецртува линија (коса, права, брановидна)

Пишува некои букви и броеви

Го пишува своето име



Недела посветена на семејството во ЈУДГ “Буба Мара” по повод Меѓународниот ден на семејството

11.05.2021 Активност - “Клучот во семејството - љубовта”

4-6 годиниОбјект - Буба Мара 1

Во соработка со логопедот и проф. по англиски јазик децата од хетерогената воспитна група учествуваа во

истражувачка игра. Со секој пронајден клуч во дворот на градинката добиваа задача, на пр. “именувај ја буквата”,

“скокни како жаба”, “следи ја линијата”, “играј плочка”... со цел да го пронајдат срцето како симбол на љубовта во

семејството.

Овие активности го поттикнаа насоченото внимание кај децата и негување на чувствата кон членовите на нивното

семејството.



01.06.2021

Одбележување на меѓународен ден на детето

“Низ детската игра”

Децата од 18-24 месеци од објект “Буба Мара 1” преку читањето приказна научија нови зборови, збогатувајќи го

својот речник. Истовремено се постигна подобрување на меѓусебната комуникација, поттикнување насочено

внимание и зголемување на самодовербата кај детето.

Ја читавме приказната “Златка и трите мечки”, слушавме песна “Чудна шума” и учествувавме во логичка игра

“Облечи го мечето”.

Читањето приказни е важен поттик во развојот на говорот кај децата!

 11.06.2021
 Напишани пораки за испраќање на децата од градинка



 Учество во украсување на дворот на Буба Мара со воспитувачи и социјален работник по повод

испраќање во училиште на  децата од големите групи.

 23.07.2021 Одбележување на ,,Лимонијада“ во објект ,,Сонце“
 Изработка на пароли, пораки, стихотворби.
 Учество и помош на штандот



Соработка со директор, стручни работници и соработници

 Консултација, советодавни разговори со психолог за дете од возрасна група 3-4 години кое пројавило

несоодветно однесување.

 Разгледување молби со психолог, запишување податоци за сите објекти, вработени, невработени

родители.

 Прием на нови деца, адаптација. Известување на родители за ново примени деца во јаслена група со

психолог.

 Помош во распределба по групи на еко теписи со раководител.

 Средување списоци на деца, ново примени деца, прием на родители за документи за упис на јаслена

група со психолог.

 Пополнување статистички податоци со психолог за сите објекти, број на деца, возрасни групи итн.



 Состанок со социјален работник и психолог. Собирање информации со раководители од сите објекти за

обработка на статистички податоци според Завод за статистика.

 Разговор, совети и насоки со психолог и воспитно-згрижувачкиот кадар за дете со потешкотии во развојот,

дадени активности, предлози за реализација во група.

 Прераспределба на мебел, кревтчиња во занималната јасли со психолог.

 Даден прашалник од психолог, логопед за дете со потешкотии во развојот во возрасна група од 3-4 год.

Да се подготви материјал за група ( сензорна коцка, сложувалки, звучни слиовници, меки сликовници,

сортирање форми и бои )

 Дадени препораки за родителите и вопситно-згрижувачки кадар

 детето да се поттикнува со активности во група

 индиректна соработка со родителите преку вежби во домашни услови

 следење на детето индиректно низ посебни вежби за во група.

 Предлог активност од стручен тим - Советувалиште за деца и родители ,,Мал свет, големи срца“  во

возрасна група од 3-4 години во сите објекти. ,,Семејно дрво“

 Подготовка на докуменети за лиценца на воспитувач со психолог.

 Конслутативен разговор со психолог за деца со потешкотии во развојот, за непосредна работа преку

активности во група, нивно следење и напредок.

 Подготвка на активности со психолог за група за дете со потешкотии во развојот,  да се поттикне социо-

емоцинален развој, Стекнување самодоверба, контрола на сопствени чувства, стекнување позитивна

емоционална состојба во интеракција со своите врсници. Активности ,,Пронајди го другарчето“, ,,Како

изгледам“, ,,Ајде да си играме“.



 Подготовка на документација за оценување на приправници со психолог (сумативен извештај од менторот

за приправник, изјава за успешно завршено менторство за негувателка)

 Дадени активности за возрасна група 5-6 години објект ,,Буба Мара“ од психолог и логопед

 Работни листови

 предматематички вештини

 визуелна перцепција – што не припаѓа?

 продолжи ја низата

 поврзи ги броевите

 графомоторика броеви од 1-5

 геометриски облици, препознавање, именување, поврзување

 Дадени активности за возрасна група од 5-6 година објект ,,Буба Мара 1“ од психолог и

логопед

 поврзувње броеви

 визуелна перцепција

 графомоторика вежбаме криви, прави, коси линии

 лавиринт, најди го вистинскиот пат

 Дадени активности возрасна група од 4-6 години од психолог и логопед

 предматематички вештини ( поголемо, помало, високо, ниско)

 визуелна перцепција ( заокружи го истиот предмет, што не припаѓа)

Консултативни разговори, размена на мислења и информација за дете кое пројавло промена во однесувањето од

3-4 годишна возраст со социјален работник и психолог.

 Набавка на материјали за работа за изработка на едукативни материјали за групите со стручен тим.



 Одржан состанок со стручен тим  за Одблежување ,,Ден на љубезноста“ и ,,Ден на толеранија“ со

активности по групи.

 Состанок стручен тим, воспитувач и негувател за дете возрасна група 3-4, дадени потребни насоки за

вклучување на детето во активностите во група, да се следи и понатаму како се развива и како ги прифаќа

промените или секојдневието во група со воспитно-згрижувачкиот кадар и врсниците.

 Соработка со професор по физичко воспитание  за одбележуање на денот на планините.

 04.03.2021 Состанок со директор, раководители и комисијата за упис на деца. Потсетување за почитуање

на протоколите за време на пандемија. Преглед на присутност на деца по објекти..донесена одлука да се

отвори хетерогена група на деца од 3-6 и да се овозможи просторот со кој располагаме да послужи како

занимална.

 11.03.2021 Одржан сотанок со директор за отварање хетерогена група од 3-6 год. да почне од месец април.

оспитувачите да ги известат родителите.

 Консултација со директор за новот електронски систем, во однос на внесување молби во листата на чекање

 Добиено кориснично име од педагог за електронската листа на чекање

 08.04.2021 Состанок со директор и социјален работник – план за одбележување на роденденотт на

Општина Аеродром. Се одлучи да се направат активности за сите возрасни ггрупи – односно изработки

,,Што е за мене Аеродром“ ( МЗТ, зградите Џеваир, ФФМ, Детска Улица, Паркот Авинче и сл). Изработките

ќе бидат проследени и со видео со песничката – Аеродорм, за таа цел се оствари координација со

професорот по музичко воспитание.

 Учество во Хуманитарна акција со социјален работник, распределување на облеката по години ...пакување

на храната во пакети

 Изработка на авион – Паркот Авионче Слика



 26.04.2021 Колегиум со раководители, комисија за упис, директор – дадени насоки, водење прозивник со

број од 15 деца,  да се пушти анкета за родителите од воспитните групи од 5-6 год. за испишување деца, да

се одбележи крајот на годината, да се објават проектите. Спроведување завршни приредби  една возрана

група со една точка со видео. Палнирање на реобнова на договори. За децата со потешкотии во развојот -

според Законот на основно образование докеумнтацијата се вади од МКФ. За сите дечиња кои ќе одат во

училиште  ќе има дипломи. Да се направи велигденска работилница на 29.04.2021

 Колегиум ( директор, раководители, комисија за упис) Да се направи проверка на групите од сите објекти

според прозивниците, да се изготват нови списоци на деца со број до 2о деца за престој на градинката.

 Да се направи распределба на хетерогената група

 Да се направат списоци за одмор

 Во текот на летниот период ќе се испраќа по една активност за web страната, стручнита работници да

пратат активности или вежби за да се објават во теот на летниот период

 26.05.2021 Состанок со директор и стручни работници.Мислења за промени на персонал од септември

месец

 Закажани состаноци за воспитно-згрижувачкиот кадар

 03.06.2021 Состанок дирекотр  стручни работници – стручен совет за воспитувачи и негуватели, да се

повтри предавањето од докторка за итна медицинска помош

 Известување за годишната програма и извештај, најдоцна да се изговтват до крај на месец јули и август

 Извештај осветувалиште на деца и родители

 Акционен план и професионални компетенции

 Педагог – долгорочно планирање

 Еко програма – да се предложат родители и деца, д се одржи состанок Еко одбор – годишна анализа



 15.06.2021 состанок, дирекотр, стручни работници – разговор за групите и персоналот на градинката, за

состаноите потребни се работните задачи и кодексот на однесување

 21.06.2021- 22.06.2021 (воспино-згрижувачки кадар од сите објекти) Состанок – логопед

 1. Поддршка на воспитно-згрижувчкиот кадар за поттикнување на говорно-јазичниот рзвој на децата

 2. Логопедска работа со деца и родители

 3. Одбележување денови

 4. Информации за водење досие на дете со потешкотии во развојот

 5. Водење електронска листа на чекање

Соработка со родителите

 Редовна соработка со родителите чии деца имаат говорно-јазични потешкотии

 Советодавна работа, запознавање со видот на потешкотија

 Информирање по пат на стручна литература, следење на напредокот, начин на поттикнување во домашни

услови, упатување во специјализирани установи

 Препораки за работа во домашни услови

 Совети за родителите за деца кои пелтечат, како да се однесуваат во домашни услови

 Разговор со родител (психолог, логопед) за дете со потешкотии во развојот, во однос на следење на

активност, вклучување во група, играта со врсниците, почитување налози.

Дадени препораки:

 активноста да се прилагоди според потребите на детето



 нудење визуелна поддршка на детето во текот на поголемиот дел од денот кога престојува во градинка

 поттикнување на емоционлано ниво, изразување на своите чувства преку слики, визуелна поддршка

 поттикнување со нудење и конзумирање храна низ игра

 Разговор со родител за дете кое што доживеало промена  и почнало да пелтечи. Дадени препораки за

група детето да се слди во текот на активностите. Посетува приватно логопед, но периодот на говорот е во

развој и може да се толерира до 4 година.

 Барање од родител да се дадат Совети за пелтечење, како поддршка за детето со информативен текст и

воведување во сотојбата односно физиолошко пелтечење

 Состојбата за упис на деца не беше променета, односно 15 деца во група, но родителите и понатаму бараа

место за запишување за своето дете или пак информација за промена на состојбата со цел нивното дете

да биде згрижено.

 Прием на родители за информации за упис и пополнување молби.

 Разговор со родител, насоки и совети за вклучување во активностите на детето во група

 Разговор со родител за опсервација на дете за изговор на гласовите.

 Разговор со родител и доктор  за дете со потешкотии во развојот. Донесена документација. Детето

посетува дефектолошки и логопедски третман – Училница Даскаловски. Постигнат напредок во

индивидуална работа. Дадени насоки да се вклучува во активностите во група, да се стимулира говор, да се

работи на социјализација на детето во група.

 Одржан состанок со комисијата за упис на деца и директор- спроведување нови информации,

воспитувачите да ги исконтактираат сите родители на деца кои не ја посетуваат установата од било која

причинаразгледување на бројот на деца по воспитни групи низ сите објекти со запазување на сите

протоколи



 Направена промена на канцеларии и планирање на отврање на Сензорна соба и канцелариски простор за

Советувалиште

 Подготовка на материјали со психолог за работа за проектот Морски Свет

 Со психологот се подели Календарот на емоции за воспитно-згрижувачкиот кадар на Буба Мара 1 за

проектот Морски Свет

 Украсување на влезот на објект Буба Мара  според проектот Скриено Богатство – со психолог

 Изработка на сидро, кормило  за темата  Морски Свет за воспитна група од 4-5 год.

 Дадени школки и морски животни

 Споделување мислење за дете со проемни во однесувањето со писхолог и доктор

 Подготовка на документација за лиценци за воспитен кадар со психолог, направен список на вработени за

истек на лиценците

 Дадени информации за примени нови деца до родителите- при секој направен упис на дете – се дава и

флаерот за адаптација кој ги содржи сите потребни информации, подготвен од нашиот психолог

 Дадени докуметација на родители за нови деца

 Дадени вежби по барање на родители за дишење и опуштање (физиолошка пелтечење) и совети за дома

 Разговор со родител за детето да се прилагоди во групата низ насочени и рутински активности спроведени

од воспитувачот

 Прием на родители за информации за запишување дете во градинка

 Стручниот тим во текот на месец февруари спроведе разговор со родители на кои им беше потребен

дополнителен совет и насока за дете со потешкотии во развој и справување во домашни услови и градинка

...децата посетуваат дефектолог и логопед приватно...се даде дополнителна поддршка од градинка секој од

својот аспект да се пристапи кон детето за да може да се вклучи во тековните активности и слободна игра.



 Спроведен разговор со родител за поттикнување а говорно-јазичен развој кај дете од 2-3 годишна возраст

во домашни услови, поттикнување двонасочна комуникација

 Остварен разговор со родители – се бара мислење од стручен тим дали детето е потребно да се префли во

друга воспитна група. Според мислењето на стручниот тим, детето ќе остане во истата воспитна група

 Дадена препорака на родител за детето да посетува логопед во Завод за рехабилитација на слух, гвор и

глас

 Дадени совети за родители за дете кое што пелтечи и совети а во група

 Донација на облека од родител од Буба Мара 1

 Направени телефонски разговори  со родители за отварање на хетерогена група од 3-6 год. известување за

прием, простор, и персонал

 Дадени вежби  за дете на возраст од 2-3 год.

 поттикнување говор за возраст од 2-3 год.

 развојни домени за деца од 2-3 годишна возраст

 активност за домашни услови – прашања кој и што ?

 Дадена препорка за дете да посетува стручно лице Сина Светулка ..

 Разговор со родител за продолжување на логопедски третман и приватно

 Разговор со родители со социјален работник- адаптација на дете во група, дадени насоки и стратегии за

адаптација. При прием на детето во градинка да се опсервира.

 Разговор со родител за дете кое отстапува во целокупниот развој, донесена доументаија по навршена

проценка, со препорака детето да се згрижи во градинка за социјализација и комуникација со врсници

 Разговор со родител  за гласот Р, дадени вежби за дома



 Разговор со родител  за дете кај ое се пројавило пелтечење. – дадени насоки во група, да се вежба

дишење (вдишување и издишување)

 Дадени материјали  во возрасна група од 3-4 год. Картички за поттикнување на детето во група

 Разговор со родител за дете, да се испита со тест за артикулација

 Разговро со рдител за дете кое посетува логопед за гласовите  Л и Р и вежбање ситна моторика

 Разговор со родител  во соработка со доктор, да се направи проценка во соодветна установа

 Опсервација во возрасна група од 3-4 години, да се направи консултација со стручен тим, да се следи

понатаму детето во група

 Разговор со воспитувач за дете кое има потреба од безглутеинска исхрана

 Замена во група воспитна група од 4-5 год.

 Напишан говор за  испраќање на деца првачиња

 Дадени насоки за развој на говор во воспитна група од 3-4 год. објект Сонце

Соработка со надворешни соработници/ институции

 Соработка со колеги и други стручњаци (доктор,психолог, спецјален едукатор и рехабилитатор);

 Завод за рехабилитација на слух, говор и глас;

 Филозофски факултет

 МТСП

 Општина Аеродром

 Училница Даскаловски

 ЦЕДУЗ



 Креатива Исток

 Асоцијација ,,Ластовица“;

 ПОУ ,,Златан Сремац“;

 ЈОДГ ,,Детска радост“

 ЈУДГ ,,Весели Цветови“

 Сојуз на дефектолози

 МНЗА – Македонско Научно здружение за аутизам

 Здружение за дислексија ,,Ајнштајн“

 Подготовка на материјали - ,,Прирачник за идентификација и поддршка на учениците со дислексија“

Стручно усовршување

 Учество на онлајн предавања од Здружение за рана стимулација, развој и игра кај деца Креатива Исток

поддржано од град Скопје

 21.10.2020 тема ,,Игра и развој од 3-6 години“
 05.11.2020 тема ,,Изработка на материјали за стимулација на развој“
 19.11.2020 тема ,,Сензорни игри и активности“
 09.12.2020 тема ,,Развој на комуникација и интеракција низ игра“

 28.10.2020 Следење онлајн семинар за дислексија по повод ,,Октомври- месец на дислексија“. –
Здружение за дислексија Ајнштајн



 30.10.2020 Следење онлајн конференција ,,Домашната Vs. Меѓународната пракса за дислексија” како

дел од проектот “Младинска информираност за дислексија” финансиран од Европската Унија.

 10.12.2020 Учество на онлајн логопедска конференција ,,Институт за наука,алтернатива, култура и уметност

на тема ,,Говорно-јазичните отстапувања на децата од предучилишна возраст“ предавачи логопед

Ивана Илијоска; логопед Сара Чепишевска; логопед Ана Петреска.

 Учество на обука со стручни работници на ниво на држава – Колегијална поддршка 4 модули Early
childhood development

 27.11.2020 Модул 1

 04.12.2020 Модул 2

 11.12.2020 Модул 3

 14.12.2020 Модул 4

 05.12.2020 Учество на вебинар од ,,Здружение за дислексија Ајнштајн“  тема “Социјална комуникација и
аутистичен спектар на нарушувања” Обучувач д-р сци. Силвана Филипова – логопед и Директорка на

Заводот за рехабилитација на слух говор и глас.

 19.12.2020 Учество на вебинар од ,,Здружение за дислексија Ајнштајн“ тема “Сензомоторен развој и
интеграција на рефлекси” Обучувач проф. д-р. Оливера Рашиќ Цаневска од Институтот за специјална

едукација и рехабилитација при Филозофскиот факултет Скопје

 23.12.2020 Учество на вебинар ,,Облечи ги моите патики и пробај да се движиш заедно со моите
потешкотии“ предавач психолог Марија Чурукоска

 24.12.2020 Учество на онлајн работилница – Денови на психологија тема ,,Поврзи се со среќното дете во
себе“ предавач психолог Јасмина Јонуз – Псинапсис



 28.12.2020 Учество на обука ADICD Здружение на лекари за интерсекторска соработка поддржано од

Уницеф на тема ,,Позитивно родителство“. предавач проф д-р Марија Ралева

 27.02.2021 Учество за успешно завршен вебинар ,,Нарушувања на флуентноста на говорот“ предавач

Д-р сци. Силвана Филипова Здружение за дислексија ,,Ајнштајн“– сертификат

 10.03.2021Следење онлајн вебинар ,,Родителите не ги оставаме сами“ предавачи од МНЗА –

Македонско научно здружение за аутизам

 30.03.2021 Обука за електронска листа на чекање во електронскиот дневник од МТСП (информации за

моментална листа на чекање, листа на запишани деца, веќе запишани деца)

 21.04.2021 Certificate of AppreciationFor an active participation and contribution to the project Fear, Anxiety
disorders, Hypochondria-prevention and treatment - Macedonian Medical Students’ Association

 22.04.2021 Certificate of AppreciationFor an active participation and contribution to the project Autism, the
mysterious challenge of 21st century- Macedonian Medical Students’ Association

 29.04.2021,,Користење на платформата Онлајн сервисна служба како можност за учење на
далечина“. Онлајн обука –пилот проект ,,Отворете ги прозорците“  асистивна технологија.

 05.02.2021 - ZOOM работилницата на тема „Вовед во Менторство“ како дел од ЕУ проектот „Подигнување

на квалитетот на предучилишното образование и грижа“

 24.06.2021 - учество во ZOOM работилница на тема „Кариерен развој на стручните профили во
детските градинки“ како дел од ЕУ проектот „Подигнување на квалитетот на предучилишното образование

и грижа“

 01.07.2021 Дисеминација на обука од воспитуваач на тема ,,Менаџирање со човековите ресурси во
градинката“ –изготвување на личен план за професионален развој преку саморефлексија “ од проф. д-р

Константин Петковски



 21.07.2021 – ZOOM работилница на тема “Мапирање на постојниот и препораки за идниот модел на
(ре)лиценцирање” како дел од ЕУ проектот „Подигнување на квалитетот на предучилишното образование

и грижа“

 25.08.2021 International Conference ,,Persons with autismin the spotlight: support through person- centered
planning”Sertificate of attendance – Conference held online MSSA Macedonian Scientific Society for Autism,

AUTISM – PCP An holistic approach to person – centered planning for Autism.

Учество во платформа за деца ,,Учиме заедно“

 Подготвена презентација за интерен проект ,,Скриено богатство“ објект ,,Буба Мара 1“

 09.07.2021 Развој на бебето до 12 месеци

 27.07.2021 Оставете го бебето да ги става играчките во уста

 29.07.2021 Раскажи ми бајка...

 04.08.2021 Развој на бебето од 12- 18 месеци

 11.08.2021 Развој на бебето од  18-24 месеци

 18.08.2021 Развој на говорот од 18-24 месеци

4.3.5 Реализација на воспитно образовната работа на социјален работник

Учете го вашето дете на
наука , не со сила туку со

игра.

Платон



Вработените во детските градинки се соочуваат со голем предизвик – да ги подготват децата да се соочат со
светот полн со предизвици.

Социо- емоционалниот развој се смета за најважен домен во раниот детски развој поради тоа што го засега
развојот на сите други домени , а особено се смета за клучен во однос на воспоставување позитивен однос

,,Јас имам многу цвеќиња”
но ,,најубави цвеќиња  се
децата”

Оскар Вајлд

,,Дајте му на детето
насмевка , тоа ќе ви

ја даде душата”

Доситеј Обрадовиќ

,,Семејството е едно
ремек-дело на
природата”

Џорџ Сантајана



спрема учењето, стекнување на академски компетенции не само во периодот на детството туку и понатаму во
животот . Децата кои имаат стекнато социјални и емоционални компетенции имаат многу поголем ентузијам за
учење(интерес , задоволство и мотивираност за учење) и полесно учат (покажуваат упорност , флексибилност ,
способни се да задржат внимание ,да ги контролираат чувствата и однесувањето).

-Составување на Годишната програма за Социјален работник и месечно остварување на активности во

согласност со истата.

-Составување на месечни извештаи за работните обврски на социјален работник-стручен работник

-Составување на годишен извештај за работните задачи на социјален работник-стручен работник

-Пополнување на прегледи за месечна присутност на децата во формулари кои се пратени од

Министерството за труд и социјална политика

-Пишување на лични трудови наменети за родителите во списанието Росица+.

- Присуство на состаноци организирани од Директорката Елена Устамитова или од страна на стручниот тим

-Изработка на документ за социјалниот статус и национална припадност на родителите чии деца ја посетуваат

градинката .

- Пополнување на Еко документација и помош при реализација на активности од Екологијата .

- Контиунирана работа на проектот ,,Дрвјата во блиската околина ” кој е  реализиран во  Објектот Лавче .

Соработката  со воспитниот  тим беше на високо ниво  (се споделуваа идеи и се разменуваа искуства).

-Присуство на предавања кои се организирани од страна на стручните работници и воспитувачи.

- Работа и следење на децата доколку се појави потреба .



- Организација и  на хуманитарни активности кои се реализираа во сите објекти на  градинката

-Изработка на документ за националната припадност и потеклото на децата кои ја посетуваат градинката.

- Учество во одбележување на Меѓунардни и Светски денови во градинката . Активно учество во одбележување

на Меѓународен ден на семејството со организација на ликовна изложба .

- Учество во одбележување на Светскиот ден на планетата земја со активност.

- Изработка на сензорни и едукативни играчки по повод Светскиот ден на детето

- Во текот на целата година се вршеше  упис на нови деца ,  и вклучување на запишаните деца  во воспитни групи.

- Се изработуваа Power Point презентации за:

,,Што е тоа e-twening , како да се регистрирам и кои се неговите придобивки” – за истото се одржа и on-line
практична обука

- 21 – ви Март Првиот ден на пролетта

- Денот на шегата 1-ви Април

- 22.04  Светски ден на Планетата земја

- 29.04 Светски ден на танцот

Реализирани воспитно образовни активности во текот на учебната година, (набројување со под-точки)

- Социјалниот работник Биљана Н.Трајановска заедно со Стручниот тим ја реализира активноста ,,Семејно

дрво”



- Социјалниот работник  Весна Христова како координатор на E-twenning проектите:,,Be my friend” , ,,The bond

of heart” , ,,My first book” и

,, Exchange Easter cards” се реализира следните активности:

Проектот :,,Be my friend” се реализира со деца од воспитна група од 4-5 и од 5-6 години Објект Сонце –

воспитувач Цветанка Милкова.

Активности кои се реализираа се следните :

1. ,,Другарче од друга земја”

2. ,,Изработки од различни материјали”

3. ,,Што е тоа пријателство?”

4. ,,Изработка на Новогодишни честитки”

5. ,,Зошто седиме дома”

6. ,,Кажи СТОП на насилството”

Проектот ,,The bond of heart” се реализира со воспитни групи од 4-6 години од Објект Лавче-Воспитувач Ана

Тодосиевска и од 4-5 години Објект Пчелка 1 – Воспитувач Невена Нешовиќ.

Активности кои се реализираа се следните :

1 .,,Ги сакаме домашните животни”

2 .,,Изработки од јаболко”

3 . ,, Изработка на Новогодишни честитки”

4. ,,Изработка на Новогодишни подароци”

5 . ,,Ден на безбедност на интернет”

6. ,, 12-ти Март ден на турксото знаме”



Проектот ,,My first book” се реалзира со воспитната група од 4-5 години Објект Буба Мара 1-Воспитувач

Лидија Донева.

Активностите кои се реализираа се следните:

1. Изработка на приказна ,,Се скаравме-Се смиривме”

2. Обработка на приказната ,,Штурецот и мравката”

3. Обработка на приказната ,,Дрвото и врапчето”

4. Боење на цртежи посветени на ,,Кемал Ататурк”

5. Детe ја кажа реченицата ,, Игравме со книги, облековме костуми ѝ направивме драма” како дел од

активност

Проектот ,, Exchange Easter cards” го реализираа воспитна група од 4-5 години Објект Пчелка 1 –

Воспитувач Невена Нешовиќ.Во овој проект имаше само една активност Изработка на Велигденски

честитки и испраќање до партнерите од проектот.

Соработка со воспитно-згрижувачкиот кадар



Соработката со воспитно-згрижувачкиот кадар беше одлична и имавме тимска соработка.За секоја

активност најпрво ги ставивме интересите на децата и дали активноста  одговара на нивната возраст.Се

организираа различен вид на активности од најразлични домени и истите активности беа одлично

прифатени од страна на децата.

Соработка со стручните работници и соработници беше на многу високо ниво и се даде поента на тимската

работа. Заеднички работeвме на реализација на активности од Програмата за Советувалиштето,на

флаери,составувавме анкетни листови за родителите на децата.

Би сакале во иднина ваквата соработка да продолжи.Исто така имавме и одлична соработка со

надворешни соработници со кои си пренесувавме искуства.

Соработка со надворешни институции

Соработка со надворешни институции имавме од:

-Општина Аеродром

- One can

- Црвен Крст

- Хуманитарна организација - Вистински дела на љубезност

Соработка со родители



Соработката  со родители беше на високо ниво . Имаше секојдневна комуникација и се трудевме да го  најдеме

најдоброто  решение за детето како индивидуа.

4.4 Реализација на воспитно образовната работа на стручните соработници во
детската градинка

4.4.1 Реализација на воспитно образовната работа на музички педагог

Музиката е важен дел од човековиот живот, застапена во повеќе сегменти во секојдневието која преставува

култура на живеење, а како таква има значајна улога во воспитно – образовниот процес. Тематските содржините

за музичкото образование, влијаат врз облагородување надецата, разбирање и доживување на музиката како дел

од уметноста. Кога се зборува за значењето на музиката, како фактор кој има влијание врз развојот на детската

личност, најчесто акцент се става на негјзиното влијание врз развојот на музичките способности, естетските

чувства, способност за разбирање и доживување на музиката, поттикнување на позитивните емоции,

креативноста, самостојноста, тимската работа и одговорноста, музичкото изразување, стекнување култура на

однесување, подготвување за активно вклучување во музичкиот живот во општествената средина. Музиката

допринесува за развојот на интелектуалната способности кај децата, психички развој на децата односно нивните

емоции,чувства и перцепции, вниманието, мислењето и говорот, помнењето, фантазијата итн.

Работата како музички педагог во ЈУДГ Буба Мара поради Ковид ситуацијата, активностите ги одвивам во Објект

Пчелка2 и по потреба и во останатите објекти при ЈУДГ Буба Мара.



Во учебната 2020-2021 година по предметот Музичко воспитување беа реализирани следните активности

(теми):

 Подготовка и обработка на слики во објект Пчелка2 за Проектот НАШАТА ТАТКОВИНА НИЗ ТРАДИЦИИТЕ

 Прием на деца од две различни групи со различен тајминг , односно од 07.15 до 08.00 часот и од 08.00 до

08.30 часот.

 Мерење на температура на децата од наведените групи.

 Припрема на слики со активности од сите клонови за видео клип за потребите на градинката.

Подготовка на материјал за активност по зададена тема.

 Средување на сите компјутери со интернет и софтвер за да можат непречено воспитувачите да напишат

дневници.

 Согласно програмата и актуелната ситуација во државата имав соработка со стручниот тим и

воспитувачите, и давав предлози (линкови) на песнички според темите кои ни беа задаени.

 Изработка на видео клип за потребите на градинките со содржина (слики) од сите објекти при БУБА МАРА

од разни активности во изминатиот период.

 Соработка со логопед за активност со децата од 4-5 и 5-6 години во објект Пчелка2

 Подготовка и обработка на слики во објект Пчелка2 за Проектот НАШАТА ТАТКОВИНА НИЗ ТРАДИЦИИТЕ

 Новогодишен видео клип во објект БУБА МАРА

 Предновогодишно представување како дедо мраз во сите објекти при ЈУДГ БУБА МАРА.

 Поединечна подготовка со воспитувачите од сите возрасни групи во power point со обработка на слики и

текст во објект Пчелка2 за Проектот НАШАТА ТАТКОВИНА НИЗ ТРАДИЦИИТЕ

 Средување на песни во рамки на програмата што ја имаме зададено за тековната 2020/2021 година



 Реализиравме активности во полето на музиката во сите групи по возраст собработените песни за ЗИМА

 о интеративен карактер на социјални вештини пропратени со музика

 Во текот на месец Февруари 2021 имавме презентација за ударни инструменти со децата од 5-6 години , и

децата со внимание слушаа поедини инструменти како што се ксилофон, дајре, тапанче, тропалки и.т.н.

 Изработка  на видео запис по повод 8ми Март денот на мјката.

 Изработка на видео запис ,,пролетта се буди низ песни, танцови игри и драматизации.

 Да подадеме рака во сина боја за поддршка на лицата со аутизам-Светски ден за подигнување на свеста за

аутизмот.-Изработка на видео запис.

 Во објект Буба Мара техничка подготовка (ОСВЕТЛУВАЊЕ) со надворешен соработник по повод ден на

аутизмот.

 Песничка Општина Аеродром моја авторска песна емитувана за потреби на општината.

 Меќународен ден на Џез музиката- обработка и снимање на децата во објект Буба Мара 1 со логопед при

Буба Мара (ВИДЕО ЗАПИС)

 Реализиравме Проект САКАМ ДА ЗНАМ ПОВЕЌЕ кој беше поставен на сајтот на Буба мара.

 Извршен редовен санитарен преглед.

 Објавен на страната на Буба Мара проектот ,,Нашата татковина низ традициите , објект Пчелка 2

 Соработка со сите објекти при Буба Мара и подготовка за завршните приредби

 Роденден на градинка Буба Мара, изработка на видео клипови во сите објекти при Буба Мара

 Нотирање на песни кои ги обработувавме во текот на целата учебна година

 Изработка на CD за потребите на сите активности во тековната година



Значително големи резултати за музичката едукација на децата е и соработката со воспитно згрижувачкиот кадар.

Секоја нова тема, нов настан, риредби, проект од музички карактер е прво тимски обработена со воспитно

згрижувачкиот кадар, која потоа со заедничка соработка и педагошки пристап е пренесена на децата. Тука спаѓаат

и тематските приредби, завршните приредби, кои во соработка со воспитно згрижувачкиот кадар и многу труд од

наша и од страна на децата, донесоа видливо позитивен резултат на високо ниво. Сразмерно со возраста на

децата се одбира и нивото на музичка едукација, преку тимска работа, преку песна музика и танцување, до

осознавање на нови животни теми и видици кај децата.

4.4.3 Реализација на воспитно образовната работа на професор по англиски јазик

Оваа 2020/2021 година започна со нови протоколи за работа на установите за згрижување на деца. Согласно со

протоколите, присуството во групите беше ограничено само на воспитувачот и негувателот. Часови по англиски

јазик во групите не се одржуваа. Моја примарна работна обврска беше секојдневно уредување на страната на

градинка “Буба Мара” (веб страната (https://www.gradinkabubamara.org.mk/) и фејсбук страната на градинката

(https://www.facebook.com/gradinkabubamara.org.mk) - подготвување и објавување на фотографии и опис од

разновидни активности кои воспитно-згрижувачкиот кадар од сите објекти на ЈУДГ “Буба Мара” ги реализираше со

децата во нивните групи; соопштенија и известувања за разни настани во градинката и сл.

Во текот на годината бев во мојот матичен објект “Буба Мара”. Бев задолжена за мерење на температура при

влез на деца на возраст од 3-4 години.

Група 1 – од 07:00-07:20



Група 2 – од 07:30-07:50

Група 3 – од 08:00-08:20

Исто така, по потреба во текот на годината мерев температура на родителите на главниот влез на градинката.

Помеѓу секоја група имаше пауза од 10 минути наменета за дезинфекција на просторот во кој влегуваат

родителите. Истовремено примање на родители и деца од различни групи не беше дозволено.

Покрај горенаведеното извршував и други работни задачи кои во текот на годината се менуваа според

секојдневните потреби:

- Принтање на материјали за активности, подготовка на предлог активности за во група и сл.

- Увид во нашиот mailза уписи на деца -upisbubamara@gmail.com

Принтање на барањата за упис на деца на неделно ниво.

- Внесување на дневни податоци за вкупниот број на деца, персонал кој е позитивен на covid-19 или се

тестира и групи кои се во изолација (по потреба).

- Примање и заведување на потврди од родители кои се потребни за ослободување на нивното дете/деца од

плаќање на месечен надоместок за престој во градинка. Средување на документи за упис на дете. (Во

отсуство на колешката).



 Реализирани активности во соработка со воспитно-згрижувачкиот кадар

Имав одлична соработка со воспитно-згрижувачкиот кадар за било што во однос на реализирање на активности

од нивниот домен на работа.

- Во текот од јануари до април бев во постојан контакт со воспитниот тим од објект “Пчелка 1” со цел

собирање на фотографиите од интерниот проект “Топка” кој се спроведуваше во нивниот објект и

подготвување на презентацијата за овој проект.

- Континуирана поддршка на воспитувачите и негувателите во однос на подготовка на активности според

нивните потреби, принтање на материјали за работа за дневните подготовки, за интерните и останати

проекти, за одбележување на празници и сл.

- 22.04.2021 година – одбележување на Светски ден на планетата Земјана детска улица – придружба и

фотографирање на децата од 5-6 години од објект “Буба Мара”.

- Придружба, фотографирање и снимање на децата од група од 5-6 години од објект “Буба Мара” за

одбележување на 24 ти Мај – Денот на сесловенските просветители Св. Кирил и Методиј.

- 23.07.2021 година – взаемна соработка со воспитен кадар од објект “Сонце”, професорот по физичко

воспитание и логопедот при реализацијата на настанот “Лимонијада” во дворот на објект “Сонце” со цел

одбележување на Денот на лимонот.



 Реализирани активности во соработка со стручниот тим

Заедно со останатиот стручен кадар во нашата градинка во текот на годината се договаравме за планирање и

реализирање на разновидни активности според програмата на Советувалиштето за деца и родители, активности

поврзани со Еко-проектот и останати активности со цел да се олесни работата на воспитувачите во групата.

- Во текот на месец октомври со стручниот тим испланиравме активност наменета за децата од 3-4 години од

сите објекти со наслов “Семејно дрво”. Активноста е дел од програмата на Советувалиштето за деца и

родители. Децата имаа задача да го пополнат семејното дрво со фотографии од нивното семејство, заедно

со нивните родители во домашни услови, а потоа да го донесат сработеното во нивната група во градинка.

- Се организираше и хуманитарна акција по повод Светскиот ден на борбата против гладта. Во

акцијата учествуваа сите деца, родители и персоналот во градинката. Храната ја паковавме во кутии и

истата беше донирана на социјално загрозени семејства.

- На 13.11.2020 година во сите објекти на градинката се одбележа Светскиот ден на љубезноста со цел

да ги истакнеме добрите дела во заедницата и љубезноста како човечка карактеристика. Подготвивме

соодветен број на картички со значајни пораки за љубезност, пријателство и сл. кои беа поделени на

родителите при влез во објектите, а пак децата во групите учествуваа во активности и работилници со цел

да им се доближи повеќе значењето на љубезните зборови.



- На 16.11.2020 година се одбележа Меѓународниот ден на толеранцијата со активност“Јас во огледало,

мојата дланка и моето стапало” со цел да ги поттикнеме децата да ги изразуваат своите чувства и

сознанија за себе и својот лик. Беше изработен и информативен флаер за родителите – за толеранцијата

како лична особина, толеранцијата во семејството и важноста на истата во процесот на воспитување на

детето.

- На 20.11.2020 година низ објектите се одбележа Светскиот ден на детето. Стручниот тим во текот на

месец ноември изработи сензорни играчки за деца од 2-6 години. Беа користени рециклирачки материјали

и предмети од секојдневието со помош на кои добивме автентични, забавни и корисни играчки за

поттикнување на правилен раст и развој на децата, поттикнување на креативноста, логиката, меморијата,

итн.

- На 03.12.2020 година се одбележа Меѓународниот ден на лица со потешкотии во развој. Стручниот

тим изработи водич за воспитувачите за работа со деца со потешкотии во развој со цел да се поттикне

отвореност, искреност и соработка. Како активност за одбележување на овој ден во групите од 4-5 години

од сите објекти предложивме гледање на анимиран цртан филм соодветен на возраста на децата и поврзан

со оваа тема, после кој децата ликовно се изразија преку цртеж.

- На 11.12.2020 година се одбележа Меѓународниот ден на планините. Како предлог активност за да им

се доближи на децата значењето на планините за нашето здравје, стручниот тим напиша приказна и

песничка за планините и предложи гледање на краток анимиран филм “Брзата рекичка” како и креативни

работилници во групите од 4-6 години.



- По повод новогодишните празници заедно со дел од стручниот тим учествувавме во украсување на елката

и разубавување на ходникот на објект “Буба Мара 1”.

- Со музичкиот педагог го обновивме видео клипот наменет за емитување во ходникот на објект “Буба Мара”

со нова новогодишна музика.

- Подготвување и украсување на занималната за хетерогената група на деца на возраст од 3-6 години во

текот на месец март, заедно со стручниот тим.

- Соработка со музичкиот педагог во подготовката и објавувањето на видео материјалот за одбележување на

празникот на жената “8ми Март”, пролетните драматизации на групите од 4-6 години, априлијадата, денот

на аутизмот, роденденот на општина Аеродром, меѓународниот ден на џез музиката, роденденот на ЈУДГ

“Буба Мара”, завршните претставувања на децата од 5-6 години..

- Организација на одбележувањето на Денот на аутизмот (02.04.2021) и подготовката на изгледот на

објект “Буба Мара” заедно со стручниот тим. Фотографирање и снимање на видео клип од активностите во

група поврзани со одбележувањето на овој ден.

- Роденден на општина Аеродром – 12.04.2021 – подготвување и објавување на фотографии и видео

материјал од активностите спроведени во групите со деца.



- Учество во распределбата на облеката и храната во соодветни кутии за време на хуманитарната акција

која ЈУДГ “Буба Мара” заедно со општина Аеродром ја организираше со цел донирање на облека и храна

на семејства од ранливи категории. (19.04.2021-26.04.2021)

- Учество во одбележувањето на Меѓународен ден на џез музиката(30.04.2021) иСветски ден на
танцот (29.04.2021) заедно со стручниот тим – снимање на видео материјалот во групата од 4-6 години во

објект “Буба Мара 1”. Работилница преку која децата се запознаа со музичките инструменти кои се

заслужни за звукот на џезот, го слушнаа звукот кој истите го произведуваат, а и самите тие беа креативни и

изработија музички инструмент.

- Соработка со логопедот – организирање на активност - “Клучот во семејството - љубовта”со децата

од 4-6 години во објект Буба Мара 1. Децата учествуваа во истражувачка игра - со секој пронајден клуч во

дворот на градинката добиваа задача, на пр. “именувај ја буквата”, “скокни како жаба”, “следи ја линијата”,

“играј плочка”... со цел да го пронајдат срцето како симбол на љубовта во семејството. Овие активности го

поттикнаа насоченото внимание кај децата и негување на чувствата кон членовите на нивното семејството.

- Учество во организација на активност на социјалниот работник - „ЈАС И МОЕТО СЕМЕЈСТВО“ со цел

одбележување на Меѓународниот ден на семејството – (15.05.2021) - “Ајде да се нацртаме сите заедно

како семејство, еден со друг”. Организирање на изложба на цртежите од децата во дворот на градинката

заедно со останатиот стручен тим.

 Стручно усовршување



- 05.02.2021 - ZOOM работилницата на тема „Вовед во Менторство“како дел од ЕУ
проектот „Подигнување на квалитетот на предучилишното образование и грижа“

- 19.05.2021 – ZOOM работилница на тема „Менторство“како дел од ЕУ проектот „Подигнување на
квалитетот на предучилишното образование и грижа“

- 24.06.2021 - учество во ZOOMработилница на тема „Кариерен развој на стручните профили во
детските градинки“како дел од ЕУ проектот „Подигнување на квалитетот на предучилишното
образование и грижа“

- 19.07.2021 – ZOOM работилница на тема “Мапирање на постојниот и препораки за идниот модел на
(ре)лиценцирање”како дел од ЕУ проектот „Подигнување на квалитетот на предучилишното

образование и грижа“

- 29.06.2021 - Присуство на едукативно интерно предавање - Дисеминација на тема “Менаџирање со
човековите ресурси во градинката - Изготвување на личен план за професионален развој преку
саморефлексија”, при што се овозможи стекнување на вештини и компетенции за личниот план на

професионален развој и начин на изготвување на развоен план на градинката.

- Учество во стручен совет со целокупниот воспитно-згрижувачки кадар на ЈУДГ “Буба Мара” (19-20.06.2021

година). Целта на овие средби беше поттикнување на колегијалноста и тимската работа во градинката,

соработка помеѓу различните профили, како и развој на професионалните компетенции на вработените.

 Комуникација со родители



Оваа година комуникацијатасо родители беше според потреба, најчесто за нивно информирање за протоколите

во градинката, за запишување на деца и сл.

4.4.4 Реализација на воспитно образовната работа на педагог по физичко воспитание

Сите знаеме дека правилниот телесен развој е еден од предусловите за здрав живот на секое дете.Сега посебно

во услови на пандемија и голема неактивност(претежно седење дома за време на карантинските

денови)направија да се чуствуваме помалку витално и оградени во ограничен простор( а не движење во природа

или на отворено)сега ќе треба со сите сили да ги реанимираме сите спортски активности како за нас така и за

нашите најмили.Дали психомоторниот развој може да се следи паралелно и да даде позитивни

резултати(соодветно на програмите преку зум и преку зададените задачи на сраната на градинката Буба

Мара,(секој поединечно за себе со помош на родителите, децата имаа можност да останат во врска со градинката

извршувајќи ги зададените задачи од дома и изработувајќи ги во домашни услови.Од искуство во годините како

спортски работник голем дел од воспитниот тим дава преднос на менталниот развој (психичкиот)но и на

телесниот. Дали едното го исклучува другото ,или се делови на паралелен процес? Телесниот развој е предуслов

за сите активности во животот,било тоа да се работи за игранње, трчање, копање во градина, возење велосипед,

учење и др. Најфиниот детски инструмент (неговото тело) со време треба да се научи на оптимална

работа,(посебно во услови на пандемија да се вратат игрите на отворено) со тоа што ќе прерасне во човечки

силен организам што долго ќе се користи. Играта е во природата на човекот, природна активност, која буди силен

интерес посебно кај децата дава голем придонес за посоодветно и посеопфатно остварување на целите и



задачите . Таа е голем воспитен потенцијал и воспитна сила која му овозможува на децата да ги развиваат своите

хумани квалитетни, автентични вредности, а тоа се постигнува со воспитување. Воспитувањето со љубов и

заедништво ги чува од егоистичното затворање во себе,и гради силна препрека за лошите влијанија на средината

во која живеат децата (која не секогаш е позитивна). Здравите, способни и подвижни деца можат полесно да ги

извршуваат своите работни задачи. Задачите на телесните вежби се темелат на можностите на потикнување на

физичкиот рас и развој на психомоторичкиот систем и општите физички својства и создава навика за

практикување на телесни активности.

Практиката со години покажала дека вежбата најдобро се учи низ игра. При изборот на игрите најважни се

моторичките способности како што се:

-Координација;

-Прецизност;

-Рамнотежа;

-Брзина;

-Флексибилност;

-Сила;

-Издржливост.

Имајќи ги во предвид стручно-научната оправданост принципите и целите на програмата за рано учење и развој

базирана на стандардите за рано учење и развој особено стандрдите за груб моторен развој до 6год. на аспектот

здравје и моторен развој, како и универзалниот концепт за учење низ игра и забава, заедно со позитивните

искуства кај нас и др. земји со желба за поуспешно планирање и реализација на спортски активности во детските



градинки кои вршат згрижување и воспитување на деца од предучилишна воздраст беа реализирани следните

активности по објекти распоредени по следниот распоред:

Понеделник Вторник Среда Четврток Петок
Буба Мара Пчелка 2 Пчелка 1 Сонце Буба Мара

09:00 - 09:30
5-6 a

09:00 - 09:305-6 а
09:00 - 09:30 5-6
б

09:00 - 09:30[5-6
а]
10:00 - 10:30[4-5
а]

09:00 - 09:30[3-4
б]
09:30 - 10:00[3-4
а]

09:00 - 09:30
[3-4 a]

09:30 - 10:00
5-6 б

09:30 - 10:00[5-6
б]
09:30 - 10:00[3-4
a]

09:30 - 10:00[5-6
б]
10:30 - 11:00[4-5
б]

10:00 - 10:30[4-5
б]
10:30 - 11:00[4-5
а]

09:30 - 10:00
[5-6 a]

10:00 - 10:30
5-6 в

10:00 - 10:30[4-5
а]
10:00 - 10:30[4-5
б]

11:00 - 11:30[3-4
а]
11:00 - 11:30[3-4
б]

10:00 - 10:30[5-6
a]
11:00 - 11:30[5-6
б]

10:00 - 10:30
[5-6 б]

Овој распоред беше пред пандемијата и изменет во отстапка на танц и танцовите активности кои ги

спроведуваше Илија Кардакоски, а во интерес и на музичкиот педагог распоредот претрпе измени.

Овие активности што следат се за време на карантински денови во ковид најстроги мерки ,каде разонодата на

децата ,а и родителите преку овие зададени задачи да не ја чувствуваат пандемијата и спортските задачи кои

внимателно беа одбрани за полесно сето ова да се помине преку игра и забава.



17.04.2020

Неговото височество велосипедот





Многу работи детството го прават убаво и весело. Меѓу нив сигурно припаѓа и вашето прво возило велосипедот.

Еве ја мојата приказна за првата симпатија. Пристигна доцна во ноќта, по пратка во голема кутија, а јас бев

среќна. Татко ми одвај го донесе пакетот во големиот салон од куќата.

-Иииии.... оппп… што....

Во него, расклопен на делови, парченца железо,... а некои по нашки кажано шипки.... не варени.... туку од

велосипед црвен пони.

Ете на радоста и немаше крај, вчас мојот татко го склопи дел по дел, и пред мене се појави велосипедот, црвен

цел.

Можеби и тој се вцрви кога ме виде.Тоа се вика љубов на прв поглед.

Додека сите беа во сон, јас го живеев мојот сон, пробував да видам како ќе ми стои, како да научам да возам во

тој голем салон.

Кога нешто сакаш толку многу, сигурно ќе ти се оствари. И кочниците се тука, но засега не планирам да кочам,

само ќе си возам решив, седло мало и седло помошно. Но тоа е за брат ми, ќе го вклучам и него во возачката

авантура.

Брзини..... еее е тоа немаше, но уште поубаво што заборавиле. Јас ќе си одредувам со колкава брзина ќе стигнам

кај моите другарчиња, или до продавничка. Но утре ќе пробам и ќе ви кажам колку е брз.



Се надевам ќе ме успорат правилата, семафорите и другите знаци кој стојат на патот. Кога го средивме, така нов

и убав велосипедот заедно со мене ја чекаше зората. А таа носеше нов предизвик - треба да научам да возам, а

тоа не е шега, од тоа не се бега.

Еве на улица сме јас и мојот црвен пони, продолжуваме... позади е и тато. И тој е со нас, поддршка од кој, ако не

од него. Наваму, натаму по уличката, се приклучија и Соња, Лиде, Славица, Маја, Пецо, Бале и тие помагаа...

повеќе со викање.

Напорно е... знам... но неможеш во животот се сам. Етеее викаат тие:

– Возишшшш!!!... слушам гласови позади мене. Тоа беа моите другари. Јас малку важна, дека научив да возам...

но без кацига... редичката се зголеми... Игор, Толе... и ехеее долг е списокот секој сака да проба, а јас:

– Само брат ми и никој друг!?– а тој мал... само за задно седиште е.

– Нов ми е и точка!

Правила си почитував, по тротоар си возев, гледав лево десно и си немав мака, се додека не се претвори од

забавно во транспортно средство...

И тогаш!?

– Ај Ники купи ми ова..., ај тркни до ваму – а продавничката беше баш далеку,... а и од брз се претвори во побрз.



Сепак тоа не ме загрижуваше толку многу. Вистинскиот страв кај мене доаѓаше кога на ред, како возачи се

пријавија роднините, не оние малите туку, големите... И тие бараа да го позајмат на кратко моето пони да отидат

до онде, овде, демек сегде им е далеку.

А јас се плашев зошто знаев, никој не го чува моето пони како мене.

И со години возев јас, пријател прв ми стана, најдобар другар. Меѓутоа како времето тече, животот се менува и

набргу јас израснав голема. Тогаш моето пони стана мало и остана да стои на истото место, во истата состојба,

со сите моменти од сите мои извозени детски патеки и авантури обележани со неговите тркала.

Неговото место го замени Лејди Кукле, но за него ќе ви раскажам повеќе некој друг пат. Сега довидување до

следно вело-раскажување, а во меѓувреме дечиња, најдете го вашиот велосипед и спремете се за долго возење.

20.04.2020

Интересот на децата за спортот

Детето има потреба од  движење, затоа ќе биде среќно и  мотивирано и ќе изврши нови задачи. Мора да го

охрабрите вашето дете да покаже дека е силно и агилно . Исто така е добра идеја да го охрабрите вашето дете

да оди на часови и да ги демонстрира своите вештини пред другите членови или врсници . Така, постепено,

детето ќе развие самодоверба и желба да учи понатаму, да учи нови, посложени игри и движења. Ако детето



нема желба да работи, анализирајте ги причините за негативниот став на часот за создавање поповолни услови

во иднина. ЗОШТО И КАКО ДА СЕ РАБОТИ?

Секоја вежба, секоја подвижна игра  има своја задача, цел, вредност и затоа тие се поделени во пет главни

групи.

Првата група вклучува вежби насочени кон разрешување на правилното држење на телото, правилната

положба на главата, рамената и другите делови од телото. Токму овие движења промовираат правилен физички

развој.

Втората група вклучува вежби кои ќе содржат елементи на акробатика. Тие се насочени кон развој на

агилност, флексибилност, брзина на реакција и се исполнети со самодоверба. Родителите треба да бидат многу

внимателни и претпазливи за да обезбедат целосна безбедност при вршење на овие вежби ).

Третата група бара игри во движење што ќе користат одење, трчање, скокање и многу повеќе. Да се играат

тимски игри. Детето игра со своите родители, или со постари браќа и сестри или со врсници.

Четвртата група се состои од вежби со употреба на различни предмети на отворен или во затворен

простор. Тука е многу важно родителството, што ќе помогне во нормални услови да и се подготват за децата

разни интересни пречки за трчање, скокање,ползење.

Петтата група се состои од музичко-ритмички вежби, кои ја будат грациозноста  еластичноста, свесноста

за извршување на движењето на одредена музичка песна.



СПОРТОТ ВО ДОМАШНИ УСЛОВИ
Секое дете има природна потреба од игра. И многу е важно кога семејството е во состојба да направи

физичко образование не само да биде задолжително, туку и да биде омилен предмет кај нивното дете.

Неопходно е да се утврди  дали физичка вежба детето ја  извршува со најголемо задоволство и да се направи

вежбата да биде главна во првите фази на часовите.

Физичкото образование на децата во семејството може да се користи во различни форми на физичко

вежбање - од едноставна (утринска гимнастика) до комплекс (тренинг во посебен спорт). Главниот период на

лекции за родители и деца е на возраст од 3 до 6 години, иако, после тоа, не треба да се запре со лекциите .

Систематските вежби во аголот на домот, утринската гимнастика, вечерното џогирање со тато - сето ова ќе

помогне да се постигне значителен успех во физичкото образование на училиште. Секој ден на детето му се  дава

неколку минути физичко образование, пред да биде систематско така што детето постепено ќе се навикнува на

часовите. Родителско време, од време на година, од дел од денот, а исто така и од: што прави детето пред и

после часот.



Во текот на утринските вежби најдобро е да користите лесни и познати вежби и да биде на отворено, каде е

можно да се одржи 20-минутна сесија за физички тренинг, завршувајќи со вежби за големи мускулни групи . Во

овој период, има време за совладување на акробатски вежби, играње игри и подобрување на постигнатите

резултати. Времетраење на часови со деца под 6 години - 20-30 минути, и со 6-7-годишници - 45 минути. По

вечерата, физичкото образование не се препорачува за деца.

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ВАШЕТО ФИЗИЧКО ЗДРАВЈЕ
Поддржете го интересот на вашето дете за физичко образование,  тоа води кон висока самодоверба која

еден од моќните стимуланси за вашето дете да биде успешно во  каква било работа.  Не инсистирајте да ја

продолжите обуката, ако поради некоја причина детето не сака. Поддржувајте го го вашето дете иако има

привремени неуспеси,  бидејќи тоа се први чекори во непознатиот свет за него , и затоа тоа може  многу болно да

реагира кога се бара премногу од него . Важно е да се утврдат индивидуалните приоритети на детето и изборот за

вежбање. Сите деца уживаат во игри во движење, но има и исклучоци. Не преоптоварувајте го детето, земете ги

во предвид неговата возраст и индивидуалните карактеристики. Никогаш не форсирајте го вашето дете да вежба

ако не сака.



Три правила мора да ве придружуваат во физичкото воспитување на децата: разбирање, љубов,

трпеливост.

Детето и грижата за него
Здравите деца се темел на животот на едно општество. Грижата за здравјето на помладата генерација е

една од приоритетните области на јавната образовна свест. Персоналот на нашата градинка целосно ги

поддржува приоритетите на децата каде преку  физичкиот развој се добиваат некои показатели , се достигнуваат

зададени цели.

На предучилишна возраст децата учат да бидат внимателни кон нивното здравје, да учат хигиенски

вештини, да се заинтересираат за разни спортови, да присуствуваат на спортски манифестации и посети на

спортски терени.

Развојното опкружување е исполнето со стандардна и нестандардна опрема за физичко вежбање. Ние

користиме иновативни технологии и методи за заштита на здравјето и физичкиот развој на децата. Во работата со

децата, широко се користат нови форми на физички развој, кои ги надополнуваат и збогатуваат традиционалните

типови физичка активност, а во тек е развој и имплементација на иновативни образовнии методи и технологии.



Секојдневните совети за родители од физичко образование се добредојдени за сите,пред се за  децата кои

имаат талент и кои сакаат спорт . Скоро сите спортски програми имаат за цел  зацврстување на врските дете-игра

, да се  оди на прошетки, да се вклучуваат  децата во  основните движења - вежби во одење, трчање, скокање,

ползење, качување, баланс, вежби со топката, пешачење, пешачење  во природа, игри со врсниците, мобилни

спортски игри,полигони.

Предлпг за родители : да се опреми спортско катче во станот, возење велосипеди, игри: бадминтон, тенис,

фудбал, кошарка, скок со топка, скокање јаже, пливање. Учество на деца на празници, забави, здравствени

денови, состаноци, конференции, здравствени предавања, физичко образование организирано во сликовит

приказ од разно-разни спортски книги,видеа .

Утринска гимнастика ,секојдневното изведување на утринската гимнастика е од големо значење за

здравјето на децата. Повеќето од вас знаат колку е корисно вежбањето , и кој се неговите бенефити. Изведувајќи

неколку лесни комплекси на вежби, детето добива енергија за целиот ден. Овие вежби ги подобруваат сите

дејства на органите и нивните системи, го промовираат развојот на потребните моторни вештини, ги зајакнуваат

мускулите и формираат правилно држење на телото. Утринските вежби треба да се вршат пред појадок

(времетраење на вежбање 5-6 минути). Во студената сезона, треба да се направи во затворен простор (сала), во

топлата сезона е подобро надвор на отворен простор. Детето треба да биде облечено така што ќе му биде

удобно и пријатно. Држењето е исправно стабилно со долните ектремитети,додека се изведуваат вежбите.

Држете ги рамењата исправени, движете ги рацете слободно, држете ја главата  исправено.



КАКО ВЛИЈАЕ  ТЕХНОЛОГИЈАТА ВРЗ РАСТОТ И РАЗВОЈОТ НА ДЕТЕТО
Живееме во „ерата на технологијата: компјутери, таблети ,смартфони, видео-опрема, телевизори, видео

игри. Секое дете посегнува по тоа. Тоа е  е љубопитно и бара многу физички напор да се отргне , детето останува

со часови на ТВ,  компјутер, без да го следи времето поминато во таа седечка или лежечка состојба,тоа не зема

активно учество во  домашните работи,   додека самите родители не  го вклучат.  Позитивна страна се: нови

информации; едукација на волја; развој на слухот на детето (музички): развој на реакција (игра).

Но, во исто време треба да се забележи: се развива хиподинамика (децата се движат малку); останува

малку време за одење на отворено , негативно влијае на развојот на држење на телото, што придонесува за

формирање на сколиоза.

Во физичкото образование нема „слободни денови“, тоа е само систематски, постојан, постојан процес.

Важно е да се запамети дека здравјето на детето е поважно од мирот и удобноста на родителите.



Препораки за родители во врска со физичкото образование на деца од предучилишна возраст

Гимнастика, физичко вежбање, одење,движење на отворено треба да бидат вклучени во секојдневниот

живот на секој што сака да го задржи работниот капацитет, здравјето, целосен радосен живот како за себе така и

за своето дете . За да може оваа работа да биде успешна, родителите мора да станат не само набљудувачи, туку

и директни учесници.

Главните насоки на физичката и здравствената работа се:

1. Добро познати видови физичка активност: утринска гимнастика, разни игри и физички вежби за време на

прошетки, минути за физички тренинзи на часови со ментална активност и паузи за физичко вежбање

помеѓу часови.

2. Часови за физичка обука како главна форма на обука за моторни вештини и развој на оптимална

моторна активност.

3. Независна моторна активност на деца, кои произлегуваат од иницијатива на деца,за да не седат пред

компјутер или ТВ.



И јога знам да вежбам сам

Програмот ЈОГА ЗА ДЕЦА, предвидува физички јога вежби прилагодени за детската возраст од 3-5год .

Запознавање со техниките за правилно дишење и вежби за подобрување на концентрацијата на децата, како и

повремено боење на  цртежи со животни и цртање.

УСЛОВИ за јога час – децата вежбаат боси или по чорапчиња и треба да бидат удобно облечени (тренерки,

хеланки и удобни маички) и доручкувани најмалку еден час пред почетокот на часот.

Во понатамошниот текст ви ги претставувам бенефитите од вежбањето јога од најрана возраст:

Зошто ЈОГА ЗА ДЕЦА?

Првите години од животот на децата е еден од најважните периоди кога се создава основата за нивниот психо-

физички и интелектуално-емотивен развој. Редовната пракса на јогата уште од најрана возраст може да им

помогне на децата овој развој да го поминат на правилен, здрав и хармоничен начин.

 ЦЕЛИ на јогата за деца

Со редовно практикување на јогата, детето ќе научи:



да го слуша и да го прифати својот внатрешен свет; да ја развие сопствената интуиција што ќе му овозможи да

ги открие уште во раната фаза своите потреби, потенцијали и скриени способости и да ја разбуди креативноста;

да го зголеми капацитетот на паметење и да ја одржува концентрацијата при извршувањето на различни

активности;

Со вежбите за дишење детето ќе научи правилно да дише. Преку длабокото и целосно дишење како и

свесноста за самиот процес на дишењето се постигнува смиреност и поголем проток на енергија во телото, што ја

зголемува издржливоста кај децата и позитивниот став кон животот;

да одржува баланс, да ги координира движењата и активностите, да ја развие агилноста и флексибилноста;

да го релаксира телото и умот, да научи како да се опушти и да се грижи за себеси, а со тоа и за другите во

неговото опкружување;

да стекне способност за управување со внатрешните конфликти и донесување правилни одлуки со што се

подигнува нивото на нивната самодоверба.

 ЕФЕКТИ И РЕЗУЛТАТИ од практикувањето јога

Јогата го учи детето на самоконтрола и му помага да сфати колкава радост и задоволство произлегува од

умешноста на правилен начин да управува со инстиктите и импулсите, на начин да ги трансформира во

конструктивни дејствија, зголемувајќи го на тој начин чувството на припадност во група.

Поради заменувањето на уличната детска игра со повеќечасовно анимирање над компјутери и таблети во

неправилна положба на телото, денес искривување на ‘рбетниот столб кај децата е многу честа појава.

Со редовно практикување на јога вежбите се корегира и одржува правилниот телесен раст и еластичност и се

навикнуваат на правилно држење на телото. Вежбите се така прилагодени што може да ги изведува секое дете



без разлика на физичките способности и возраст.

Со помош на техниките на опуштање кај децата се подобрува квалитетот на сонот, се намалува нивото на

стрес, а истовремено се зголемува отпорноста на ваквите состојби и на тој начин се одржува витален

имунолошкиот систем.

Преку вежбите за релаксација во кои повремено се воведуваат интересни приказни кај децата се поттикнува

имагинацијата, а истовремено ги усвојуваат најважните човечки вредности како сомилост, несебичност, искреност

итн...

Јогата развива позитивни чувства кај децата и креира позитивен став кон животот.

Откако децата ке ги нацртаат животните(маче, куче, жирафа, фламинго, желче, пеперутка, лав) за помалите

можат да обојат веќе нацртани со помош на мама и тато. Следно што треба да се направи е да се покаже цртежот

и со телото да се направи имитација на движењето на тоа животно. Еве предлог вежби со прилог на слики ,и

секако не зборавајте, сето ова се изведува со тивка музика (може некоја смирувачка, класична..за да имаме

целосно опуштање) ајде сите заедно да вежбаме со нашите дечиња...ни треба само малку простор и позитивна

волја.



https://www.youtube.com/watch?v=5XCQfYsFa3Q
https://www.youtube.com/watch?v=oWLSLpcF0iY
https://www.youtube.com/watch?v=X655B4ISakg

Ајде да си играме со
нашите сетила !











Со овие подвижни и ритмички игри може да се илустрира животот на птиците, домашните и шумските животни и

други  појави од природата, настани од животот и работата на луѓето на децата на сообраќајот и др. Содржината

која ќе ја одберете го определува редоследот  на  активностите во играта. Се надевам дека некои од долу

предложените активности  ќе ги мотивираат децата на разновидни движечки, сензоперцептивни и интеелектуални

активности, со тоа што доколку играта го постигнала својот ефект, секако дека децата ќе ги изразат своите

чувства, впечатоции искуства. Еве предлог вжбички за мало загревање:





Еве неколку танцови движења.Истите движења можеш да ги повториш со спротивната рака.Обиди се тоа да го

направиш и со нозете. Следниот обид е позабавен. Секогаш може да правите разни движења, и со вашите

родители да ги имитирате движењата, додека еден игра другиот гледа и ги повторува движњањата, натој начин се

тренира и меморијата.





Оваа игра може да се игра на тој начин што претходно можат да се исечат картички од животни и со влечење на
одредена картичка, треба да се имитира движењето на тоа животно.



Кога сме кај животинчињата еве неколку интересни факти.





Шарени кругови…

Преку оваа игра детето се охрабрува во обидите да ги усоврши природните движења ,фрлање и фаќање.Да се

потикне детето да ја користи доминантната рака,дланката и прстите,а истовремено се развива координативноста

помеѓу окото и раката.

Потребен материјал

Ролна од хартија која се лепи на поцврст и поголем ,хартиени чинии,картон.темперни бои,ролна од кујнска

хартија.

Ролната од хартија ќе ја залепите на поголем картон,хартиените чинии ќе ги исечете како прстени.Децата ги бојат

круговите како што сакаат. Кога се готови играта може да почне.







Редиме прстенчиња во боја по зададен редослед

Оваа игра ги има истите цели како горенаведената ,но е од мисловен карактер.Материјалот е еден картон во

форма  на коцка, самолеплива хартија. а постанатите ролни и прстени можат да се искористат од претходната

игра. На картонската коцка се лепат  самолепливи траки во боја по одреден редослед,со тоа што истите бои

треба да ги има и на прстените од хартиените чинии.Играта е од натпреварувачки карактер,се редат прстените по

зададената сема од бои на коцката.







Редиме кула од пластични чаши

Со оваа игра се тренира внимание,самостојност,самоконтрола.Се развива координацијата око рака,поттикнување

упорнос и прецзност,истрајност,внимание насочено на извршување на задачата.Се што е потребно е пластични

или хартиени чаши и едно топче.Најпрво заедно со детето правиме кула за да може детрето да се запознае со

редоследот на редење на чашите,и нивни други варијанти.Кога ќе биде изградена кулата од чаши се застанува на

одредено растојание од метар и со тенис топче се обидувате да ја срушите кулата .Пријатна забава .





Правиме пеперутки

Исто така оваа игра го тренира вниманието како и коордихацијата рака око,ја потикнува грубата моторика на

градниот кош,како сто ја потикнува и креативноста кај децата .

Потребни ни се ролни од тоалет хартија,листови во боја или самолеплива хартија,лепилио и две јаженца

фломастери

.Котурот најпрвин се украсува се лепат крилца во боја каква сакаат децата,се цртаат очиња..и двете јаженца се

протнуваат така што котурот е во средина на јаженцата,со ширењето на рацете сега веќе направената пеперутка

се придвижува кон една страна.се надевам ќе уживате со вашите деца во забавноста на игрите.







Кога е време за спорт

Воведување на децата од предучилишна возраст во светот на спортот на вистински начин е обврска на

родителите. Спортските градинки се особено погодни за тоа, во кои децата преку работа со експерти од

факултетот за спорт и физичко образование учат основни чекори за спорт и откриваат за кој спорт се

талентирани. Децата треба да бидат мотивирани да се вклучат во некоја спортска активност, но тоа треба да биде

нивниот избор, а не некаков вид родителска принуда.

На детето треба да му се наметне спортот,да му се објасни зошто е добро,и што може да очекува од него.Децата

најлесно ќе го засакаат спортот низ игра и забава.



Кога е најдобро да се запишат деца на одредени спортски активности?

- Најдоброто време за да започнете со вежбање е возраста на четири години. Во тој период започнуваат основни

и штафетни игри, кои се најблиску до детските игри во слободното време. Основните спортски реквизити како

топки, конуси и завртки првично се користат за наједноставни игри. Со цел детето да ги совлада со текот на

времето, нивната сложеност ќе се зголеми. На оваа возраст се развива моторна способност на децата, па затоа е

од големо значење да се посвети посебно внимание на тоа.

До седумгодишна возраст, едно дете започнува да покажува интерес за одредени спортови. Потоа, треба да

обрнете внимание на талентот и, во договор со родителите, полека да го насочувате детето кон одреден спорт.

Колку често треба децата да вежбаат?

- Се препорачува во овој период детето да се вклучи во физички активности два до три пати неделно, за еден час.

Што се постигнува со редовно вежбање?

- Многу е важно детето да започне со физичка активност уште од рана возраст. Во училиштето за спорт, таа

развива интелектуални и физички способности паралелно преку игра и дружење. Со несомнено подобрување на



физичката и здравствената состојба, кај децата се поттикнува развој на самодовербата. Но, исто така, свеста за

постоењето на други луѓе околу него, како и за постоењето на правила кои ја одредуваат интеракцијата помеѓу

луѓето. Докажано е дека физичката активност помага во олеснување на напнатоста и стресот и има ефект на

намалување на појавата на депресија, што може да влијае дури и на најмладите.

Редовното вежбање развива моторни вештини - координација на движењата, воспоставување рамнотежа, брзина

на реакција ...

Ако децата од предучилишна возраст развиваат навика да бидат физички активни на време, можеме да

очекуваме од нив да ја задржат оваа навика во иднина.

Што се однесува до детската дебелина, дали има помош во спортот?

- Физичката активност е човечка потреба од раѓање до старост. Сепак, современите услови за живеење и работа

ја ограничуваат оваа човечка потреба, како резултат на што се јавува промена во метаболизмот и исхраната.

Сето ова има последица дека децата страдаат од прекумерна дебелина на рана возраст. Со редовно вежбање и

корекција на исхраната, може да се очекува губење на тежината.

Дали е премногу голем товар за детето да има дополнителни обврски покрај редовното престојување во

градинка-училиште?



- Треба да се потенцира дека активноста на детето во спортско училиште не мора да значи како тоа ќе постигне

завидна спортска кариера. Играњето спорт, патем, никогаш не било проблем во исполнувањето на училишните

обврски. Многу е важно детето да има целосна поддршка од своите родители - и кога станува збор за подеми и

падови (но и за време на падови) (во сè што прави). За жал, во периодот од прво до четврто одделение од

основно училиште, малку деца имаат можност сериозно да се посветат на вежбање на часови по физичко

образование, што е многу важно за нивниот развој.Можеби период кој е застапен со помалку школски активности

е токму предшколскиот каде децата треба да бидат во непосредна врска со родителите и тренерите,и стекнат

една позитивна навика која ќе биде паралелна на часовите во училиште.

Колку се оправдани амбициите на родителите детето сериозно да се занимава со спорт?

- Иако сакаат најдобро за своите деца, родителите честопати прават грешки кога се принудени да прават одреден

спорт уште од рана возраст и сакаат само врвни резултати. Детето само треба да одлучи што да прави, а само

воспитаните експерти - спортски експерти и педагози - можат да му помогнат во тоа. Родителите треба да го

насочат детето кон спорт воопшто, но да не брзаат со својата посветеност кон одреден спорт. Многу малку се

оние кои чувствуваат среќа на спортските starsвезди, но таа среќа е неспоредлива со среќата на децата кои

буквално играат тенис или кошарка три пати неделно.



Примарни мотиви

Иако звучи како клише, излегувањето дете на улица, социјализацијата и здравјето се основните мотиви за кои

секој родител треба да го зграби своето дете за рака и да го одведе во најблиската теретана. Од сите

горенаведени причини, неопходно е да има спортски училишта, во кои најмладите ќе можат правилно да се

развиваат кај здрави луѓе со стручен надзор.

Еден или повеќе спортови?

Експертите тврдат дека не е претерано важно она што го играат спортските деца, сè додека учествуваат. И не е

добро да се придржуваме само кон еден спорт. Децата треба да пробаат што повеќе различни спортови од повеќе

причини: ако не се обидат, тие нема да знаат што умеат најдобро. Исто така, различните спортови ќе им



овозможат на децата да развиваат различни физички вештини и да бидат пофлексибилни. Примената на спортот

ќе ги изложи децата со најразлични ситуации и луѓе. И на крај, тренирањето само на еден спорт може да ги

изложи децата на постојани повреди на истите места, што не е случај кога се менува спортот.

Изборот на вид спорт за деца е многу важна одлука за родителите. Некои деца се посклони кон тимски спортови,

додека одреден број на деца претпочитаат индивидуални спортови.

Изборот на спорт зависи и од градбата на детето, а некои деца претпочитаат да прават помалку барани

спортови, додека некои претпочитаат повеќе атрактивни спортови.

Па, како родителот може да му помогне на детето да избере спорт што ќе одговара на неговите потреби и

интереси?

Главниот совет за родителите е да ги следат интересите на своето дете и да донесат конечна одлука заедно со

децата. Не секое дете е наменето за натпревари и врвни резултати, но во широк спектар на спортови, сигурно

има барем едно што ќе одговара на вашето дете.

Имајќи го ова предвид, еве ги предлозите за разни спортови:

Пливање - спорт што ќе го предложат повеќето лекари

Пливањето е можеби најдобриот вид вежба за деца затоа што подразбира ангажирање на повеќе мускулни групи

во средина што не ги оптеретува зглобовите. Пливањето е забавно за децата, затоа што децата сакаат вода, а



самата активност не е тешка за нив бидејќи се чувствуваат поудобно во водата. Придобивките од пливањето се

многу, а пливањето е спорт што може да го практикува целото семејство. Лекарите особено советуваат децата да

учат да пливаат во рана возраст, особено оние со респираторни проблеми, но и деца кои имаат проблеми со

пелтечење, затоа што развиваат бели дробови и учат соодветни техники на дишење.



Спортските училишта се за помлада возраст

На децата од градинка им се препорачуваат активности кои комбинираат повеќе спортови од повеќе причини: не е

мудро да се насочат децата на таа возраст кон една физичка активност заради целокупниот физички развој;

Децата од градинка сè уште не се доволно зрели за да играат тимски спортови - тие играат за себе и обично не се

свесни за тоа што прават другите членови на тимот и нивната концентрација сè уште не е доволно развиена за

постојано да следат одредени активности.

Тимски спортови - за постари деца

Фудбалот, кошарката, ватерполо, одбојката и слични спортови се посоодветни за постарите деца. Покрај

развојната координација на движењата, фитнесот и физичката подготвеност, тимскиот спорт е исто така важен за

менталниот развој на детето. Познато е дека децата кои играат овие спортови се помотивирани и покажуваат

поголем степен на иницијатива од сите погледи. Исто така, децата го прошируваат кругот на пријатели, учат

одговорности, како според обврските за обука, така и според тимот. Ако сакате вашето дете да прерасне во

прилагодлив и стабилен возрасен човек, тогаш треба да го охрабрите да избере еден од овие спортови затоа што

ќе научи важни животни вредности, ќе научи да се справи со победи и порази и да им помогне на срамежливите

деца да не се чувствуваат. изолирани и да се надмине повлекувањето.



Боречки вештини - за насочување на енергија

Познато е дека воените вештини се препорачуваат за деца со вишок енергија и на оние на кои им е потребна

помош при канализирање на гневот, затоа што, особено момчињата, имаат можност да учат самоконтрола и

дисциплина. Од друга страна, воените вештини се препорачуваат за сосема спротивен тип на карактер, за деца

кои се повлекуваат и не влегуваат во конфликти затоа што воените вештини им даваат доза на самодоверба и

чувство на контрола што е неопходно за нивниот целосен и здрав ментален развој.

Спорт со музика



Танцот, балетот, џез балетот и гимнастиката се особено популарни кај девојчињата кои брзо се здобиваат со

чувство за ритам, а со музика можат полесно да ги совладаат бараните движења што се изведуваат. Овие

спортови ги зајакнуваат мускулите, помагаат во координирање на рамнотежата, но и флексибилноста кај децата.

Децата имаат можност да ги истражат границите на сопствената издржливост и да се изразат преку движење,

што е многу важно, особено во рана возраст.

Спорт за девојчиња и спорт за момчиња

Предрасудите дека балетот е исклучиво за девојчиња, и фудбал исклучиво за момчиња, и дека девојчињата и

момчињата треба да се разделат на часови по физичко образование на училиште - тоа е токму тоа, само

предрасуди. Студиите покажаа дека, до 12-годишна возраст, девојчињата и момчињата се подеднакво физички



обучени за да можат да играат каков било спорт и да можат да играат заедно, и за таа игра да биде рамноправна.

Физичките карактеристики кои се залагаат за раздвојување на женските и машките тимови се појавуваат само за

време на пубертетот, а самиот израз - играте како девојка - е сосема погрешен.

Спортот е забавен

Ако ги прашате децата, која е главната причина за спортување, тие ќе ви кажат дека причината е забавна. Во овој

поглед, клучно е што, без оглед на избраниот вид спорт - детето ужива во тоа. Ако детето почне да тренира



одбојка и тогаш сфати дека не му се допаѓа, оставете му да направи промена, но советувајте му да ја пробие

сезоната за да ја исполни својата обврска кон своите соиграчи.

Семејна рекреација

Ако сакате вашето дете да ужива во спортот и да ужива во нив, тогаш најдобрата идеја е првите средби со

спортски активности да бидат во кругот на семејството. Пливаат заедно, возете велосипед, играјте бадминтон во

паркот, ... можностите се бесконечни, а вие ќе уживате во тоа со сигурност. Немојте само да бидете пасивен

набљдувач, туку во согласност со вашите способности, организирајте се да направите некои од спортовите во кои

може да учествува целото семејство. Да, можеби не сте најдобриот тренер за пливање, да, можеби не знаете да

му објасните на детето како да користите добар агол за шут, но дефинитивно сте една од најмоќните фигури во

неговиот живот, како во однос на авторитетот, така и од приврзаноста. Инкорпорирајте спорт во вашите дневни

активности во семејството и бидете сигурни дека кога децата ќе пораснат, ќе се одлучат за некаков тренинг.



Спортска опрема - спортски торби и ранци

Без разлика за кој спорт ќе изберете, на вашиот мал спортист ќе му треба соодветна спортска торба во која ќе

носи опрема за обука. можете да најдете разни спортски ранци кои се погодни во случаи кога не е неопходно да

се носи премногу опрема, како и низа спортски торби се рефлектира во постоењето на посебен оддел за

транспорт на патики. Набавете еден спортски ранец за вашиот мал спортист и оставете го да го истражи светот

на спортот.Драги родители се надевам дека ви помогнав при избор на оваа горлива тема -со КОЈ спорт да се

занимава вашето дете?



Тема :Ајде да се дружиме

1.Криенка

Воспитна задача: криење и брзо реагирање,

Опис на играта: Воспитувачот им ја кажува на децата следната бројаница:

„Едно ,две ,три,



Зајчето се скри!

Едно ,две ,три

Барај го сега ти!

Откако ќе се пребројат, децата  се сокриваат зад столчињата.Воспитувачот ги бара и чие име прво ќе го каже,тоа

дете во наредната играј ја кажува бројабжницата и ги бара децата.

2.Веселото кругче

Опис на играта: На теписонот е нацртан помал круг со креда кој е во поголем круг направен од коцки.Меѓу

просторот од овие два круга можат да играат во сите насоки додека трае музиката,а при тоа да не ги турнат

поставените коцките. Кога музиката ќе запре , 15 деца треба да влезат во малиот круг,а собира најмногу13од нив

.Нивната задача е сите тие да влезат во кругот и да успеат да се задржат како група,без никој да излезе

надвор.Играта завршува после неколку обиди,откако тие заедно ќе успеат да се задржат во кругот.Со играта

децата се мотивираат да успеат да постигнат заедничка цел,внимаваќи на подвижните објекти (децата) и

неподвижните објекти (коцките),при что се збогатува социјалното искуство,а со тоа се негува и чувството за

припадност во групата.Играта е од типот за соработка и кооперација.



Спортовите можат да се категоризираат :

-Индивудални:Атлетика,гимнастика,пливање,тенис

и

-Групни: Фудбал,Кошарка,Одбојка,Хокеј

Треба да се знае дека некои спортови се разликуваат према степенот на созревање на спортистите.  Пр:

Девојките кои ќе наполнат 18 години во гимнастика во тоа време ќе бидат на залет на кариерата , додека во некои

спортови со 30 години се доаѓа до оптимален врв во кариерата.

Популарни спортови и најдобра возраст за почеток

Гимнастиката е базичен спорт која позитивно влијае на физичките и психичките способности бидејки децата

одлично ги воведува во спортскиот живот. Децата можат да се занимаваат со гимнастика од 5-6 години.  Тоа

зависи од гимнастичкиот клуб и правилата каде имаат вежбање со гимнастика може да започне од 2 година.

Пливање

Има најдобро влијание на обликување на телото и физичкото здравје . Се препорачува со пливањето децата да

можат да се занимаваат од 5-6 години иако постојат и мислења дека децата уште од 5 години можат да почнат со

некоја спортска дисциплина.

Атлетика

Атлетиката или уште како што ја викаат кралица на спортовите во себе содржи широк спектар  тесетар на избор

од дисциплини кои ќе ги одушеви секое дете. Но заради одредени специфичности во овој спорт децата со



атлетиката би се занимавале покасно , тркачите на кратки патеки можат озбилно да тренираат од 10 години , а

тркачите на долги патеки од 13 години , а фрлачите на дисциплини се пристапува од 14 години.

Боречки вештини

Можат да се поделат  : карате , бокс или на боречки како што е џудо ,борење,

Одржувајте го интересот на детето за физичко образование и во никој случај не треба да се занемарува за

физичкиот развој, бидејќи примерот на возрасните во оваа материја е исклучително важен. Како што ја

чувствувате  физичката култура, така ќе ја чувствува и вашето дете. Честопати детето живее под  забрани: „не

трчај“, „не  скокај“, „не викај гласно“. Ограничувањето на потребата за самоизразување особено влијае на падот

на самодовербата и активноста кај идниот карактер на детето.



Одржувајте висока самодоверба кај вашето дете - охрабрете го да го постигне тоа и за возврат ќе добиете

уште поголема награда. Високата самодоверба е еден од моќните стимуланси за детето да изврши било каква

работа, без оглед дали е тоа домашна работа или утринска хигиенска гимнастика.

За часовите по физичко образование, одржувајте смела линија на однесување на „двајцата родители“, не

дозволувајте спротивни наредби (мама - „трчаше доволно“;  тато - „трчај уште пет-шест минути“). Едно-

единствено родителско мислење ,придонесува за интересот на детето за физичко образование .

Набљдувајте го однесувањето и состојбата на вашето дете за време на физичко вежбање, обидете се да

разберете зошто детето не извршува, навидум елементарни наредби на родители кои имаат негативни реакции.

(замор или некоја скриена желба за физичко образование ).

Не трошете време и внимание да остварите ментален контакт со него, доколку детето сака да го заврши

часот побрзо. Во никој случај не инсистирајте да ја продолжите обуката ако детето „не сака да продолжи”.

Откријте ја причината за одбивањето,  само после тоа, продолжете ја наставата.Иако може да има привремен

неуспех бидеќи  чекори во непознатото, во спортскиот свет, поради што болно реагира на она што другите го

сметаат за слабо и несоодветно.

Да има избор на вежба, иако скоро сите децата сакаат игри во движење, но на некои од нив им

недостасуваат квалитетите на физичката сила. Не менувајте ги поставените вежби премногу често, оставете му

на детето да ја извршува вежбата што му се допаѓа што е можно повеќе, за цврсто да ги научи движењата што ги

има зацртано во главата.

Не преоптоварувајте го детето, земете ја предвид неговата возраст, расположение, желба.

Не преземајте остри мерки за тоа, обидете се да го научите  на физичката култура со свој пример.

Запомнете ги трите непроменливи правила што мора да ве придружуваат во воспитувањето на детето:

разбирање,  љубов и трпелвост !!!



ФИЗИЧКА КУЛТУРА КАКО КОМПОНЕНТА НА ЗДРАВЈЕ

Родителите сакаат нивното дете да трча помалку дома и да игра тивки игри при одење, лишувајќи ги од

многу радосни моменти од детството. Честопати родителите не разбираат  дека не придонесуваат за развој на

движечката хармонија, агилност, издржливост, добра обука. Детето се навикнува на седечкиот животен стил.

Ние возрасните, честопати размислуваме за вежбање, се уморуваме од истите причини  на неправилни

одлуки ,и пак забораваме на суштинската карактеристика на организмот на детето - брз замор, не од движење

(иако неговата преголема доза е исто така штетна), туку од неможноста за движење или монотона активност.

Да се даде простор на детето за движење е да и се обезбеди здрава средина за бодрење на спортски дух

смелос и веселос.

Движењето и детето се едно. Неопходно е да се радуваме кога детето е подвижно, немирно ,затоа што

движењето го развива. Мобилно дете е нормално, слабо и неподвижно - знак за вознемиреност.

Од родителите е неприфатливо да бараат изговори за да не ги исполнат барањата  на деца. На пример: -

„Тоа е кога ќе научите да скокате на едната нога, тогаш ќе добиете одредени нешта.Андреј  веќе долго време

може да вози велосипед". Детето сето тоа може погрешно да го разбере. Доколку вежбите  несоодветната

активност. Од контролирани движења на детето лета до подните садови, секогаш нешто крши, чука. Се судира  со

возрасни, во предмети,  чувствува викање, секој треба да е заштитен како што може најдобро.



Верувањето на мало дете е формирано преку авторитет, преку личноста на родителите, а ниту книгите,

ниту филмовите не можат да ги заменат.Многу важен комплекс од сите актерски овластувања на авторитетот:

сочувство, почитување на разумот, моралот, силата и малку страв.

Во текот на развојот на детето, родителите треба да ги постават целите и барањата за него, бидејќи

презаситените барања предизвикуваат негативни емоции и ги намалуваат слабеењето. ДВИЖЕЊЕТО Е

ПРИРОДНА ПОТРЕБА НА ДЕЦАТА, ФОРМА НА СВОИНА.

СПОРТСКИ РУТИНИ ВО ДОМОТ

Драги родители, водејќи сметка за физичкиот развој на вашето дете, искористете ги следниве совети:

Обучете го вашето дете на  секојдневната рутина, вежби и хигиена. Изведувајте  утринска гимнастика со вашето

дете секој ден, изведувајте процедури за јакнење, одете на прошетка.

Овозможете спортско катче во станот. Развијте ја способноста на детето да изведува вежби со основни

движења - вежба во одење, трчање, скокање, ползење, качување, баланс, изведување вежби со топката.

Играјте со детето во мобилни игри кои промовираат развој на флексибилност, брзина, агилност, особено

на отворено. Организирајте пешачење, пешачење за време на викендите.



Возете со вашето дете со санки, лизгалки, скии, велосипеди, ролки, играјте бадминтон, тенис, фудбал,

кошарка, хокеј, игри со топки, скокање со јаже и многу повеќе.

Пливајте и играјте заедно на вода во текот на топлата сезона, и научете го вашето дете да земе летен туш -

ова помага да се зајакне телото и да се зајакне нервниот систем.

Внимавајте на вашето дете да му ги обезбедите потребните витамини, вклучително и во пролетта.

Воведете сезонски зеленчук и овошје во исхраната на вашите деца.

Учествувајте со вашето дете во празници, забавни, здравствени денови поминати во градинка.

Посетувајте состаноци на родители, конференции, предавања за физичко образование на деца организирани од

наставници во предучилишни установи. Следете ги препораките дадени за време на овие настани.

Јакнење на детскиот организам

За да го направиме ова, можете да ги користиме природни фактори - воздух, вода, сонце. Учете го  вашето

дете од рана возраст на свеж воздух,  вода, здрава храна,способност да ги надмине тешкотиите. Но, пред да

започнете со јакнење, не заборавајте да разговарате со вашиот лекар. Позитивниот ефект ќе се добие само ако

се се спроведе систематски, земајќи ги предвид индивидуалните карактеристики на вашето дете. Неопходно е да:



1. Разгледајте ја возраста и  здравјето.

2. Постојано спроведувајте процедуриа за јакнење

3. Постепено зголемување на силата на влијание на природниот фактор.

Сите родители сакаат нивното дете да порасне здраво и силно, но често забораваат дека добрите физички

команди се должат пред се на физичката активност. Затоа, драги родители, треба да се грижите за правилниот

развој на основните моторни вештини кај детето: одење, трчање, качување, кревање, скокање, фрлање ...

семејството може да  користи  различни форми на вежбање - од едноставно (утринска гимнастика) до предизвик

(обука во избраниот спорт). Овие можат да бидат: Утринска хигиенска гимнастика; . Утринска специјализирана

гимнастика; . Физички минути; . Часови за физичко образование; . Независни моторни активности (пешачење,

скијање, велосипедизам):. Умерените настани; . Туризам; . Моторни и спортски игри. Што и да се избере за

физички развој на децата зависи од нивната возрас, пол, здравствена состојба.

ШТО СЕ ТОА ФИЗИЧКИ ЗДРАВИ  ДЕЦА?

Одржувајте го интересот на вашето дете за физичко образование,исто така и почитувајтего . Високата

самодоверба е еден од моќните стимулации детето да прави било каква работа. Внимавајте на однесувањето и

состојбата на вашето дете додека вежбате. Во секој случај, не инсистирајте да ја продолжите обуката, ако поради



некоја причина детето не сака. Потребно е пред сè да се дознае причината за одбивањето, да се елиминираат и

само после тоа да се продолжат часовите.

Пригответе го вашето бебе за привремени проблеми. Детето ги презема само првите чекори во еден свет

непознат за неа/него, поради што таа/тој многу болно реагира кога другите ќе ја најдат слабата и хендикепирана

страна . Важно е да се утврдат индивидуалните приоритети на детето и изборот на вежбање.

Речиси не сите деца сакаат игри со трчање, но има и исклучоци. Не менувајте ја шемата за вежбање на

детето многу често. Ако на детето му се допаѓа комплексот на вежби , дозволете му да го изврши тоа што е можно

подолго, за да стекне одредена вештина. Да не го преоптоварувате детето, да ги земете предвид неговата

возраст и индивидуалните карактеристики. Никогаш не форсирајте го вашето дете да вежба ако не сака. Овие три

непроменливи принципи  мора да ве придружуваат во физичкото воспитување на вашите деца повторно ќе

спомнам љубов ,трпение иразбирање.

Драги родители! Ако систематски се вклучите во физичкото образование на вашето дете, ќе добар

придонес за синот или ќерката да растат здрави, силни, да имаат правилно држење на телото,и да се стекнат со

самодоверба ,а со тоа да решат многу животни проблеми.



ИГРА СО ТОПКА

Влијанието на играта со топката за здравјето и развојот на топката
Топката е удобна, динамична играчка која презема посебна мисија во развојот на постапките за раце.

Првите игри со топки се непроценливи за здравјето, емоционалната благосостојба, физичкиот и интелектуалниот

развој на мало дете.

За време на предучилишните години, игрите  се комплицирани и навидум ќе „растат“ со детето, со што се

сочинува огромната радост во детството.

Игрите со топки имаат посебна сигурност за детето. Тие покажуваат агилност координација на движењата,

брзина на реакција и контакт со очите. Тие исто така влијаат на неговата емоционална состојба. Детето учи да

комуницира со другите преку игра. Постепено, детето разбира какви се правилата. И ова е важно за понатамошна

социјална адаптација. Играјќи со топката, детето изведува многу различни движења. Тоа ја собира, носи,  фрла,

фаќа. Едноставно кажано, игрите за топки може да се наречат сеопфатни. Сега, сите родители знаат дека

развојот на подвижноста на рацете, односно разните движења прсти и дланки, се неразделно поврзани со

функционалниот развој на мозокот и директно влијаат на развојот на јазикот. Затоа, игрите со топки не се само

корисни, туку неопходни за секое дете. Игрите со топки развиваат контакт со очите, координација, умствено  ја

промовираат општата активност на моториката. За детето, топката е предмет на восхит од првите години од

животот. Детето не само што си  игра со топката, туку ја зема, носи, фрла,тркала и сл.Тоа се развива

емоционално и физички.

Игрите со топки се исто така важни за развојот за рацете на децата.. Движењата на прстите и рацете се од

особено значење за развојот на функцијата на мозокот на детето. И колку се поразновидни, толку повеќе

„моторни сигнали“ влегуваат во мозокот, толку поинтензивно се акумулираат информации, а со тоа и

интелектуалниот развој, движењето на рацете, исто така, придонесува за развој на говорот на детето.



Современите научни докази ги потврдуваат овие позиции: области на церебралниот

кортекс, „одговорен“ за артикулација на органите на јазикот и фината подвижност на

прстите на рацете, сместени во едно поле за инервација, т.е. во  близина едни до

други.

Како резултат на тоа, нервните импулси од движењата на рацете одат во

церебралниот кортекс и ги стимулираат соседните јазични зони, подобрувајќи ја

нивната активност. Децата, учејќи за својствата на топката, изведуваат различни

активности (фрлање, тркалање, удирање). Добивате носивост на сите мускулни

групи (торзото, абдоминалниот дел, нозете, рацете), тие ќе го активираат целото тело.

Дури и навидум обичното фрлање на топката нагоре бара зацврстување, што поволно влијае на држењето

на детето. Удирање или скокање се ориентирани во висина, ја регулираат силата или прецизноста на фрлање,

развиваат око-рака, агилност, брзина на реакција,  ја нормализираат емоционално-волева сфера, што е особено

важно и за неподвижните и преосетливите деца, зајакнување на работата на најважните органи на телото, белите

дробови, срцето, подобрување на метаболизмот.

Како да ги научите вашето дете на умешност и вештина во игри со топки?

Како дете од втора или трета година од животот подобро е да го согледате

приказот на движење отколку неговиот вербален опис, без оглед на неговата

сложеност или новост, приказ на вежбање за возрасни, придружувајќи ги со

едноставно и достапно објаснување.

Но, објаснувањето и прикажувањето на вежбите бара подготвеност.

Визуелните впечатоци кај децата го надминуваат вербалниот израз. Детето нема

генерализиран начин на дејствување во вербален израз, и затоа не може



секогаш да разбере што значело тоа да се „тркала топката“,) „да се фрли топката нагоре“, итн.

На пример, да му се покаже на детето како да фрли топка со две раце од зад главата, мама или тато ја

придружуваат претставата со едноставно,со разбирливо објаснување: „Сега ќе ја фрлам топката далеку и

подалеку. Погледнете како го правам тоа. Taка ја земам топката со две раце и ќе ја кренам. Колку убава топка

имам! И сега ја кријам зад главата. Објаснувањето најчесто е придружено со движење, дури и при изведување на

позната вежба: возрасен потсетник за тоа што да се прави и веднаш го дава самото движење. создадете

вистински начин за детето да се движи ("тркалајте ја топката во целта", "фрлете ја топката низ јаже"). Овие

начини на движења, заради нивната специфичност, им помагаат на децата подобро да ја разберат својата задача

и да ја извршуваат понамерно.

Задачите пороследени со прикази се едноставни и достапни. Благодарение на повторувањата кај детето се

формираат вештини за движење така да детето почнува да ги извршува движењата послободно, без непотребен

стрес. Детето ќе има еден вид „чувство за топка“. Така, малите деца се карактеризираат со постојано

повторување на движењата како во текот на мастерингот на нив, како после веќе се појавиле моторни вештини.

Детето може да ја фрли топката на подот, да навива возрасно лице, да скокне од тобоганот, да го фрли во корпа

или кутија со голем ентузијазам.

Одлично е да се расположи вашето бебе со пофалби; зачудувајте се колку е паметен, храбар, брз; дека тој веќе

може да се покаже на другите. Овозможете му на детето да ги покаже своите вештини пред сите членови на

семејството "1 или неговите врсници: постепено развива самодоверба кај детето, желба да учи понатаму, учење

нови, покомплексни движења и игри, римирање (стиховен текст) при вршење движења со м" yach, помогнете да ги

направите лекциите подоразбирливи и што е најважно, да го поставите ритамот на спроведувањето на задачата

за игра.  Започнете да го правите тоа правилно (напред и назад), така што не мора да го земете од навика да го

фрлите предметот од страна или од дното. Користете дланка, а не кригла, формирана од дланката на вашата



рака. Научете го детето да фрли лесни предмети со влечење јаже над главата и замолете го да фрли топка над

неа. Децата на возраст под три години веројатно нема да можат да ја фатат топката. Ова е премногу тешко за

нив. Доволно е детето да научи правилно да го фрла предметот на опсег и висина, како и да ја фрли топката на

земја. Добра вежба за фрлање и фаќање топка со 1 тркалање една по една. Возрасен и дете седат едни спроти

други на подот, нозете се раздвојуваат и си подаваат едни на други. По некое време, две топки можат да се

тркалаат одеднаш.

( детето има развиено способност да се концентрира, да ги фати топките и назад за да му ги испрати на

родителот).

Се надевам драги родители дека со овој прилог ви помогнав да  размислите за придобивките од спортот и како

преку забава и разно –разни активности го збогатите спортскиот живот на вашите најмили.



Во рамките на глобалното тематско планирање беа земени во предвид следните програмски содржини и

активности:

- Организација при поставувсње на движење (колона,ред, одржување на меѓусебно  растојание, поставување

во редови и колони при изведба на вежби, формирање на круг, парови, строј во врста)

- Вежби за оформување на телото и движењата  (физички вежби за вратот, рамениот појас, трупот и нозете,

правилно движење на телото при стоење и одење, почетни положби и нивно препознавање, трчање,

скокање, потскоци, кружење, отклони, носење товар на глава, истегнување, движење на нерамен терен,

полигони)

- Основни елементи од атлетика, гимнастика и пливање доколку има услови (затрчување-запирање,

развивање на брзинска реакција по давање сигнал со свирче, плескање со раце, изговарање на име и сл.,

отскок - доскок, тркалање по надолжна оска на телото на душек, влечење на стомак по ниска клупа,

качување по рипстол, одење по ниска греда со асистенција, основни гимнастчки елементи, колук напрд,

колкук назад, ѕвезда, свеќа...)

- Елементарни игри, штафетни игри и спортови со топка (фаќалки, скривалки, игри за прецизност)

ориентација и рамнотежа, игри со јаже, надвлекување, прескокнување, бранување, штафетни игри без

реквизити-претрчување, преминување со реквизити-одење и трчање, пренесување, прескокнување,

провлекување, фудбал, ракомет, кошарка, одбојка, пинг-понг, тенис, бадминтон...)

- Ритмички активности (вежби со музика без и во парови под одреден ритам...)



- Еко игри со капачиња и користење на одредени еко материјали…костени

,каменчиња,ткаенини,јажиња,хартиени труби,дрвца, трева..и прилагодување во соодветни полигони.

- Јога активности,за подобрување на рамнотежата и координацијата со одредени вежби кои се во корис на

медитација со одредена музика за смирување.

Активностите секојдневно беа застапени во сите возрасни групи подеднакво по 30 до 40 мин. но со посебен

акцент кај децата од 5-6 год. во дневниот оперативен план, користејќи ги сите можности за интегративно

(холистичко учење) односно, со примена на вежби, игри и спортови за да се изучува математика, јазик, музичко

пред се базичните спортови( атлетика и гимнастика ).Во услови кои беа наметнати со кризни мерки и протоколи

сите овие задачи беа изведувани на отворено колку го дозволуваа временските услови.

Од сето ова произгледува ставот дека доволно е децата да се занимаваат со рекреативен спорт. Секако

редовноста и континутетот се неопходни предуслови за да се стекнат здрави навики, а покасно и спотска

дисциплина кај децата. Како што погоре наведов ,покрај физичката вежба како основно средство во физичкото

образование еден од најстарите методи за негова реализација е слободната активност т.е. играта. Со неа  се

развива моториката, локомоторниот апарат, внатрешните органи, се развива духот на колективизмот,

заедништво, емоционалните карактеристики и затоа опфајќа поголем дел од реализацијата на мојата програма,

со цел децата да ја почуствуваат играта преку вежби, а вежбата преку игра (затоа што движењето е радост).

- Спортска гимнастика (свеќа ,колук напред ,колук назад) (изведбите беа организирани со моја асистенција за

секое дете посебно)

- Игри и игровни активности од областа на одбојката и кошарката,(за одбојка беше импровизиран и пренаменет

просторот со јаже и голем балон во улога на топка).

- Со мали групи изведба на одење по јаже во сите насоки со различна поставеност на нозете (овие вежби спаѓаат



во корективна гимнастика)

- Поставување и изведба на полигони во со сите групи(т.е.изведба на повеќе моторички активности во

низа,провлекувања ,качувања ,скокови и доскоци).

- Во програмските задачи имаше потреба од вметнување на играта семафор,покрај што се играше ,истовремено

се повторуваа сообраќајните знаци.

- Автобусот патува е исто така игра која покрај спортската задача ,направи анимација за сообраќањата култура

кај децата.

- Вежби со справи (хулахоп,топчиња за тренис)со намена за развивање на фината моторика.

- Спортска сокалница (кенгурчето опа-опа)играта се изведувана со натпревар мегу децата ,и даде посебно добри

резултати

- Игри и игровни активности поврзани со тековните теми за здрава храна

- Одење по јаже со книга за подобрување на рамнотежата кај децата
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- Вежби и игри со тунел (протнување низ тунел,лазење)
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- Играта на паторот (шлап –шлап..импровизација со реквизити на нозе и одење до блиската бара )
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22.09.Одбележување на ден без автомобили со голема група во објект Сонце.Мини маратон со група деца од 3-4

и 5-6 год.

Некои објави не можат да се префрлат во овој формат бидеќи се зачувани во спортски форми на излагање на

страницата на Буба Мара.

За месец февруар беа изведувани следните активности во градинката Буба Мара, заради состојбата со корона

вирусот часовите по физичко беа реализирани на отворено доколку временските услови го дозволуваа тоа

.Уредување на советувалиште Мал свет- големи срца во градинка Сонце, со исцртување на новогодишни мотиви

на прозорите .Правење на дедо мраз и елен .Помагање во проектот Зоштио-зошто ,кој е во изработка сите овие

месеци.Изработка на скии од еко материјали(картон,лепило ,шишиња).

За активности кои се одвиваа во дворот на градинката за тоа зошто ни се потребни скии и во кој зимски

спортови се практикуваат скии.Правење на глицерински шишенца со светки,кои се користат за смирување и

медитација.

Составување на детски спортски песнички за да се научат преку песна одредени спортови.

На 11.2021одбележан ден на планината со мои песнички доделени во групи како и четива и спортски активности.

Доколку временските услови го дозволуваа со големи и средни групи беа реализирани нелолку натпреварувачки

игри,посебно во делот каде учество зедов во активностите за интерниот проект Зошто зошто на градинката

Сонце.Зошто скијам ,и сакам да знам кои се видови спортски активности се прават со скии,како зимски спорт

.Исто така и со големите групи беа направени активности каде децата имаа за задача да покажат одредени

спортски вежби на одредени слики и истите да ги покажат те. Да ги извежбаат .На крај имавме работилница од



еко материјали како сламки и капачиња каде децата изработуваа вежбачи кои прават одредени вежби.Активно

учество во изготвување на проектот кој е веќе предаден ,и се очекува да биде презентиран наскоро на јавната

страна на градинката Буба Мара.Правење на снешковци во дворот на градинката ,како и снежен град беа

активности од рекреативен карактер.

9.03 презентација на страната на Буба Мара

Гимнастиката како дел од детството на секое дете

“Од здравствен аспект, гимнастиката дава голем придонес за здравјето на детето. Со нејзино практикување се

отстрануваат многу стекнати деформитети. Бидејќи се поголем број на деца имаат проблем со рамни табани,

искривен ‘рбет, дебелина и сл. важно е да се напомене дека сето тоа може да се реши со практикувањето на овој

спорт.”За месец март беа реализирани следните активности .Изработка на проект “Зошто Зошто” на објект

Сонце.Сите активности беа составени во PP презентација .Со голема и средна група играње на играта нека

бие.Играта имаше за задача да ги подучи децата во секундарното дејство на слушање на име кое е смислено од

нив.Меморијата на и создавае на интерес кај децатае суштесвен извор на децата за добро прифаќање на играта

и успешнно вклучување во неа.Мотивацијата секогаш може да се потикне со кратака приказна,гатанка или песна

од секојдневниот живот,на прошетките,излетите приредбите кои ни ги збогатуваат игрите.Со вакво воведување на

децата тие добиваат информации за содржината на играта и се мотивираат  за адекватни моторички

активности.Најчесто мотивотивирањето на децата за  одреден спорт или спортски настан е да се заинтересира

прекуодредена награда или медал  (кој јас сама го изработувам ),а може и пофалница за трчање на кратки

патеки(спринт).Каде може и реквизитите и направите сами да се изработат и сами да си го организираме

просторот,со тоа што го означуваме просторот и дејсвата каде се случува играњето.Децата со големо

задоволство го очекуваат почетокот на играта во која претходно се кажуваат правилата и се одбележува

еко материјали како сламки и капачиња каде децата изработуваа вежбачи кои прават одредени вежби.Активно
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просторот.Посебно во фудбалски натпревар ,каде најчесто се местат голови се оддбележува терен и се суди

према вистинските правила .Тогаш децата ја стекнуваат вистинската претстава за играта која дотогаш ја гледеле

на телевизија.Мотивацијата на децата се постигнува и со учество на воспитувачот во играта (конкретно јас се

ставам во улога на судија или голман).На секој од настаните мотивацијата ја постигнувавме и со музика и песна

којадоколку содржината и правилата на игра тоа го овозможува.Меѓутоа има и игри што поради својата содржина

и карактер ги заинтересируваат децата ,како фудбалот,трките и вежбите на отворено во двор.Поради состојбата

со епидемијата сите часови се реализирани во дворот на градинката и тоа со средни гплеми групи.Начинот на

изведување беше со определен ритам и темпо(кај јога вежбите до степен на смирување на телото каде се

постигнува со посмирени вежби)и балансирање на телото со мозокот.Игрите на отворено не треба да ги

диктираат временските услови.Секое време нуди реализација на различни игри.

За месец април беа изведувани следните активности .Беше сработен интерниот  проект Зошто -Зошто во објект,,

Сонце’’.Учество на одбележување на ден роденден на општина Аеродром,со средна група на кошаркарското

игралиште в ОУ.,,Александар Македонски’’.Промоција на велосипедизмот со сите групи ,под мотото движи се за

здравје.Доделување на дипломи и пофалници за учесниците и правење на велосипедски таблички за секое дете

со велосипед.Промоција на велосипедизмот со сите групи ,под мотото движи се за здравје.Изработување на

плакати во боја А5 формат на сите влезови во градинката .Воспоставување контакти преку проект на

велосипедизам со Вело Училишта.Доделување на дипломи и пофалници за учесниците и правење на

велосипедски таблички за секое дете.Игри на отворено со средни групи ,запаознавање со одредени реквизити

(обрачи ,јажиња и др)и вежбање на одредени вежби кои се наменети за таа возраст.Учество на ден на Аутизмот

со подршка во дворот на градинката Буба Мара(светло во сина бојаи боење на рацете ).Кошарка на отворен

простор со големи групи во дворот на училиштето,како и фудбалски натпревар и запознавање на правилата за

игра.Секој момен кога времето го дозволува тоа,трките се составен дел од секое загревање.



За овој месец беа изведени јога вежби со средни групи во дворот на градинката ,каде преку слушање на

соодветна (класична музика)децата седнати на перници изведува разни вежби кои ја подобруваа нивната

концентрација и смиреност.Колук напред и колук назад ,успеспешно совладани активности.Брзи акробатски

движења поврзани во неколку последователни колуци.

Вежби со реквизити(хулахоп)запознавање со можностите за хулахопот како дел од игрите (групно провирање и

пренесување на хулахопот без да се пуштат рацете како и тркалање по подлога Провлекување во тунел ,фрлање

топка во кош со голема група .На отворено децата ја играат фудбал во две екипи со претходно објаснување на

играта и почитување на правилата.Учество на предавање за јога и нејзините вредности,(човечкиот мозок како

најголем мускул).Оваа игра се организираше со големи групи.Во просторот за игра се одбележуваат две

паралелни линии на далечина една од друга на 14м.Покрај двете линиисе постројуваат натпреварувачките екипи

во по две колони.На една линија пред првите од колоната се поставени обрачите.На даден знак првите деца од

колоните го земаат обрачот и со вртењемеѓу прстите го претрчуваат просторот до спротивната колона.Првите по

истатап постапка го враќаат назад и се така до последниот натпреварувач во колоните.За победници се секако

оние кои најбрзо и најуспешно ќе ги пренесеобрачите.Следна игра беше водење на топка во кош.Играта моше да

се игра во сите годишни времиња и на секаков простор,отворен и затворен.Два импровизирани детски коша на

мала височина се поставуваат првичнои две гумени топки колкун е и бројот на децата.Во просторот одбелешавме

две паралелни линии оддалечени една од друга 10м.Зад едната линија се поставени кошовите на рсатојание

еден од друг на два метри.Децата се построени спротивно од кошовите,позади линијата.На даден знак првите

деца од колоните започнуваат да ги водат топките,со одење меѓу просторот меѓу линиите,застануваат пред својот

коши со две раце ја уфрлуваат топката во него.Со трчање се враќаат назади застануваат на ред за повторнода ја

фрлаат топката .

На ден 7.04. беше организиран настан ,,Движи се за здравје ,каде како и ланската година така и оваа нашата



градинка зеде уччество со децата од сите групи кои учествуваа во вело полигонот(со тротинети ,велосипеди

,ролери) како и мини полигони со прескоци ,провлекувања ,прецизнос ,истрајнос ,каде се заврши со спортска .Со

сите групи беа изведувани игри со јаже...Дел од вештините со кои се стекнуваат децата преку игра се развој на

моторичките способности за соработка и играње во група,играње на други игри и начин на игра каде се делат

обврските.Кај децата се развива натпреварувачки дух и желба за успех, но и се соочуваат со неуспех и

пораз.Децата побрзо размислуваат и внимаваат да не згрешат за време на играта,а во исто време развиваат и

други вештини.Се негуват и почитуваат правилата на игра(го учиме детето дека правилата треба да се

почитуваат и надвор од играта и во секојдневниот живот).

На 21.06 се одржа стручен совет со целокупниот воспитно-згрижувачки кадар на ЈУДГ “Буба Мара”.

Целта на овие средби беше поттикнување на колегијалноста и тимската работа во градинката, соработка помеѓу

различните профили, како и развој на професионалните компетенции на вработените.

Идни активности кои можат да се реализираат во соработка со стручниот и воспитниот кадар:

- Натпревари помеѓу големите групи од сите клонови за реализација на спортски ден.(не треба да се чека да

бииде детска недела ,спортот може да се реализира во било кое време од годината ,доколку условите го

дозволуваат тоа ,почитувајќи ги сите протоколи ,пред се се отвара една нова димензја ,пред се во самите групи ,а

потоа и пошироко).

- Покана и гостување на спортист од било кој спорт со цел да се запознаат децата со одредени спортови (со и без

топка).

- Спортска химна која е веќе избрана да се искомпонира ,за да може да биде лично обележје на градинката ,а со

тоа да се даде простор за соработка на спортот со музиката.(бидејќи тие се мотив за реализирање на многу

спортски манифестации од забавен карактер,а тоа како им е потребно на нашите деца).



- Работилница со родители за креативна гимнастика за спортски ден.

- Спортски извидник (бележник)еден вид тетратка А4 формат која детето ќе ја земе дома и со помош на родителот

ќе опише едно спортско доживување,а тетатката ке кружи меѓу децата .

- Споделување и учење на спортски реквизити (топки)децата да исечат од списанија разни топки и заедно со

родителите или воспитувачот се одредува на кој спортис му припага ,може да се игра како мини спортски

квиз.(или како постер кј би стоел на видно место и секој би надополнувал со одредени реквизити или поравила

кои ги има во тој спорт).

- Да бидеме хумани посета на натпревар и правење на лимонада (продажба и донирање на средства).

- Колку сум пораснал  антропометриски мерења(на почеток и на крај на година)и према тоа се формира

редоследот во колоната.

- Спортски бон -тон(фер -плеј потсетник)Се задава задача на секоја голема група да напише заедно со

родителите по едно правило во спортот и да се состави фер плеј потсетник.

- Изработка на спортски реквизит од рециклирана пластика,еден вид натпревар меѓу големите групи и правење на

изложба од тие реквизити.

- Спортска погодувалка, се покажуваат разни сликички со спортисти,и топки,а децата треба да ги спојат

вистинските комбинации,кој спорт со кој реквизити.

Во целост годината се одвиваше со едно поспоро темпо и секој кој сакаше да се вклучи во областа на спортот од



воспитниот и стручниот кадар им стоев на располагање,но пред се поттикот го добивав од децата кои неуморно

прашуваа што ќе играме денес ..додека за цело време на карантин испраќав спортски содржнии и задачи кои

децата заедно со родителите ги реализираа во домашни услови.(но секогаш беа реализирани зададените игри и

активности од воспитниот кадар,како дел и припадност на возрасната група).Се надевам во иднина дека мерките

ќе бидат на такво ниво да спортот повторно се врати во групите и се продолжи со исто темпо како и пред

кризата,затоа што децата го заслужуваат тоа. Награда и доволен показател дека со труд и континуитет се може

да се постигне доколку се сака. Прво што ми е во план за следна година е да се направи екипа по објектите во

спорт за кој децата ќе покажат најголем интерес.Се надевам на попис на сите реквизити, затоа што само со нив

може да се постигне сето ова на практичен и конкретен начин за да спортот допре до секое дете.

5.РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПЛАНОТ И ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА ДИРЕКТОРОТ
Директорот како индивидуален работоводен орган на ЈУДГ Буба Мара својата работа во текот на изминатата

година ја засноваше согласно законските одредби како и нормативните акти на Градинката, а во непосредна

соработка со Министерството за труд и социјална политика на РСМ, Општината Аеродром,Министерството за

Здравство, како и со други стручни институции, воспитно-образовни асоцијации, стручни лица кои повремено и по

укажана потреба беа консултирани.

Во овој период кога земјите во светот се соочија со пандемија со корона вирусот КОВИД -19, кога стравот и

грижата за сопственото здравје и за животот на најблиските нé обзеде сите почитувајќи ги советите на

надлежните институции, реагиравме во најкус можен рок за да се спречи и намали ризикот од масовно ширење на

вирусот кој се покажа мошне вирулентен.



На патот кон постепено враќање во нормалниот живот во земјата, првите чекори ги направија најмладите

припадници на општеството - децата во градинките. Надлежните институции го испланираа отворањето на

градинките кое беше искоординирано со враќање на родителите на работа, а за таа цел се подготвија

протоколите за згрижување и заштита на децата и вработените во градинките. Се ичистија и заштитија

површините во објектите и се презедоа дополнителни заштитни мерки за зголемена безбедност, и воедно

безбедно враќање на децата во градинките. При што се икористија револуционерните методи на современата

технологија за дезинфекција, за уништување на сите штетни бактерии, вируси, останати микроорганизми и нивно

размножување.

Во својата работа Директорот беше главен водач, организатор и координатор на целокупната работа во

установата. Со голем мотив за подобро на децата и напредок на градинката одговорно и  транспарентно  ја извршуваше

својата работа.Конкретно за изминатава 2020/2021год. Директорот на установата ги има реализирано,

организирано, поттикнато, насочено и презентирано следниве активности:

 Активно учествуваше, директно се инволвираше и практично делуваше во насока на содржинско

осмислувањена Годишната програма за работа како и на сите други придружни планови на стручните тела

во рамките на Установата.

 Целосно се посвети на организирање и координирање на воспитно-образовната работа по групите, давајќи

при тоа предност во ангажирањето на стручните работници и соработници  се со цел да се добие и

постигне максимално добра организираност и ефикасност во работата.

 Перманентно вршеше посети на воспитните групи комуницирајќи и соработувајќи непосредно и блиско со

вработените при тоа навремено согледувајќи ги и решавајќи ги сите новонастанати состојби



 Остваруваше задолжителни разговори, консултации, советувања со работниците со цел да се подобрат

констатираните недостатоци, а да се унапредува дејноста, иницираше, координираше, насочуваше и ги

следеше активностите во врска со интензивирање на воспитната функција на градинката и нејзината

актуелност

 Перманентно водеше сметка и вложуваше голема енергија и напор за одржување на една добра,

позитивна, спокојна и сигурна атмосфера за работа, без притоа истата да биде нарушена од било какви

надворешни влијанија или проблем. Секогаш во постигнувањето на оваа цел се раководеше од мислата

дека вработените кои работат со и околу децата секогаш треба да бидат спокојни, стабилни и

невознемирени, а тој-Директорот беше бариерата која успешно успеваше тоа да го постигне.

 Активно и непоштедно се ангажираше во насока на афирмирање и презентирање на работата на

Установата пред надворешната јавност давајќи придонес кон создавање белег за Установата како пример

за добро, успешно и одговорно работење.

 Активно учество даде во одбирањето на стручните предавања за вработените со цел истите подобро да се

едуцираат и да се во тек со сите промени во практиката.Воспостави една успешна нишка на

демократичност и отвореност во работењето со кое вработените имаат можност да се почувствуваат не

само како извршители, туку пред се како креатори и творци(осмислувачи) на своето работење

 Во текот на годината во секое време овозможуваше прием на родители кои од најразлични побуди и

потреби имаа потреба од коректна разделба, убаво упатени и разменети совети

 Во секое време покажуваше подготвеност за соработка како со Општината, основните училишта така и со

другите градинки.



 Даваше неопходна помош во организирањето и реализирањето на активностите од страна на

воспитувачите и негувателките, запознавање со педагошката документација и давање насоки за нејзино

правилно водење и континуирано следење на нивната стручна работа.

 Работеше активно при изготвување на анализи, извештаи,информации и други податоци во врска со

реализирањето на Програмата за воспитно-образовна дејност во предучилишното воспитание и

образование.

 Активно учествуваше во подготвувањето на листата за јадење и набавувањето на храна според

нормативите предвидени со Заводот за економика и домаќинство на РСМ.

 Перманетно вршеше увид врз финансиското, материјалното и административното работење косултирајќи

се навреме со правната служба и со останатите во административниот дел притоа давајќи соодветни

насоки за реализација за понатаму

 Присуствуваше на сите седници на Управниот одбор, го информираше за состојбите, целокупната работа и

насојуваше да се реализираат донесените одлуки и заклучоци

 Ангажирање за дисциплина и одговорност на вработените за поуспешно извршување на работните задачи,

за успешно, економично и рационално работење.

 Директорот се залагаше за подобрување на општите услови за работа, просторно опремување, тековно

одржување, дополнување и обновување на дидактички и основни средства за успешно изведување на

воспитно-образовниот процес и целокупниот живот на детето во градинката.

 Даваше активен и несебичен придинес од креативен и советодавен аспект при организацијата на

многубројни активности кои Установата ги реализираше како домаќин како на ниво на организација така и

на ниво на ОКВ. И пошироко.



 Индивидуално работеше на сопственото педагошко-психолошко стручно усовршување и учество на

семинари, советувања и други стручни средби.

 Вршеше и други работи кои произлегуваа со текот на работата, а беа во доменот на работата на

Директорот.

 Водеше грижа за правилно работење на детската градинка и во поглед на материјалната база на истата.

 Акцент беше ставено на воспоставување на демократичност и отвореност во работењето со кое

вработените имаат можност да се почуствуваат не само како извршители но и пред се како креатори и

творци на своето работење.

 Перманентно вршеше увид врз финансиското,материјалното и административното работење консултирајки

се со правната служба и со останатите во административниот дел притоа давајки соодветни насоки за

реализација.

 Се ангажираше за дисциплината и зголемување на одговорноста на вработените за поуспешно

извршување на работните задачи и рационално работење.

 Постојано се залагаше за подобрување на општите услови за работа просторно опремувањете,тековно

одржување,дополнување и обновување на дидактички и основни средства за успешно изведување на

воспитно образновниот процес и целокупниот живот на детето во градинката.

 Активно и несебично придонесуваше со креативен и советодавен аспект при организација и реализација на

многубројни активности кој установата ги имаше како домакин и пошироко.

 Во соработка со стручните служби во градинката, почитувајќи ги нормативите и препораките од надлежните

институции при Министерството за здравство и консултации со Министерството за труд и социјална

политика изготвивме добар и плански осмислен распоред за примање на новозапишаните деца.



СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ 2020-2021
Директор на ЈУДГ “Буба Мара” – Елена Устамитова

Јануари, 2020 Тема на обуката:Менаџирање со човековите ресурси во установите за деца (градинките)

Работно воведување на нововработените (менторство) и евалуација (оценување);
Професионален и кариерен развој на вработените.

Обуката ја реализираше: Коучинг-Н Друштво за консалтинг и услуги
Обучувач: д-р Константин Петковски

Февруари, 2020 Учество на обука за Практична примена на законот за јавните набавки во пракса

PRO Agens - Aгенција за економско-правна поддршка и процена “Про Агенс” Сандански

Октомври, 2020 Учество на обука од Институт за Европски образовни,социо-културни и економски политики,
Европа за тебе, Скопје

Поддршка на проекти од областа на Воспитанието и образованието

Декември, 2020 Учество на семинар на тема “Со едукација до превенција и справување со насилство во



Училиштата”

Институт за Европски образовни, социо-културни и економски политики, Европа за тебе,
Скопје.

Декември, 2020 Учество во проект од национален интерес во културата за 2020
Иднината на Валандово - младите ја развиваат свеста и љубовта кон сопствената култура,
наследство, традиција и богатство “Свеста за своето Валандово”

Реализирано од Институт за Европски образовни,социо-културни и економски политики

Февруари, 2021 Интерна обука со наслов “Обновување и продолжување на лиценцата за работа” -
дисеминација

Времетраење - 2 часа (12:00- 14:00)
Реализатор ПЕДАГОГ - МАРГАРИТА СТАВРОВА Организација - ЈУДГ “Буба Мара”

Февруари, 2021 Интерна обука со наслов “Облици на наставна работа”

Времетраење - 2 часа (12:00- 14:00)
Реализатор - ПЕДАГОГ МАРГАРИТА СТАВРОВА Организација - ЈУДГ “Буба Мара”

Февруари, 2021 Интерно стручно предавање “Што е Е- twinnig, како да се регистрирате, кои се
придобивките од е-твининг, како да се вклучуваат во проекти”

Времетраење 2 часа (12:00- 14:00)
Реализатор - Социјален работник Весна Христова
ЈУДГ “Буба Мара”

Март, 2021 Интерна обука со наслов “Родителството и родителските стилови на воспитување кај
децата”



Времетраење 2 часа (12:00-14:00)
Реализатор - ПЕДАГОГ МАРГАРИТА СТАВРОВА
ЈУДГ “Буба Мара”

Март, 2021 Следење online обука, седми дел вечерни дискусии на тема од психологијата со Доц. д-р Ана
Чучкова
Гостин: Маријан Ѓорѓиевски,Тони Зен, Иванчо Огранок, Александар Георгиевски и Михаил
Стевче

Тема на обуката: “Идентитет”
Време на обуката: 2 часа

Април, 2021 Интерна обука “Поддигнување на Свесност за аутизмот детектирање, пoстапување и
препораки”

Времетраење на обуката 12:00-14:00 (2 часа)
Реализатор - ПЕДАГОГ МАРГАРИТА СТАВРОВА
ЈУДГ “Буба Мара”

Април, 2021 Обуки Online Вебинар одржан од Меѓународен Славјански Универзитет по повод “Светскиот
ден на здравјето” од 19:00 до 20:30 часот (1 час и 30 минути).

Април, 2021 For an active participation and contribution to the project “Fear, Anxiety disorders, Hypochondria -
prevention and treatment” during the period 2020/2021.

Macedonian Medical Students’ Association - Skopje, North Macedonia.

Април, 2021 Следење online обука - “Тhe 13th Pan-European Conference on Digital Education”.
The conference was held online on the 22nd of April 2021 from 15:00 to 16:30 (1ч30минути)

Април, 2021 Учество во online работилница на тема: “Мотивација и поставување на цели – Спортска
психологија”

Меѓународен Славјански факултет
Предавач - Доц. Д-р Слаѓана Ангеловска
Гости - Тоше Зафиров, Борјан Јовановски и Пулексенија Јовановска



Времетраење - 3 часа и 30 минути

Мај, 2021 Следење на вебинар на тема “Слободната игра како еден од најважните фактори за здрав
детски развој“

Предавач: Доц. д-р Ана Чучкова - Меѓународен Славјански Универзитет
Време на обуката:2 часа

Мај, 2021 For an active participation and contribution to the project “What is your Attachment Style?” -
during the period 2020/2021.

Macedonian Medical Students’ Association Skopje, North Macedonia.

Мај, 2021 For an active participation and contribution to the project "What is your attachment style"

Relationships "Compatibility vs Chemistry" - during the period 2020/2021.

Macedonian Medical Students’ Association Skopje, North Macedonia.

Јуни, 2021 Учество на семинар на тема “Менаџирање со човековите ресурси во градинката –
изготвување на личен план за професионален развој преку саморефлексија”

Обуката ја реализираше: Коучинг-Н Друштво за консалтинг и услуги

Обучувач: д-р Константин Петковски
Времетраење на обуката: 5 часа

Јуни, 2021 Учество на дисеминација на обука со наслов “Менаџирање со човековите ресурси во
градинката –изготвување на личен план за професионален развој преку
саморефлексија”

Реализатори: Педагог, воспитувачи, негуватели, инструктори-обучувачи.
Интерна обука - ЈУДГ “Буба Мара”



Времетраење на обуката: 1 час

6. РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЈАВНАТА И КУЛТУРНАТА ДЕЈНОСТ ВО ДЕТСКАТА
ГРАДИНКА

6.1 Соработка со родителите/старателите

Форма и опис на соработката Датум Број на опфатени
родители/старатели

Дневни активности(испраќање по електронски пат,вибер и фб
страната на градинката )

02.09.2020 876

Известување на родителите за прием и издавање на децата
во градинката според одредени протоколи за заштита од
Ковид-19
Започнување на воспитно-образовниот и згрижувачки процес
во градинката

09.09.2020 876



Информирање на родителите усно, писмено, интернет
комуникација, огласна табла, континуирано во текот на
годината

14.09.2020 876

Поддршка од родителите 18.09.2020 914

Родителски состанок(електронски изведен)
1.Организација на градинките според протоколот.
2Програма за реализација на воспитно образовната работа
3.Соработка со родителите
. 4.Разно

09.10.2020 998

-Дневни активности(испраќање по електронски пат) -
секојдневно испраќање на дневни активности до родителите
со цел децата што не ја посетуваат градинката да работат во
домашни услови

13.10.2020 995

Информирање на родителите 15.10.2020 1000

16-ти Октомври „Светски ден на борба против гладта“
Информирање на родителите за вклучување во хуманитарна
акција (донирање на разновидна зимница и слично која ќе
биде наменета за социјално загрозени семејства

16.10.2020 1000

Соработка со родители за манифестација Е капитолијада 01.04.2021 10

Хуманитарна акција за облека и храна 23.04.2021 239

Одбележан ,,15 мај Денот на семејството и Патрониот празник
на градинката ”изложба на детски цртежи по повод
Меѓународниот ден на семејството „ЈАС И МОЕТО

15.05.2021 91



Согласно новиот начин на функционирање и одржување на континуитет и партнерскиот однос со семејството се

формираше Е-учење или Учиме заедно.Учиме со прилагодени и скратени програмски активности за

децата.Секојдневно беа споделувани активности за сите возрасни групи.Активностите беа за во домашни услови.

Родителите возвраќаа со слика или видео од спроведената сктивност. Посебен начин на одржување на

заедничката комуникација, но соработката од родителите беше навистина мотивирачка да се подготвуваат нови и

нови активности. Во учиме заедно платформата учество земаа и Мултидисциплинарниот тим. Секој учествуваше

со свои предлози, насоки, идеи, мотивирачки пораки и психолошко здравствени препораки.

Соработката со родителите беше континуирана во текот на целата воспитно-образовна и згрижувачка година и

истата беше реализирана на високо квалитативно ниво. За подобро организирање и унапредување на

соработката со родителите во градинката функционира Совет на родители кој е составен од членови од сите

објекти. Истиот одлучува за важни прашања, бидејќи семејството и градинката влијаат врз правилното

насочување и дејствување со цел да се создадат оптимални услови за раст и развој и добивање повисок квалитет

на згрижување, нега и воспитување на децата.

СЕМЕЈСТВО

Доделување на дипломи и алманах на идните првачиња
збогување низ игра и песна

16.06.2021 202

Одбележување на Денот на лимонот –лимонијада 23.07.2021 63

Хуманитарна акција мод мотото ,,Бубамари вредни и хумани
сме ние, од срце даруваме, хуманоста ја негуваме“

09-13.08.2021 77



Родителите исто така беа активно вклучени во реализирање и одбележување на празници и манифестации кои се

организираа на ниво на градинката.Имавме поддршка од  родителите за учество во реализација на дел од

планираните содржини;

- Информирањето на родителите беше (усмено и писмено – интернет комуникација, огласна табла,

билтен,информативни материјали и др.) во врска со развојните постигнувања и напредувањето на децата, како и

со актуелните настани во градинката/центарот за ран детски развој. Мултидисциплинираниот тим често одржуваа

консултативно состаноци со родителите за навремено реагирање и конструктивно решавање на проблемите

поврзани со развојот и учењето на детето. Детската градинка/центарот за ран детски развој како ресурсни  центри

беа подготвени и отворени за едукација и поддршка на родителите.Честопати знаевме и да ги искористиме

дворовите на градинката за спроведување на некоја активност а сепак да бидат запазени сите протоколи.









6.2.Соработка со пошироката општествена средина и стручни
институции

Институција Опис Датум

ЈУ Детски Културен Центар Карпош Манифестација ,,Го градам мојот

град" -2020 13.11.2020

ЈУ Детски Културен Центар Карпош Манифестација ,,Играм и пеам за

мојата мајка " 08.03.2021

Нула Отпад Учество на манифестација Е

капитолијада 2021 и заштита на

животната средина

01.04.2021

ЕДУКА МАК Учество на ликовен конкурс за деца

,,Мини Креативци2021 "на тема

,,Корицата на мојата сликовница"по

повод 2 Април светски ден на

литературата за деца

02.04.2021

Општина Аеродром во соработка со

ЕУво Република Северна

Мадкедонија и Европско движење

Детски ликовен конкурс на тема

,,Европско знаме на мојата општина" 09.05.2021

ЈУ Детски Културен Центар Карпош Цртање на асфалт по повод 24 мај

денот на македонските просветители

Св.Кирил и Методиј

24.05.2021



Европас Национална агенција за

образовни програми и мобилност

Презентација со цел подготовка на

апликација за проекти Е твининг 28.06.2021

Црвен крст на РСМ Општинска

организација на  Кисела Вода

Учество во хуманитарна акција 18.08.2021

МАГРОНИ Доо Скопје Учество на 7от детски ликовен

конкурс со наслов ,,Музикантите во

природата“

07.05.2021



Претседателот на ЕУ ИНСТИТУТ Скопје Верица Пандилоска Гичева и Директорот Елена Устамитова реализираа

меморандум за соработка со ЈУДГ,,Буба Мара,, воедно разговараа за потребата од поддршка на невладиниот

сектор во проектот ,,Ментална хигиена на деца воспитувачи и родители,, кој ќе започне да се реализира од

септември.

Претседателот на ЕУ ИНСТИТУТ Скопје Верица Пандилоска Гичева и Директорот Елена Устамитова реализираа

меморандум за соработка со ЈУДГ,,Буба Мара,, воедно разговараа за потребата од поддршка на невладиниот

сектор во проектот ,,Ментална хигиена на деца воспитувачи и родители,, кој ќе започне да се реализира од

септември.

Претседателот на ЕУ ИНСТИТУТ Скопје Верица Пандилоска Гичева и Директорот Елена Устамитова реализираа

меморандум за соработка со ЈУДГ,,Буба Мара,, воедно разговараа за потребата од поддршка на невладиниот

сектор во проектот ,,Ментална хигиена на деца воспитувачи и родители,, кој ќе започне да се реализира од

септември.



6.3.Прослави и други јавни манифестации

Назив на
прослава/манифестација

Цели на прославата/манифестација Датум на
реализација
на настанот

Број на деца кои
учествуваат во

прославата/манифестација

Одбележување на Светскиот
ден за заштита на озонската
обвивка

Децата да се стекнат со елементарни
претстави за Планетата земја и начинот
како да ја заштитиме озонската обвивка
од различни UV зрачења.

16.09.2020 13

Одбележан ,, Меѓународниот
ден без автомобили"

Децата ни упатија порака барем еден ден
да ги оставиме автомобилите и да
користиме други алтернативни превозни
средства, а воедно да не го загадуваме
воздухот кој го дишеме.

22.09.2020 7

Одбележување на детска
недела

Запознавање на децата со детските
права и обврски и нивно почитување

05.10.2020 384

Одбележување на
Меѓународен ден за
намалување на
уништувањето на природата

да се поттикнува интересот и љубовта
кон природата и обезбедување на
поддршка на љубопитност изразена
преку детските прашања.

08.10.2020 12

Одбележување на 11
Октомври

Да се негува чувството на љубов и почит
кон СРМакедонија

09.10.2020 253

Oдбележување на
Меѓународен ден на

да се запознаат децата со правилата во
сообраќајот и почитување на правилата

15.10.2020 27



пешаците при премин на зебра како учесници во
сообраќајот

16.10.2020
Одбележан ,,Меѓународен
ден на храната,,

децата да се информираат и да
формираат здрави и правилни навики во
исхраната, да се потсетат дека здравата
храна е важна за одржување на нашето
здравје.

16.10.2020 20

Одбележување на светски
ден против гладта

Поттикнување на хуманост кај децата и
возрасните 16.10.2020 1000

Одбележување на 23
Октомври

детето да се запознае со значењето на
државните празниции поттикнување на
активно учество во нивно одбележување
и прослави .

22.10.2020 169

Одбележување на Светски
ден на штедењето 31.10.2020

Запознавање на децата со процесот на
штедење пари 30.10.2020 99

Одбележување на Денот на
нашиот град 13ти Ноември -
Денот на ослободувањето на
град Скопје

ТЕМАТА БЕШЕ СО НАСЛОВ “ГО ГРАДАМ
МОЈОТ ГРАД-2020”
Целта да ја поттикнеме љубовта кон
родниот град, запознавање со
празниците и активно учество во нивните
прослави.

13.11.2020 222

Одбележан Светски ден на
децата 20.11.2020

Да се потсетиме на сите тешкотии со кои
се соочуват децата од светот и начин на
кој можеме да им помогнеме

20.11.2020 244



Одбележување Испраќање
на есенка

Да се поттикнат децата да ја испратат
есенка и да ја дочекаат зимата 04.12.2020 282

Одбележување на
Меѓународен ден на лица со
потешкотии во развојот

Прифаќање на елементарни морални
норми различности и толеранција 03.12.2020 142

Одбележување
Пречек на Нова година

Да се поттикнуваат децата да ги негуваат
позитивните чувства кон одбележување
на прослави на различни празници и
Новата година

30.12.2020 326

Одбележување на Светски
ден на штедење на
електрична енергија -5 март

Да се оспособува детето за усвојување
нови знаења и да се запознае со
начините на штедење на електрична
енергија

05.03.2021 27

Одбележување на
Меѓународен ден на жената 8
ми март 2021

Поттикнување на љубов, почит и
позитивни емоции кон жената-мајка 08.03.2021 440

Одбележан 22 Март Денот нa
Шумарството

Да се поттикнува интересот и љубовта
кон природата 22.03.2021 53

Одбележан 21 Март Денот на
Пролетта Да се одбележи доаѓањето на пролетта

како најубаво годишно време
22.03.2021 389



Одбележан 22 ри МАРТ
СВЕТСКИ ДЕН НА ВОДАТА

Развивање на способноста кај детето да
разбере зошто е важна водата и да
внимава при користењето на водата за
свои лични и други потреби.

23.03.2021 11

Одбележан е 1 ви април
Денот на шегата Априлијада

Да се поттикне радост,смеа и
задоволство и весело расположение кај
децата

01.04.2021 432

Одбележување на Светски
ден за подигнување на
свеста за аутизмот

02.04.2021

Одбележан 7 април Светски
ден на здравјето

Негување на здрави животни навики уште
од најмала возраст 07.04.2021 192

Одбележан ,,22 април
Светски ден на Планетата
земја ”

Да се стекнат елементарни знаења за
Планетата земја 07.04.2021 280

Одбележан Престојниот
празник ,,Велигден"

Да се запознаеме со традицијата и
обичаите по повод верскиот празник
Велигден

29.04.2021 466

Одбележување на ,,15 мај
Денот на семејството и
Патрониот празник на
градинката ”

Одбележување на роденденот на
градинката како и поттикнување на љубов
,почит и грижа кон семејството и
семејните вредности

14.05.2021 332



Одбележан ,,15 Мај Светски
ден на заштита на климата ”

Децата да се запознаат со знчењето на
климата и климатските промени и како
треба да се заштитиме

14.05.2021 11

Одбележан ,,24 Мај Денот на
сесловенските просветители
Св.Кирил и Методиј”

Да се негува и почитува љубовта кон
македонскиот јазик и писменост.

25.05.2021 65

Одбележување на Светски
ден против пушењето
31.05.2021

да се поттикнат децата да ги препознаат
штетните и опасни навики по здравјето

31.05.2021 11

Одбележан Светски ден на
заштита на животната
средина

поттикнување на глобална свест за
заштита на животната средина

04.06.2021 21

Доделување на дипломи и
алманах на идните првачиња
збогување низ игра и песна

Да се одбележи заминување на децата
во училиште со пригодна програма и
прослава

16.06.2021 202

Одбележување на денот на
лимонот ,,Лимонијада“

Да се негуваат здравите животни навики
кај децата за конзумација на лимонот

23.07.2021 77

Театарска  куклена претстава
,,Нечиста Стана“

Да се поттикне позитивни емоции кј
децата, чувство на сигурност, како и
стекнување, проширување и
продлабочување на културно-хигиенските
навики

28.07.2021 70



6.4 Објавени материјали

Назив Број на
примероци

Датум Опис

Збирка 500 01.03.2021
Учество во изготвување на труд
збирка-прирачник со креаивни
идеи„КАКО ДА СЕ СПАСИ
ХРАНАТА ОД ФРЛАЊЕ Младински
готвач''

6.5Признанија и награди

Опис на признание/награда Назив на

институција

која доделува

Датум на

објава

Забелешка



признание

Диплома за учество во

манифестација

Детски

културен

центар Карпош

20.11.2020 Диплома за учество во

манифестацијата ,,Го Градам мојот

град 2020" изработка на макета

Диплома за учество во

манифестација

Детски

културен

центар Карпош

08.03.2021 Диплома за учество во

манифестацијата ,,Играм и пем за

мојата мајка " изработка на ликовни

творби

Благодарница Нула Отпад 01.04.2021 Благодарница за учество на

манифестација Е капитолијада 2021

Заштита на животната средина

Благодарница ЕДУКА МАК 02.04.2021 Благодарница за учество на ликовен

конкурс за деца ,,Мини

Креативци2021 "на тема ,Корицата на

мојата сликовница"по повод 2 Април

светски ден на литературата за деца

Диплома Детски

културен

центар Карпош

24.05.2021 Диплома за учество на

манифестацијата со наслов Цртање

на асфалт 2021 по повод 24 мај Ден

на сесловенските просветители

Св.Кирил и Методи

Благодарница Здружението За значаен придонес во остварување



,,Храна за сите

–Банка на

храна Мк”

13.07.2021 на резултатите на WSS Effect

проектот и Младинскиот готвач за

банкарство со храна –збирка мали и

големи идеи

Благодарница Магрони ДОО-

Скопје

2021 За остварено учество во седмиот

детски ликовен конкурс на Ладна на

тема ,,Музикантите во природата,,

Сертификат за квалитет Еразмус + 2021 My friend book

Сертификат за квалитет Еразмус + 2021 Exchange Easter cards

Сертификат за квалитет Еразмус + 2021 THE BOND OF HEART

Сертификат за квалитет Еразмус + 2021 Be my friend

Благодарница Црвен крст на

Република

Северна

Македонија

08.2021 За значаен придонес во реализација

на активностите на Црвен крст на

Република Северна Македонија –

Општинска организација Кисела вода

за 2021 година

7. РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ФИНАНСОВ ПЛАН



Материјали и ситен инвентар Вк=6643489
1.Канцелариски материјал и АОП Вк 178157
2.Обувки Вк =/
3.Прехрамбени производи Вк=5083885
4.Наставно образовни помагала Вк=/
5.Средства за хигиена Вк=427008
6.Материјали за разни поправки Вк=523299
7.Ситен инвентар Вк=339599
8.Списанија Вк=91541

Купување на опрема и машини Вк=305602
1.Кујнска опрема Вк=/

Комунални услуги Вк=1997872
1.Течни горвива за моторни возила Вк=192361
2.Течни горива-нафта Вк= 1522229
3.Телфони мобилни Вк =283282

Поправка и одржување Вк =1684957
1.Поправка и одржувањена возилата Вк=69560
Одржување на зграда Вк=1249123
-Промена на плочки во кујна Вк=/
-варосување Вк=/
-Поправка на кров Вк=/
Дезинфекција,Дезинсекција и Дератизација Вк=185751
Поправка и одржување на машини и опрема Вк=95736
Одржување и полнење наППапарати Вк=72263
Осигурување на објекти Вк=12524



2.Опрема за греење и ладење Вк=/
3.Опрема (детски креветчиња и масички) Вк=305602
4.Систематски прегледи на вработените Вк=/
5.Информатичка и видео опрема Вк=/

ЈУДГ Буба Мара

Директор

Елена Устамитова


