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1. Вовед

Целокупниот развој на детето потребно е да се стимулира уште од најмала возраст. Детето учи преку игра.

Преку играта детето расте и се развива со поттикнување на социо-емоционалниот развој, моторниот развој,

когнитивниот развој, преку активности за развој на фина моторика и графомоторика, концентрација и

внимание, логичко мислење и размислување, визуелна перцепција итн. Воспитно-образовниот процес

претставува основа за детето да се изгради во целосна и исполнета индивидуа.

ЈУДГ “Буба Мара” секоја година нуди нови работи со кои може да се надградуваме, да исполнуваме, да се

мотивираме, да се воздигнеме на едно повисоко ниво, во однос на теми, проекти, семинари, посети,

случувања. Низ секојдневна соработка со директор, воспитно-згрижувачкиот кадар и стручниот тим се

насочуваме кон детето, овозможуваме пријатна атмосфера за работа, мамиме насмевка кај секое дете, со

цел да биде среќно, насмеано, со убави спомени, другарства, подготвено за новиот период од животот –

училиштето. Низ секојдневна комуникација со родителите, совети, насоки, консултации, соработка се

зајакнува чувството на сигурност и блискост и се формира нераскинлива врска помеѓу градинката, детето и

семејството.Се соочивме и се прилагодивме кон сите нови работи и предизвици и новата 2021-2022 година

нека ни донесе позитивни работи. Целиот тим на ЈУДГ “Буба Мара” продолжува да работи и да се

надградува, да цели кон повеќе успех, како за детето така и за целата установа.

Дете, единствено, посебно, со една цел - исполнето детско срце и среќни безгрижни моменти.Заедно да

учиме, да се сплотуваме, да се поврзуваме...



 Документи врз кои се заснова:

Планирањето на Програмата за работа на детската градинка ќе биде во функција на унапредување и

раководење на воспитно-образовната и згрижувачката дејност во детската градинка, реализирање на содржините и

задачите прекустратегии за стимулирање на детскиот развој, форми и методи на работа, ќе се обезбеди висок

степен на уредност, стабилност, системност и ефикасност во работењето на предучилишната установа, како и

зајакнување на компетенциите на вработените во детската градинка. Детската градинка згрижува и воспитува деца

од предучилишна возраст, деца на возраст од 9 месеци до 6 години, тоа е место каде сите деца имаат право на

активна вклученост во рутинските и насочените активности кои се планираат и реализираат во текот на целата

воспитно-образовна година.

Воспитно – образовната и згрижувачка дејност на јавната детска установа Буба Мара се планира, организира и

реализира врз основа на:

 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

 Уставот на Р.С.Македонија

 Законот за јавни службеници

 Годишен извештај 2020/2021 година



 Развоен план на установата за деца за период 2015-2020година

 Најновите педагошко-психолошки научни сознанија за детскиот развој

 Резултатите, искуството и позитивните практики што ги достигна детската градинка Буба Мара на Општина

Аеродром

2. Лична карта на Детската градинка

 Општи податоци за детската градинка

Име на Детската градинка ЈУДГ „Буба Мара“ на Општина Аеродром

Адреса, општина, место Асном 194, Аеродром, Скопје

Телефон 02 2434-530

Фах 02 434-530

Е-маил judgbubamara@gmail.com

Основано од Општина  Аеродром

Верификација-број на актот 11-5429/1 од 13.09.1994

Година на верификација 13.09.1994

Јазик на кој се изведува Македонски јазик

Број на објекти

Центар за ран детски развој

5

1

Број на возраснигрупи

Број на воспитни групи

Број на групи во центар за ран детски развој

53

41

1



Работно време на детската градинка 6:00 – 18:00 часот

Центар за ран детски развој 3 часа во текот на денот

 Просторни услови за работа на Детската градинка

Пчелка I Пчелка II Буба Мара Нов дел Сонце Лавче Центар за

РДР-Слонче

Улица и бр. Грамос 11 Кресна 29 Асном  194 Ул.1612

бр.6

Ул.Горно

Лисиче 23

Ул.1 бр.71

Долно Лисиче

Бруто

површина

9900 м2 6833 м2 5962,46м2 7488 м2 2048м2 6193.8м2

Нето

површ.

874 м2 1200 м2 1665,84м2 1152,85м2 1250 м2 241м2 60,8 м2

Површина

на двор

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

Година на

изградба

1964г 1980г 1994г 2019г 2013г 2016г 1956г

Тип на

градба

Барака Тврда Тврда тврда тврда Тврда

Број на Приземје Приземје Приземје и кат Приземје Приземје Приземје



катови и кат

Начин на

загревање

Сопствено

парно

Сопствено

парно

Парно Парно Сопствено

парно

Сопствено

парно

Број на

возрасни.

Групи

12 10 Активни 15 од 17 11 2 1

Број на

простории

за деца

10 8 9 8 9 2 1

Купатила за

деца

4 8 9 8 9 2 1

Сали 1 1 1 1 / /

Кујни 1 1 1 Дистрибутивна и

3  млечна кујна

1 1 1

Кабинети,

канцеларии

5 4 7 5 1 1

Магацини 2 2 2 1 1 /

Перални 1 1 1 1 1 /

Скривница 1

Помошни

простории

1 1 2 2 1 / /



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. Опрема за озвучување 1

7. Синтисајзер 1

8. Проектор со платно 1

9. Параван за куклен театар 5

10. Спортски реквизити 5

11. Фотокопир 1

12. Печатачи 13

13. Лаптоп 36

14. Скенер 2

15. Фотоапарат 2

16. Пијано 1



 Мапа на Детската градинка



Структура на Детската градинка

Членови на управен одбор Име и презиме
1. Верица Велкова - Претседател

2. Александар Саид - Член

3. Дамјановска Царе - Член

4. Емица Здравев - Член

5. Наташа Трајковиќ - Член

6. Милка Спировска - Член

7. - Член

Членови на совет на родители Име и презиме
1. Емица Здравев – Претседател

2. Мени Николоска - Член

3. Анета Димовска – Член

4. Валентина Ајцева - Член

Стручен совет 9

Стручни работници 5

Стручни соработници 4

Совет на воспитувачи 41

Совет на негуватели 75

Членови на еко-одбор 35 (Прилог бр.1)



Вработени

Број

на

врабо

тени

Раководители

на објект

Број на

воспитувачи

Број на

негувате

ли

Број на

стручни

работници,

соработници

Администрати

вни

работници

Техничка

служба

Директор

Пол

Женски

157 4 37 75 8 4 28 1

Пол

Машки

12 / / / 1 1 10 /

Вкупно 169 4 37 75 9 5 38 1

Степен на образование

Образование Број на вработени

М-р, д-р 3

Високо образование 56

Виша стручна спрема /

Средно образование 110



Старосна структура на вработените

Години Број на вработени

20-30 2

31-40 38

41-50 71

51-60 53

61- пензија 5

Просторни услови за работа на Детската градинка

Пчелка I Пчелка II Буба Мара Нов дел Сонце Лавче Центар за

РДР-Слонче

Улица и бр. Грамос 11 Кресна 29 Асном  194 Ул.1612

бр.6

Ул.Горно

Лисиче 23

Ул.1 бр.71

Долно Лисиче

Бруто

површина

9900 м2 6833 м2 5962,46м2 7488 м2 2048м2 6193.8м2

Нето

површ.

874 м2 1200 м2 1665,84м2 1152,85м2 1250 м2 241м2 60,8 м2



Површина

на двор

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

Година на

изградба

1964г 1980г 1994г 2019г 2013г 2016г 1956г

Тип на

градба

Барака Тврда Тврда тврда тврда Тврда

Број на

катови

Приземје Приземје Приземје и кат Приземје

и кат

Приземје Приземје

Начин на

загревање

Сопствено

парно

Сопствено

парно

Парно Парно Сопствено

парно

Сопствено

парно

Број на

возрасни.

Групи

12 10 Активни 15 од 17 11 2 1

Број на

простории

за деца

10 8 9 8 9 2 1

Купатила за

деца

4 8 9 8 9 2 1

Сали 1 1 1 1 / /

Кујни 1 1 1 Дистрибутивна и

3  млечна кујна

1 1 1

Кабинети, 5 4 7 5 1 1



канцеларии

Магацини 2 2 2 1 1 /

Перални 1 1 1 1 1 /

Скривница 1

Помошни

простории

1 1 2 2 1 / /

Број на воспитни групи и деца запишани деца до 30.08.2021 по објекти
Возрасни групи Број на

возрасни

групи

Објект

Буба

Мара

Нов

дел

Буба

Мара

Објект

Сонце

Објект

Пчелка1

Објект

Пчелка2

Објект

Лавче

ЦРДР

слонче

Вкупно деца по

возраст

до 12 месеци 5 1 1 1 1 1 / / 42
Од 12 до 18 месеци 5 1 1 1 1 1 / / 42
Од 18 до 24 месеци 3 1 / 1 1 / / / 36
од 2 до 3 години 10 2 1 2 3 2 / / 196
Од 3 до 4 години 9 2 2 2 2 1 / / 241
Од 4 до 5 години 9 3 / 2 2 2 / / 223
Од 5 до 6 години 10 1 3 2 2 2 / / 160



Хетерогена група

од 2 до 4г

1 / / / / / 1 / 20

Хетерогена група

од 4 до 6г

1 / / / / / 1 / 16

Вкупно возрасни групи 53 11 8 11 12 9 2 / 976
Од 3 до 6 Години

ЦРДР

/ / / / / / / / /

Вкупно деца во ЈУДГ

Буба Мара

976

3. МИСИЈА И ВИЗИЈА

 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.



5. ПОДРАЧЈА НА ПРОМЕНИ, ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ

 Програма и план

 Изработка на рамка за Годишна програма

 Подготовка на Годишна програма за работа на детската градинка

 Подготовка на годишен (акционен) план за работа на детската градинка

Цел: Унапредување на квалитетот на годишната програма за работа на детската градинка

 Одржување на хигиената во детската градинка

 Континуирано пополнување на чек листи за проверка на хигиената во објектите (за технички персонал)

 Континуирано пополнување на чек листи за проверка на хигиената во кујните

 Континуирано пополнување на чек листи за проверка на хигиената во занималните (дезинфекција на

играчки и промена на постелнина)

 Обновување и дистрибуција на упатства за редовно и правилно миење на раце предјадење и по

користење на тоалет (пластифицирани листи во секој тоалет)

 Изготвување на препораки за родителите за одржување на личната хигиена кај децата (на влезовите

во вид на пораки)

 Континуирана едукација и препораки на вработените за одржување на хигиената во тоалетите и лична

хигиена

 Информирање за Протоколите за безбедност на децата при престој во детската градинка и почитување

на истите од родителите и вработените



Цел: Унапредување на квалитетот на здравјето, безбедноста на децата кои престојуваат во детската

градинка

 Поттикнување на еднаков пристап кон сите деца

 Истакнување на визуелни содржини на почитување на различности по било каква основа

Цел: Промовирање на различностите, мултикултурализам

 Планирање на воспитно-образовниот процес

 Планирање во согласност со Законот за детска заштита и Програмата за рано учење и развој

 Подготовка на годишно и тематско планирање во согласност со возраста и развојните постигнувања кај

децата

 Интегрирање на активности за реализирање на проекти, програми врз основа на Стандардите за рано

учење и развој

 Следење на планирањето и реализација на воспитно-образовниот процес

 Континуирано следење на воспитно-образовниот процес

 Информирање за резултатите до директорот, раководниот кадар и вработените

Цел : Зајакнување на воспитно-образовниот процес

 Подготовка на програма за работа на советувалиштето за деца и родители

 Подготовка на програма за работа на советувалиштето за деца и родители

 Подготовка на акционен план за работа на советувалиштето за деца и родители



 Организирање на работилници со родители

 Обезбедување промотивен материјал

 Подготовка на децата за градинка и премин од градинка во училиште

 Организирање посети во училиште

 Дистрибуирање на флаер за подготовка на децата за училиште до родителите

 Вклученост на родителите во работата на детската градинка

 Родителски средби

 Континуирано водење на формулар за присутност на родители

Цел: Зајакнување на соработката со родителите во стимулирање на раното учење и развој кај децата

од 9 месеци до 6 години

 Естетско уредување на просторот

 Изготвување на план за посета за уредување на просторот за објекти

 Промовирање на работата на детската градинка

 Webстрана и Facebook страна на детската градинка

 Соработка со медиуми



 Изготвување на Правилник со критериуми за наградување на вработените

 Формирање на тим за изготвување на Правилник со критериуми

 Подготовка на критериуми за наградување на вработените

 Известување на вработените

Цел: Подобрување на позитивната клима за работа на детската градинка

 Професионално надградување и усовршување на вработените

 Подготовка на портфолио за вработените

Цел:зајакнување на компетенции, вештини на вработените за извршување на работните задачи

 Збогатување на дидактичкиот и игровен материјал

 План за набавка и користење на дидактичкиот и игровен материјал

 Набавка на дидактички и игровен материјал

Цел: зајакнување на капацитетите на материјално техничките средства

 Зајакнување на комуникацијата преку електронска мрежа

 Разгледување на понуди и дополнување на набавката на лап-топ и рутер

 Координирање на работата на детската градинка

 Состанок со стручен совет, совет на воспитувачи и негуватели, актив на воспитувачи и негуватели

 Реализирање на планираните активности

Цел: Унапредување на организацијата на работа во детската градинка



 Подготовка на план за заштита на децата од насилството

 Истакнување на пораки за намалување на насилното однесување кај децата

Цел:поттикнување за активно учество во процесот на заштита на децата од насилство

Анализа на состојбата на животната средина е изработена за да се утврди во каква состојба се наоѓа градинката,

(прилог бр.2) според четири еко стандарди од Програмата Интеграција на еколошката едукација во Македонскиот

образовен систем.



5.АКЦИОНЕН ПЛАН

Р.бр Активности IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII
1. Прием на нови деца

2. Адаптација на новопримени деца

3. Програма Едукација на децата од предучилишна

возраст со процесот на одгледување и

консумирање здрава храна

4. Програма „Интеграција на еколошката едукација

во Македонскиот образовен систем“

5. Имплементација на проект „Рециклирање со

имагинација“

6. Имплементација на проект „Спорт и спортски

активности“

7. Имплементација на проект „Моја хигиена моја

навика“

8. Имплементација на проект „Здрави животни

навики“

9. Имплементација на проект Традиционални игри

10. Имплементација на хуманитарно едукативен

проект „Од дете за дете“

11. Имплементација на проект „Бонтон за деца “



12. Имплементација на проект „Градот низ детските

очи“

13. Имплементација на проект ,,Семејството и

семејните вредности“

14. Детска недела

15. Испраќање на есента

16. Одбележување на 8 септември

17. Одбележување на 11 октомври

18. Одбележување на 23 октомври

19. Одбележување на Денот на Општината

20. Одбележување на 1 мај

21. Прославување на Патронот на градинката

22. Одбележување на Денот на семејството

23. Завршна приредба со децата од 5 до 6 годишна

возраст

24. Активности за Нова година

25. Активности за денот на жената

26. Пролетни приредби

27. Априлијада

28. Ден на семејството

29. Одбележување на Божиќни празници

30. Активности за Велигденските празници



31. Одбележување на Македонските просветители

Кирил и Методиј

32. Одбележување на светски ден за заштеда на

озонската обвивка

33. Одбележување на меѓународен ден без

автомобили

34. Одбележување на меѓународен ден за

намалување на уништувањето на природата

35. Меѓународен ден на пешаците

36. Меѓународен ден на храната

37. Светски ден за заштеда на енергија

38. Светски ден за заштеда на вода

39. Светски ден на здравјето

40. Светски ден на планетата

41. Светски ден за заштита на климата

42. Светски ден против пушењето

43. Светски ден за заштита на животната средина

 Планот на активности од Програма Интеграција на еколошката едукација на Македонскиот образовен

систем е дадена е во прилог број 3.



6. КАЛЕНДАР ЗА РАБОТА

Календарот за работа во градинката го донесува Министерот за образование  за образование и наука го објавува во

Службен весник (www.slvesnik.com.mk). Календарот претставува основа за планирање на активностите и

содржините кои ќе се реализираат во градинката со што истовремено ќе ги одбележиме и значајните  датуми.

Одбележувањето ќе биде преку уредување на просторот во градинката, огласни табли, организирање на прослави,

приредби, хепенинзи, базари, настани од хуманитарен карактер, собирни акции, еколошки активности.

ПРОГРАМА НА НЕРАБОТНИ ДЕНОВИ ЗА 2020-2021 год

За сите граѓани

 01 јануари ( сабота), Нова Година,

 07 јануари (петок ), Божик, првиот ден на Божик според православниот календар,

24-25 април (недала,понеделник), Велигден, вториот ден на Велигден според православниот календар,

 01 мај (недела), Ден на трудот,

 24 мај (вторник ) „Св. Кирил и Методиј“ Ден на словенските просветители,

 02 мај (понеделник), Рамазан Бајрам, првиот ден на Рамазан Бајрам,

 02 август (вторник ), Ден на Републиката,

 8 септември (четврток), Ден на независноста,

 11 октомври (вторник), Ден на народното востание,

 23 октомври (сабота), Ден на Македонската Револуционерна Борба,

 8 декември (четвроток), “Св. Климент Охридски”, односно 09 декември (понеделник) е неработен ден.



За граѓаните од православна вероисповед

 06 јануари (четвротк), Бадник, ден пред Божик,

 19 јануари (среда ), Богојавление (Водици),

 26 април (вторник), Велики Петок, петок пред Велигден,

 14 јуни (вторник), Духовден, петок пред Духовден,

 28 август (недела), Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица).

За граѓаните од католичка вероисповед

 22 Април (петок), Велигден, вториот ден на Велигден,

 01 ноември (понеделник), Празникот на сите светци,

 25 декември(недела), првиот ден на Божик.

За граѓаните припадници на влашката заедница

 23 мај (понеделник), Национален ден на Власите,



ЕКОЛОШКИ КАЛЕНДАР

16 септември Светски ден за заштита на озонската обвивка/ПЧЕЛКА1

22 септември Меѓународен ден без автомобили /БУБА МАРА

08 октомври Меѓународен ден за намалување на уништувањето на природата/ ПЧЕЛКА  1

15 октомври Меѓународен ден на пешаците/ БУБА МАРА 1

16 октомври Меѓународен ден на храната ЛАВЧЕ

5 март Светски ден за заштеда на енергијаСЛОНЧЕ

22 март Светски ден за заштеда на водитеПЧЕЛКА 1

21 март Светски ден за заштита на водитеЛАВЧЕ

21 март Светски ден на шумарствои ден на  пролетта – Ден на пролета сите објекти/СИТЕ

ОБЈЕКТИ

7 април Светски ден на здравјето/ БУБА МАРА 1

22 април Светски ден на планетата/ БУБА МАРА

15 мај Светски ден за заштита на климата/ПЧЕЛКА 2

31 мај Светски ден против пушењетоПЧЕЛКА 2

5 јуни Светски ден за заштита на животната средина/ СИТЕ ОБЈЕКТИ



7.СОДРЖИНА НА ДЕЈНОСТА

Својата дејност детската градинка ја врши преку згрижување и воспитание на децата. Згрижувачко-воспитната

дејност во детската градинка ја извршуваат воспитниот и негователскиот кадар.

 Згрижувачка дејност

Не постои единствен одговор на прашањето „како учат малите деца“? Одговорот на ова прашање можеме да го

побараме во најновите научни сознанија за процесот на раното учење. Едно е сигурно, децата учат уште од

најмалата возраст. Поради тоа и децата на возраст до 24 месеци континуирано учат и дознаваат за светот околу

себе во стимулативна средина што ја обезбедува кадарот кои се грижи за децата од оваа возраст. За најмалата

возраст посебно внимание згрижувачкиот кадар обрнува во секојдневните рутински активности. Во одржување на

рамнотежа на детето кога стои, оди, се наведнува и кога се движи во просторот како и кога ги користи предметите

околу него како потпора при изведување на движењата. Во средината во која детето престојува се обезбедуваат

предмети и играчки за да може да се стимулира детето да ги контролира движењата на дланките и прстите при

фаќање и фрлање на предметите,играчките. Посебно во овој период кај децата се прават и првите чекори за

стекнување на културно-хигиенски навики. Детето се стимулира самостојно да ги држи рацете под млаз вода, да

почнува самостојно да ја држи лажицата и да јаде, да седи на масата за време на оброк, самостојно да се брише и

слично. Во овој период кај децата се развиваат и социо-емоционалните  вештини во интеракција со возрасните и

врсниците во текот на секојдневните активности. Децата од најмалата возраст се подготвени да комуницираат со

гестакулации, гугање и формирање и повторување на едноставни зборови а подоцна и кратки реченици.



За средината и светот што го опкружува детето дознава со набљудување и манипулација со предметите од

опкружувањето. Затоа во просторот во кој престојува детето му се нудат дидактички материјали, предмети и

играчки кои му овозможуваат на детето да истражува, манипулира и ракува. За да го стимулираме и поттикнеме

развојот на децата во детската градинка и од најмала возраст се подготви Програма за работа со деца до 24 месеци

со предлог активности. Програмата е подготвена врз основа на Програмата за рано учење и развој базирана на

Стандардите за рано учење и развој.

ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА-ДЕТСКА ГРАДИНКА

„Буба Мара “

ОПШТИНА Аеродром -СКОПЈЕ
Г0ДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ВО ВОСПИТНИТЕ

ГРУПИ СО ДЕЦА ОД

9-24 МЕСЕЦИ



ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА СО ДЕЦА ОД 9 ДО 24 МЕСЕЦИ

ВОВЕД

Згрижувачката дејност во детската градинка со децата на возраст до 24 месеци ја реализира згрижувачкиот
кадар. Посебно внимание посветуваат на адаптација на децата со цел полесно прилагодување на децата на
новата средина и новите возрасни лица кој ги згрижуваат.

Малите деца почнуваат да учат уште од раѓање. Децата се активни суштества и сите активности што ги

прават движења, обиди, истражување преку сетилата претставуваат природни патишта преку кои тие се развиваат

и учат.

Децата   секојдневносе во интеракција со околината и возрасните и тоа всушност претставува основа за

раното учење. Тие се развиваат многу брзо во периодот од раѓање до 2 години, затоа сите  кои учествуваат во

грижата и негата на малите деца треба да подготват средина која е пријатна и безбедна за престој  и го поттикнува

раното учење и развој кај малите кое  се случува  за време на игра и секојдневните рутински активности на нега и

згрижување  во градинка. Токму поради ова и во оваа учебна  година приоритет во групите во кои се згрижени деца

до 2 годишна возраст, а и кај децата до 6 години е создавање на едукативно стимулативна средина во која тие ќе се

здобиваат со искуства,и постепено со организиран систем на методи и содржини успешно ќе се подготвуваат за

сознавање себеси и својата околина. Особено важна цел во работењето на негувателскиот кадар ќе биде



доживување на градинката како средина во која секое дете ќе се чувствува пријатно,задоволно,сигурно и ќе  има

еднакви можности да се вклучи во нејзиниот живот и работење.

Примарни и основни задачи во работењето на негувателите како со децата од јаслените групи така и со децата

од делот градинка се:

 Нега на деца

 Превентивно- здраствена заштита

 Воспитно образовно влијание

 Влијание на сите аспекти на детскиот развој (пристап кон учење, здравје и моторен развој, социо-

емоционален развој, јазик,комуникација и развој на писменост,когнитивен развој )

Негата на децата ќе се одвива континуирано во текот на целата година,а се однесува на создавањето општи

услови за нега, лична хигиена,хигиена на околината,правилна и редовна исхрана,одмор и др.

Активностите кои се планирани за реализација во текот на оваа учебна   со децата до две годишна возраст

ќе ги реализираат негувателките и ќе  се одвиваат континуирано во текот на целиот ден. Активностите се базирани

врз дневните рутини (спиење, јадење, пресоблекување) во градинка. Секоја дневна рутинска активност е можност

за детето да воспостави интеракција со возрасните и околината и на тој начин да го поттикнеме раното учење и

развој кај децата.Слободните игри со децата ќе се одвиваат секојдневно,континуирано во текот на целиот ден.

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ВРЕМЕТО

Организација на денот во групите за деца од 9 до 18 месеци

Целодневен престој
А к т и в н о с т и В р е м е
прием на деца и слободни активности до 8,15



подготовка за појадок и појадок 8,30

Тоалет 9,00

реализација за дневно планирање 10,00

слободни игри и престој на воздух 10,30

Ужинка 10,30

тоалет,подготовки за ручек 11,00

ручек 11,30

миење раце и тоалет 12,00

пасивен одмор –спиење 12,30

Ужинка 15,00

слободни игри 16,00

заминување на децата

до 18,00

Организација на денот во групите за деца од 18 до 24 месеци
Целодневен престој
А к т и в н о с т и В р е м е
прием на деца и слободни активности до 8,15

подготовка за појадок и појадок 8,30

реализација за дневно планирање 9,00

Ужинка 10,00

слободни игри и престој на воздух 10,30



тоалет,подготовки за ручек 11,30

ручек 12,00

пасивен одмор –спиење 12,45

Ужинка 14,45

реализација за дневно планирање 15,10

слободни игри 16,30

заминување на децата до18,00

ПРОГРАМА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНКА ЗА ДЕЦА ДО ДВЕ ГОДИШНА ВОЗРАСТ

Воспитно – образовната работа со деца од 8 до 24 месеци  се изведува според:

 Програмата за рано учење и развој базирана на Стандардите за рано учење и развој

Програмата за рано учење и развој се базира на Стандардите за рано учење и развој кои  претставуваат

ориентациона рамка – што децата треба да знаат и умеат да направат на одредена возраст во секој развоен домен.

Поаѓајќи од водечките принципи и вредности за развој на стандардите за рано учење и развој на децата, фокусот е

на поврзаноста на развојните домени. Активностите се насочени кон поттикнување на раниот детски развој, Важно е

почитување на детската природа, неговите индивидуални потреби,можности, потенцијали. .



ОПШТИ ЦЕЛИ ЗА РАЗВОЈНИОТ ПЕРИОД ДО 2 ГОДИНИ

 Да се поттикнува кон селективно избирање активности од повеќето кои што му се нудат, согласно со

личните интереси и начините на разбирање и прифаќање

 Да се поттикне способноста за започнување на одредена активност и истрајност во реализацијата до

нејзино завршување

 Да се развива способност за координација на телото и одржување на рамнотежата

 Да се развива фината моторика и манипулативните вештини

 Да се негува физичкото и менталното здравје на детето

 Да се развива способност за адаптација на нова средина, интерперсонални односи и комуникациски

вештини

 Да се развива способност за слушање, разбирање и доживување на јазикот

 Да се негува љубовта и позитивниот однос кон книгите

 Да се формираат работни навики

 Да се поттикне самостојноста, вниманието и истрајноста

ЦЕЛИ ПО РАЗВОЈНИ ДОМЕНИ ЗА ПЕРИОД ДО 2 ГОДИНИ

ПРИСТАП КОН УЧЕЊЕТО
 Да се поддржува интересот на детето за постојано стекнување на нови искуства

 Да се поддржува љубопитноста и задоволството во истражувањето на нови предмети

 Да се поддржува самостојноста во одредени активности на детето во согласност со развојните можности



 Да се мотивира за учење на нови работи преку игра

 Да се развива интересот кон лугето и предметите во непосредната околина

 Да се поддржува иницијативноста и индивидуалноста во изборот на играчките и материјалите низ процесот

на учење

ЗДРАВЈЕ И МОТОРИЧКИ РАЗВОЈ
 Да се оспособи детето да седи и да се движи користејќи ги предметите околу себе

 да се оспособува детето да ги користи рацете и нозете за промена на положбата на телото

 Да се поттикне да ги извршува основните сложени активности:седење,станување,клекнување ,одење

 Да се оспособува за ориентирање во просторот во однос на објектите околу него

 Да се оспособи да го менува правецот на движење со цел

 Да се оспособи да турка и влече предмети и играчки кога оди

 Да се оспособи да се протнува и провлекува под подвижни и неподвижни објекти

 Да се развива способност да ги заобиколува поставените предмети

СОЦИО-ЕМОЦИОНАЛЕН РАЗВОЈ
 Да се поттикнува детето да воспоставува емоционални врски со еден или повеќе возрасни лица и да се

развива чувство на сигурност

 Да се оспособува да го збогатува социјалното искуство од кругот на семејството кон средината која го

опкружува



 Да се поттикнува да ја развива способноста да разбере и препознае мимики, гестови,изрази на лице,боја на

глас на познати возрасни

 Да се поттикнува културно хигиенските навики

 Да се поттикнува интересот за другите деца во групата

 Да се поттикнува препознавање на некои манифестации на однесувањето на другите(радост,тага,лутина)

ЈАЗИК,КОМУНИКАЦИЈА И РАЗВОЈ НА ПИСМЕНОСТ
 Да се поттикнува да реагира кога слуша познат глас

 Да се поттикнува да произведува гласови,да вокализира,гуга и сл.

 Да се поттикнува за повторување на кратки вербални пораки

 Да се поттикнува на способности за комуникација,вербална и невербална( со возрасните,меѓу самите деца,

во симболичка игра)

 Да се развиваат способности за зборување преку составување на реченици од 2-3 збора

 Да се поттикнува за поврзување на зборовите со одредени предмети и личности

 Да се развива способност за објаснување на дадена слика со користење на 3-4зборови

КОГНИТИВЕН РАЗВОЈ
 Да се поттикнува  детето на користење на сетилата при запознавање и откривање на непосредната

средина,предметите,алатките,играчките и основите на позабележителните појави

 Да се поттикнува интерес и воочување на едноставни активности со причинско-последични врски



 Да се поттикне интерес за користење на едноставни алатки во извршување на одредени активности

 Да се поттикнува интересот за откривање

 Да се поттикне и подржува потребата за осамостојување при учество во едноставни активности

ШТО ДЕЦАТА МОЖАТ ДА ПРАВАТ ВО ПРВИТЕ 2 ГОДИНИ СО ПОМОШ НА ВОЗРАСЕН

ШТО ПРАВАТ И КАКО СЕ

ОДНЕСУВААТ ДЕЦАТА  ОД 0-6

МЕСЕЦИ

ШТО ТРЕБА ДА ПРАВАТ

ВОЗРАСНИТЕ

КАКО СЕ ОРГАНИЗИРА СРЕДИНАТА ЗА РАНО УЧЕЊЕ И

РАЗВОЈ



•Препознава познати лица

ужива во нивно  друштво, бара

контакти со нив.

• Реагира емоционално на

емоциите на другите луѓе, на

пр. се насмевнува кога ќе се

насмее другото лице.

• Лази, лежи или се превртува

со телото во двете насоки.

• Истражува со рацете и

нозете,  кога лежи на грб,во

вертикална положба се

обидува да ги дофати нозете.

• Се обидува да достигне

одредени објекти,ги допира и

почнува да ги држи објекти.

• Истражува предмети со

устата, често ги поддигнува од

подот и ги држи  до устата.

•Реагира на непознати лица, се

утешува со допир, глас или

поглед на возрасното лице.

•Реагира на сопственото име

•Бидете сигурни дека

детето е во близина на

лицето кое добро го

познава и ги разбира

неговите потреби.

•  Користете смирувачки

процеси како што се

насмевнување,лулкање

или гушкање.

•Вклучете ги бебиња во

различни физички

искуства, како што се

тркалање, лулкање.

•Помогнете им на

бебиња да станат свесни

за своите тела преку

допирање и движење, на

пр: плескање на рацете

на бебето заедно, нежно

тресење на нозете.

• Играјте со нив различни

игри, како што се давање

и земање мала играчка

или леткање  низ

воздухот.

•Осигурајте се дека личноста со која бебето е најмногу

поврзано може да се појави секогаш кога е потребно.

•Обезбедете пријатна и тивка атмосфера во која се зборува

со пријатен тон,полн со љубов топлина и внимание.

• Добро прилагодете го просторот за да им овозможете

максикално да се движат,да се тркалаат, да се водат и да

истражуваат во безбедни области,затворени или отворени.

• Обезбедување играчки кои се движат или се прават врева

кога ќе се допрат, за да се стимулираат да допрат со нивните

раце и нозе.

• Обезбедување на материјали со повлекување,

вовлекување,за да се стимулира фината моторика.

•Поздравувајте се родителите и децата за време на

транзицијата дома-градинка за да им станат познати овие

ритуали.

• Поттикнете разиграност кај бебињата, игри со давање и

земање, игра ”ку-ку” и сл

• Обезбедете ресурси кои ќе го стимулираат нивниот интерес

како различни предмети,тропалки,огледала.





ШТО ПРАВАТ И КАКО СЕ ОДНЕСУВААТ

ДЕЦАТА  ОД 9-18  МЕСЕЦИ

ШТО ТРЕБА ДА ПРАВАТ

ВОЗРАСНИТЕ

КАКО СЕ ОРГАНИЗИРА

СРЕДИНАТА ЗА РАНО УЧЕЊЕ

И РАЗВОЈ

• Седнува самостојно  на подот,плеска со

рацете, може да се навали напред  за да

собира мали играчки.

• Се идентификува себе си во огледало.

• Ги собира предметите во поголем предмет

и повторно ги истура.

• Се врти околу  мебелот, се крева  на една

нога и се провлекува низ него, започнува

самостојно да стои 1-2 минути.

• Пушта играчки од една страна на друга.

• Држи по една играчка во секоја рака и ги

спојува  заедно во средината.

•Ужива во покажување на својот нос,очи или

стомак,како дел од игри со именување.

• Поттикнете ги  за

користење на предметите

што можат  да се фатат,

притиснат и  фрлаат.

• Поттикнете ги за

забележување на другите

бебиња и деца како доаѓаат и

си одат во близина на нив.

• Охрабрете ги  да стојат и да

чекорат, но бидете свесни

дека имаат малку чувство на

опасност, кога нивните

интереси се насочени кон

добивање на нешто.

•Покажете им различни

начини за играње.

•Збогатувајте го просторот со

нови играчки и објекти за да ги

поттикнете на користење на

нивните сетила.

• Поставете ги во висина

соодветна на нивниот раст, така

што ќе можат да ги повлекуваат

од стоечка позиција и нама да

се ограничува нивното

истражување на околината.

• Обезбедете тунели за

ползење низ нив и други

реквизити за да се стимулираат

на движење.

• Обезбедете предмети кои

децата лесно би ги подигнувале

и пренесувале од едно на друго



•Кажува барем еден збор.

•Дознава дека сопствениот глас и акција

имаат ефект врз другите.

•Покажува со очите кон предметот што го

бара или го користи погледот за да сподели

интерес.

•Ангажира друго лице да помогне за  да се

добие предметот кој е надвор од дофат.

• Користете хранење,

менување и времиња за

капење да ги споделат прст

претстави, како што се 'круг и

круг градина.

• Зборувајте или пејте

ритмични песни додека

покажувате на неговите

раце,нозе, образи.

•Одговорете на нивните

гестови,изрази, акции.Детето

ќе го повтори тоа што го

прави кога ќе добие

позитивна реакција од вас.

•Дајте им можност да

направат избор онаму каде

што е возможно.

•Следете го кога ве води

место.

• Поставете  огледала на места

каде ќе можат да ја видат

нивната сопствена рефлексија.

• Разговарајте со нив за она

што го гледаат, користете

вистински предмети,слики за да

им појасните.

• Понудете избори, на пр.

различен зеленчук и овошје за

ужинка или различни играчки.

•Одговорете на тоа што ви го

покажуваат и за што се

заинтересирани или сакаат да

го направат, преку

обезбедување на различни

активности,приказни и игри.



додека ја истражува

околината,луѓето,предметите.

ШТО ПРАВАТ И КАКО СЕ

ОДНЕСУВААТ ДЕЦАТА  ОД 18-24

МЕСЕЦИ

ШТО ТРЕБА ДА ПРАВАТ

ВОЗРАСНИТЕ

КАКО СЕ ОРГАНИЗИРА СРЕДИНА КОЈА

ГО ПОТТИКНУВА РАЗВОЈОТ И

УЧЕЊЕТО КАЈ МАЛИТЕ ДЕЦА

•Свесно е за туѓите чувства, на

пример, изгледа  загрижено ако

слуша плач или возбудено, ако

слуша познат глас.

• Почнува да учи  дека некои

работи се негови, некои се делат,

а некои им припѓаат на другите.

•Учествува во групна игра во

присуство на познато возрасно

лице.

•Демонстрира чувство за себе

како поединец, на пример, сака

да направи работи независно,

• Помогнете им на децата да ги

препознаваат чувствата  како

што се тага и среќа, разговарајте

со нив за сопствените  и

чувствата на другите.

•Намалете ги можните

конфликтни ситуации на тој

начин што ќе бидете

флексибилни и креативни во

создавањето амбиент во кој сите

деца ќе можат да делуваат

според  нивните интереси.

•Вклучете ги сите деца во

меѓусебното поздравување и

• Изберете приказни и сликовници во кои

ликовите си помагаат едни со други и со

кои полесно ке им ги опишувате

чувствата: тага и среќа.

• Набавете повеќе примероци од

предметите кои им се најинтересни, за

да избегнете конфликт , на пр:две копии

од иста книга.

• Играјте игри со имиња за да се

чувствуваат како дел од групата и за да

се запознаат со имињата на другите

деца и персоналот.

• Разговарајте со нив за она што тие го



вели: "Не" за возрасниот.

• Покажува желба да  помогне при

облекување / соблекување и

рутински активности поврзани со

хигиената.

• Гради кула од четири или повеќе

делови,започнува да ги

балансира деловите

• Се обидува да се приклучи во

пеењето на песничката со

движење и вокализација

• Копира чести експресии, на пр:

"Ох, леле ", "Нема  веќе"...

• Почнува  да составува два збора

заедно (на пример, "Сакам

топката",  "Повеќе сок").

грижата еден за друг

• Споделете го со нив вашето

задоволство кога ќе направат

нешто за себе. Размислете на кој

начин вие им овозможувате на

децата да направат избор и да го

изразат тоа што го сакаат.

• Охрабрувајте ги нивните

напори, како на пример кога

детето ја  нуди својата

рака за да ја стави во ракавот од

палтото.

• Помогнете им на децата да

пронајдат  удобни  начини на

фаќање, одржување и користење

на нешта што сакаат да ги

користат.

Поттикнување на повторување

ритам и рима со користење на

тон и интонација на пример

направија и како се чувствуваа.

• Воспоставувајте  рутини кои ќе им

овозможат на децата да се грижи за

себе, на пр: грижа за  својата облека и

престилки или миење раце.

• Користете го времето за јадење како

можност да им помогне на децата да ги

користат прстите, лажица...

• Користете кукли и други реквизити за

поттикнување на слушање познати

песнички и читање книги за деца.

• Иницирајте активности, како на пример

готвење, каде што се користи разговор

за да се предвиди  што детето ќе

прави.Пр:"Ни требаат  неколку коцки.

Ајде да видиме дали можеме да најдеме

некои тука. "



МЕСЕЧНО ПЛАНИРАЊЕ НА ВОСПИТНО – ОБРАЗОВНАТА РАБОТА ВО ВОСПИТНИ ГРУПИ СО ДЕЦА ДО 2
ГОДИНИ (ЈАСЛЕНИ ГРУПИ)

Малите деца учат нови работи на свој индивидуален начин и за да развијат одредени вештини  треба многу да

„вежбаат„  па затоа активностите со малите деца треба постојано да се повторуваат. Активностите ќе се изведуваат

преку секојдневните рутински активности кои ги правиме со децата и ќе се реализираат преку: игри на покажување;

игри за разонода;традиционални игри;музички игри;моторички игри;дидактички игри;говорни игри; прошетки и

набљудувања.

рецитираат и пеат песнички или

рими од некоја сликовница

• Моделирајте употреба на

реченици со повторување на она

што детето го вели и додавање

на друг збор, на пр: детето вели

"автомобил", додадете

"Автомобилот  на  мама"...



ПРИМЕРИ НА АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА  ВО ВОЗРАСНИТЕ ГРУПИ  ДО 24 МЕСЕЦИ

Месец /Активности

Месец Септември

Возраст  9-24 Предлог активности  наслови

1.Ајде да се поздравиме

2.Јас во градинка

3.Јас се викам

4.Ајде да си играме

5.Мојата градинка

6.Моето креветче

7.Како спие куклата

8.Да ја заспиеме куклата

9.Сапунче ,сапунче

10.Јас сум чисто детенце

11.Да ги измиеме рачињата

12.Да читаме приказна

13.Стани стани детенце

14.Што гледаме низ прозорецот

15.Правиме топчиња



16.Фрли ја топката

17.Подај ми ја топката

18.Што ли се крие

19.Цртки ,шкртки

21.Ова сум јас

22.Слушаме песнички

Месец Октомври

Возраст  9-24 Предлог активности  наслови

1.Ние сме дечиња

2.Јас можам

3.Пронајди ја играчката

4.Кој како се јавува

5.Цртаме

6.Играчка од пластелин

7.Читаме приказна

8.Кап,кап

9.Цртан филм



10.Протнување

11.На ти -дај ми

12.Скокаме како зајчиња

13.Кој прв ќе собере

14.Кула од коцки

15.Тркалање топка

16.Цепкање хартија

17.Одиме еден зад друг

18.Мотала баба свилица

19.Каде ли се скрил Марко

20.Пееме песнички

21.Ринге ринге

Месец Ноември

Возраст  9-24 Предлог активности  наслови

1.Есен е

2.Кап,кап

3.Дождец врне

4.Слика од капки

5.Ајде да гледаме низ прозорецот



6.Врапчо сив

7.Ајде да го нахраниме куклето

8.Ајде да го облечеме куклето

9.Одиме брзо бавно

10.Цртаме и боиме

11.Слушаме звуци

12.Како дува ветерот

13.Моите прстиња прават вака

14.Моите прстиња имаат имиња

15.Шепкаме

16.Цртан филм

17.Претураме вода

18.Разгледуваме Сликовница

19.Пиеме топло чајче

20.Мирисаме

21.Се тркаламе



Месец Декември

Возраст  9-24 Предлог активности  наслови

1.Малите топчиња

2.Ајде да раскажеме приказна

3.Да се облечеме сами

4.Одење

5.ТРАДИЦИОНАЛНА ИГРА- Куќа

6.ТРАДИЦИОНАЛНА ИГРА- РИНГЕ   РИНГА РАЈА

7.Се движиме по ритамот

8.Тунел

9.Волшебната кутија

10.Моите раце

11.Каде е играчката

12.Слушаме музика

13.Доаѓа Дедо Мраз

14.Елко ,Елко

15.Лампион

16.Барај,барај

17.Скокање

18.Именување

19.Бројалка

20.Облачето Оцко



21.Облаче

Месец Јануари

Возраст  9-24 Предлог активности  наслови

1.Да ја најдеме играчката

2.Играчка

3.Како прави мачето

4.Да ги нахраниме врапчињата

5.Сложувалка

6.Приказни

7.Слушаме песнички

8.Кажи каде си ?

9.Правиме топки слег

10.Цепкање на хартија

11.Одиме по снегче

12.Како правиме стапки во снегот

13.Снешко

14.Да се лизгаме на лизгалка

15.Снегулки



16.Слушаме музика

17.Врне снег

18.Цртање

19.Паѓаат снегулки

20.Бројалка

21.Трепкај трепка ѕвездичке

Месец Февруари

Возраст  9-24 Предлог активности  наслови

1.Звучни играчки

2.Именување

3.И коцките одат на спиење

4.Нани нани кукличке

5.Кажи,кажи

6.Животни



7.Огледалце

8.Маченце

9.Автомобилче

10.Ајде да ги собереме играчките

11.Што имаме на главата

12.Препознај го другарчето

13.Провлекување

14.Д а пробаме јаболче

15.Да се прошетаме надвор

16.Кокиченце  девојченце

19.Читаме сликовница

20.Боиме

21.Моделирање

Месец Март

Возраст  9-24 Предлог активности  наслови

1.Да ги прошетаме играчките

2.Протнување

3.Музика и движење

4.Можеме и сами да јадеме вака

5.Да ја нахраниме кулата



6.Туркаме количка

7.Криенка

8.Честика на мама

9.Поштарче сум мало

10.Фрлање топка

11.Скокаме во обрачи

12.Стоиме на една нога

13.Лази,лази

14.Моето име

15.Цртаме

16.Цвет за мама

17.Време е за одмор

18.Да ги наполниме чашите

19.Звуци од природата

20.Сложувалка

Месец Април

Возраст  9-24 Предлог активности  наслови

1.Како јас така ти

2.Шарам барам



3.Именување

4.Скокање

5.Да поготвиме колачиња

6.Цртан филм

7.Миеме овошје

8.Подавање топка

9.Цртаме во восочни боички

10.Ринге ринге јаја

11.Боиме јајца

12.Велигден

13.Како се сака

14.Кој ќе стигне прв до мене

15.Што има зајачето

16.Што има куклата

17.Во огледало

18.Скокме како зајчиња

19.Именување на предмети во занималната

20.Кошничка со јајца

21.Априлијада маскирање



Месец Мај

Возраст  9-24 Предлог активности  наслови

1.Мојата рака прави вака

2.Ајде да јадеме сите заедно

3.Рачиња си мијам

4.Провлекување

5.Јас можам сам

6.Смешно лице

7.Читање сликовница

8.Игра на свеж воздух

9.Собираме цвеќенца

10.Собери ги играчките

11.Туркње автомобилчиња

12.Провлекување

13.Носење играчки

14.Цветови од хартија

15.Слушање музика

16.Најди го парот

17.Летаме авиони сме

18.Малото вовче

19.Патуваме

20.Еден два и три



21.Вредното штурче

Месец Јуни, Јули, Август

Возраст  9-24 Предлог активности  наслови

1.Ајде да се дружиме

2.Играме со....

3.Гмечиме,Гужваме

4.Претураме чашки со вода

5.Однеси го автомобилчето на место

6.Тунел

7.Цртаме

8.Црешички

9.Вкусување на овошје

10.Овошна салата

11.Игри на отворено

12.Кукичка

13.Редиме коцки во висина

14.Прави исто како јас

15.Летам,летам како

Штрк



16.Авионче

17.Боиме облачиња

18.Патувам ,патувам

19.Игра во песок

20.Штом си среќен

21.Две мали пајчиња

22.Бебе ајкула цртан филм

23.Како ли јас да пораснам

24.Малата Маја седи и плаче

25.Моите раце прават вака

26.Скокање

27.Тркалање топка

28.Слушаме звуци од природата

29.Мечето Ушко цртан филм

30.Бон тон за малите



Првите две години од развојот на децата се карактеризира со интензивен раст и развој кој се одвива по одреден

редослед. Секое дете се развива и напредува со свое темпо на развој различно од останатите деца. При

планирање и реализација на целите од оваа програма се тргнува од индивидуалните разлики во развојот на децата

и при тоа водејќи сметка за почитување на холистичкиот пристап и поврзување со сите домени на развој на детето.

Понудените примери за реализација се само можни аспекти во работа со децата до 24 месеци.

Реализирањето на планираните предлог активности е секојдневно тие имаат за цел да го стимулираат и поттикнат

развојот на децата и да му овозможат на детето да избере игровен материјал со кој ќе го збогатува своето искуство.

Важен фактор во стимулирање на развојот и учењето кај децата е секојдневната соработка со

родителите/старателите затоа редовно и навремено се известуваат и информираат преку различните форми на

соработка. Родителот/старателот во секое време може да добие информација за здравјето, исхраната,

однесувањето и напредокот во развојот на своето дете, да се понудат предлог активности на родителот кој може да

ги реализира заедно со своето дете во домот се со цел да го поттикнат напредокот.

 Организација на воспитно-образовната  дејност
Воспитно-образовната дејност во детската градинка ја планира, подготвува и реализира воспитувач.  Раниот детски

развој кај децата е поддржан, поттикнат и зајакнат преку активности кои ги подготвува воспитувачот. Воспитувачот

го поттикнува раното учење кога ги комбинира активностите, активности иницирани од возрасниот и активности

иницирани од децата. Ги дефинира целите на активности за учење, употребува стратегии со кои им помага на

децата да ги постигнат целите, врши проценка на достигнувањата на детето и врз основа на тоа ги прилагодува

стратегиите и активностите за учење во зависност од резултатот од таа проценка.  Креира можност за избор на

активности за учење, обезбедува подеднаква вклученост на сите деца во активностите и истовремено обезбедува



амбиент за играње и учење. Оттука произлегува и потребата од креирање на стимулативен амбиент за рано учење

кај децата кои престојуваат во детската градинка.

Стимулативниот амбиент за рано учење го унапредува раниот детски развој, ги поттикнува вештините за критичко и

креативно мислење кај децата, стануваат свесни за постоење на различности и го зајакнуваат севкупниот процес на

нивното рано учење. Воспитно образовната работа во детската градинка се реализира врз основа на Програмата за

рано учење и развој и се планира во Годишен глобален план, годишни теми, цели, активности и содржини кои се

реализираат во текот на годината.Воспитувачот го поттикнува раното учење кај децата кога ги планира и реализира

содржините, целите, формите, методите, обезбедува центри за учење со соодветен игровен и дидактички

материјал,  кога употребува стратегии кои го поттикнуваат раното учење кај децата. Тоа претставува можност

децата да учат, да  стекнуваат нови знаења и вештини и подеднакво да бидат вклучени сите деца во активностите.

Воспитувачот  во текот на целата воспитно згрижувачка  година врши опсервирање и проценка на достигнувањата и

напредокот на детето и врз основа на тоа ги прилагодува активностите и стратегиите за учење. Проценката е

сложен процес за кој воспитувачот го одредува потребното време, собира иформации, ги евалуира и ги

документира во досието на детето. Основни принципи на добри практики во процесот на рано учење кои ги

практикуваме во детската градинка се: Планирање на содржините за подучување, Уредување и подготовка на

средината во која децата учат, Изготвување на план и дневна програма на активности, Начин на взаемна

комуниукација со децата, интеракција, Проценка на развојните достигнувања кај децата иГрадење на партнерство

со родителите.

Динамиката на воспитно-образовна работа во детската градинка со деца на возраст од 2 до 6 години се одвива врз

основа на Правилникот за стандарди и нормативи за вршење на дејноста на установата :



 Организација на дневните активности на децата над 2  до 4години
Р. број 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. Број 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 11:15ч

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 15:30ч

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 години до шест години опфатени со
скратени програми во центрите за ран детски развој

Скратени програми

Активности Време

1. Прием на деца До 08:00 ч

2. Утринска гимнастика 08:00-08:45ч



3. Реализација на дневното планирање 08:45-10:45ч

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

Дневните активности во центарот за ран детски развој се реализира и во поладневните часови во зависност од

распоредот на часови во подрачното основно училиште.Дневниот центар ќе отпочне повторно со работа од

01.09.2021 година.

Децата вклучени во секојдневните рутински и насочени активности на детската градинка имаат можност за

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

зачувување на здравјето и за поттикнување на когнитивниот, социоемоционалниот, физичкиот и моторниот развој,

како и развој на јазикот, комуникацијата и описменување и пристап кон учење. Концептот на пристап кон рано учење

на децата кои престојуваат во градинката е холистички. Односно во текот на секојдневните згрижувачки и воспитно

–образовни  активности не се фаворизира еден домен од развојот на детето, туку се поттикнуваат сите домени

(развојни аспекти) подеднакво во текот на целиот период додека престојува во градинката со насоки за родителите

активностите да продолжат и во домот. Во рамките на холистичкиот развој кај децата го стимулираме физичкото

здравје и моторичкиот развој, пристап кон учење, социоемоционален развој, јазик, комуникација и описменуање  и

когнитивен развој и стекнување знаења.



ФИЗИЧКИ И МОТОРЕН РАЗВОЈ
Здравјето на децата е клучен фактор во процесот на растење и развој кои се одвива во раниот период од

животот. Растењето на децата на возраст од 3 до 6 години сеодвива рамномерно, но различно кај секое дете.

Генерално децата на оваа возраст почнуваат да  развиваат вештини на груб, фин моторен развој,  здраво и

безбедно однесување и перцепциите. Вештините за груб моторен развој се развиваат по одреден ред и се

надоградуваат едни на други. Тие им овозможуваат зголемена интеракција со околината и мобилност. Развојот на

фината моторика се однесува на зголемена контрола на мускулите на рацете и прстите и таа се развива многу

полека, но воспитувачот може да го забрза процесот со поттикнување и охрабрување на детето. Активностите

поврзани со моторниот развој се насочуваат кон стекнување нови моторни вештини со тенденција со постепено

усовршувањена претходно стекнатите.Клучните вредности кои се очекуваат од децата на возраст до 6 години:

 Физичка компетентност и добра физчка кондиција

 Активно учество на децата во животната околина која го опкружува

 Способност за примена на здрави и безбедни практики во секојдневните активности

СОЦИО-ЕМОЦИОНАЛЕН РАЗВОЈ
Развојните етапи  на социјалниот и емоционалниот развој кај децата потекшко се препознаваат и идентификуваат

и не се јасно дефинирани као кај останатите домени. Карактеристиките на овој домен на развој укажуваат на

поврзаност и меѓусебна испреплетеност на социјалната и емоционалната компонента. Правилниот социо-

емоционален развој на секое дете е поврзано со понатамошниот успех во животот. Децата кои престојуваат во

градинката воспоставуваат позитивни контакти со околината, со врсниците и возрасните и стекнуваат вештини



како да го контролираат своето однесување дома,  и во околината. Клучните вредности кои се очекуваат од

децата на оваа возраст :

 Самодоверба и компетентност во интеракциите со околината и врсниците

 Способност за разбирање на сопствените емоции

 Контрола на сопствените чувства

 Позитивна емоционална состојба

 Респект и одговорност кон сличностите и различностите во заедницата

ПРИСТАП КОН УЧЕЊЕТО
Пристапот кон учење примарно се фокусира на тоа „како“ а не „ што учат “ децата. Овој аспект претставува основа

за останатите домени во процесот на раното учење и развој кај децата. Децата по природа се љубопитни тие

сакаат да истражуваат и да откриваат. Тоа им носи задоволство и успех и тие уште повеќе ќе сакаат да научат.

Градинката им дава правилна поддршка и охрабрување, мотивација и интеракција со возрасните во раното

детство со што децата се креативни, истрајни и трпеливи со позитивен став кон учењето. Клучните вредности кои

се очекуваат:

 Љубопитност и интерес

 Иницијативност

 Упорност и посветеност

 Креативност и инвентивност

 Рефлексија и интерпретација



ЈАЗИК, КОМУНИКАЦИЈА И РАЗВОЈ НА ПИСМЕНОСТ
Зборувањето не служи само да се разјаснат некои непознати работи, туку и да се споделат некои интересни идеи,

интереси на детето, да се збогати нивниот речник и нивното разбирање на поимите кои ги слушаат. Со

усвојување на јазикот детето усвојува еден комплексен симболичен систем кој го усовршува во текот на целиот

живот. Експресијата на лицето  и говорот на телото кај бебето се заменува со гугање, со формирање на

едноставни зборови а потоа кратки реченици.

Во раното детство јазикот се развива со голема брзина децата треба да бидат изложени на различни искуства кои

го поттикнуваат развојот на јазикот, јазичните и говорни вештини и писменост. Клучни вредности кои се очекуваат

кај децата до 6 годишна возраст:

 Способност за слушање и разбирање на говорен јазик

 Правилно зборување и елоквенција

 Комуникациски вештини

 Интерес кон читање на книги

 Развој на способност за писмено изразување

 Развој на чувство за постоење на културна и јазична различност



КОГНИТИВЕН РАЗВОЈ
Когнитивниот развој се однесува на стратегиите кои децата ги користат за да истражуваат, дастекнуваат знаења,

да акумулираат информации за надворечниот свет, да решаваат проблеми и да стекнат вештини за критичко

размислување. Децата на возраст до 6 години постигнуваат напредок во доменот когнитивен развој, тој вклучува

комплекс на ментални активности, внимание, помнење, размислување, класифицирање, разбирање на концепти.

Новите знаења кои децата ги стекнуваат претставуваат основа за вклучување во секојдневните активности.

Когнитивниот развој не е издвоен процес тој има влијание на останатите домени но, најмногу на доменот физичко

здравје и социо-емоционалниот развој. Клучни вредности кои се очекуваат од децата на оваа возраст:

 Способност на децата да размислуваат

 Способност за стекнување и користење нови информации

 Способност за активно решавање на проблемите, во зависност од нивниот развоен стадиум

 Способност за критичко размислување

 Организација на активностите

Во детската градинка во текот на денот се одвиваат различни воспитно-образовни активности во интерес на раното

учење и развој на децата. Се одвиваат следниве активности: прием на деца, слободни активности, исхрана,

реализација на дневното планирање, пасивен и активен одмор, реализација на факултативни програми ( доколку

имаат интерес родителите), моторички активности, прошетки, набљудувања, активности за стекнување културно-

хигиенски навики, учество во разни манифестации, индивидуална работа со деца и родители доколку има потеба.

Во центарот за ран детски развој целокупното време е посветено на воспитно-образовните активности. Согласно



целите на воспитно-образовната работа, улогата на воспитувачот во градинката/центарот за ран детски развој се

состои од:

 Следење на индивидуалниот детски равој

 Почитување на детските индивидуални разлики

 Мотивирање на децата за различни видови активности

 Следење и вреднување на воспитно-образовниот процес, самовреднување и рефлексија

 Водење досие на дете/ следење на напредокот на децата во групата

 Реално планирање, усогласување на можностите, потребите и интересите на децата

 Почитување на детскиот избор и негово користење во насока на реализирање на конкретните цели

 Обезбедување стимулативна средина

 Тимско работење

 Градење на партнерство со семејството

 Соработка со надворешната средина и институции

Основните принципи на кој се засновува работата се во согласност со Програмата за рано учење и развој и

Стандардите за рано учење и развој. Стандардите за рано учење и развој се основа за концепирање на

целокупната воспитно образовна дејност, тие се позитивно прифатени и применувани во развојот и следењето на

децата во раниот детски развој. Воспитувачот го користи секој потенцијал кај детето преку примена на различни

практики, пристапи кон учење и различни активности, користат различни содржини, средства, методи, форми на

работа и стратегии за подучување. При реализација на активностите обрнува посебно внимание на детскиот

индивидуален развој, индивидуалните разлики, индивидуализација во работата. Воспитувачот има важна улога во

обезбедување можност на децата во раното детство да развијат вештини и компетенции, да се оспособат да

разберат, да слушаат, гледаат, допираат за да формираат искуства, да стекнат знаења.



Детската градинка во текот на воспитно-образовната годината планира и реализира активности и содржини со кои

се стимулира развојот кај децата а се поврзани со проекти на тема која е важна за стекнување на одредени

рутински вештини, знаења и искуство.

Во текот на учебната година детската градинка ја реализира програмата „Интеграција на еколошката едукација
во Македонскиот образовен систем“. Содржините од истата ќе се интегрираат во тематското планирање. Оваа

година во планот се вклучуваат и новите еко стандарди. Во тековната година ќе се одбележуваат деновите од

еколошкиот календар и други значајни денови од годината кои се поврзани со екологијата и заштитата на животната

средина. Градинката ќе се вклучи во еколошки акции и кампањи кои ги спроведуваат детски градинки од Општината

и пошироко, активности и случувања на кои е носител Општината Аеродром, активно ќе учествува во акции од

страна на градот Скопје. Активностите што ќе се реализираат ќе бидат промовирани се со цел да се поттикне

еколошката свест кај децата уште од најрана возраст.

Односот кон храната е односот кон животот и затоа е многу значајно децата да бидат директно активно вклучени во

производството, да го набљудуваат процесот на создавање, подготвување и консумирање на производите. За

зајакнување на свеста за значењето на здравата и правилната исхрана кај децата и создавањето навики за

консумирање на здрава и квалитетна храна децата во детската градинка ќе се вклучат во програмата „Едукација на
децата од предучилишна возраст  во установите за згрижување и воспитување на деца со процесот на
одгледување и консумирање здрава храна“. Програмата има за цел да ги запознае децата со процесот на

одгледување на растенија, да ги запознае со некои карактеристики на растенијата кои ги засадуваат, запознавање

со разликите и сличностите помеѓу зеленчукот и овошјето, преку воочување и вкусување, запознавање на децата со

начинот на правилно консумирање на здрава храна, запознавање на децата со останатото овошје и зеленчук, кое

не можат да го засадат, запознавање со неговите карактеристики, специфичности и особено со неговото значење за



добро здравје и правилен развој на секое дете. Целна група во реализација на програмата се децата од 4 до 6

годишна возраст во сите објекти. Во рамките на реализација на програмата се планираат активности и содржини кои

се интегрираат со годишниот глобален план во воспитните групи. Се подготвува просторот и се збогатува

амбиентот што е можно поавтентично да наликува на градина. Во имплементација на програмата планирана е

соработка со родители и надворешната средина во зависност од содржината на реализација. Очекувани резултати

за децата се детето е оспособено за фокусирано набљудување, може да наброи најмалку две растенија, може да

покаже корен, стебло, лист, цвет, плод, воочува боја, форма, мирис, вкус и големина на одгледуваните растенија.

Развивање на љубов, интерес, чувство за патриотизам, почитување, грижа и одговорност кон сопствената

татковина, народ, родно место и местото на живеење е цел која ќе се реализира во проектот „ Градот низ детските
очи“. Проектот е во согласност на Принципот на еднакви можности и почитување на различностите меѓу децата и

Принцип на мултикултурализам.

Воспитно-образовните активности планирни со проектот се однесуваат на деца од 5 до 6 годишна возраст

започнувајќи од месец октомври до месец април, континуирано и интегрирано во среднорочното планирање.

Проектот „Бонтон “ под мотото, однесувај се убаво и пристојно ќе се реализира и оваа воспитно-образовна година

во воспитните групи од 3 до 6 години. Цел на проектот е едукација на деца од предучилишна возраст за значењето

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

Бонтон за деца подразбира низа постапки кои ќе се имплементираат во темите во среднорочното планирање

континуирано во текот на годината. Планирани се едукативни средби за начинот на однесување на јавни места, на

улица, во сообраќајот, секојдневни едукативни активности, разговори за правилно и културно однесување преку

игра, драматизација, приказни и практична примена на наученото во секојдневниот живот. При реализација на

активностите ќе се внимава истите да бидат во согласност со возраста, интересите и можностите на децата.

Предучилишната средина е една од најзначајните општестевни формации која има значајно влијание врз



формирњето на личноста на детето. Затоа од особена важност е на детето да му се нуди средина преку која ќе

развие здрави животни навики. Препознавајќи ја потребата од зајакнување на оваа вештина во детската градинка ќе

се реализира проектот „Здрави животни навики,, кој има за цел развивање на самостојност кај децата за

извршување на секојдневните активности кои се поврзани со здрави навики, самостојност кај децата во грижата за

личната хигиена, грижа за околината, развивање на независност, самодоверба и одговорност кај децата,

задоволување на потребата за движење и престој во надворешна средина. Целна група ќе бидат децата од сите

воспитни групи. Активностите воспитувачот ќе ги интегрира во планот за работа. Проектот „Моја хигиена, моја
навика“ ќе се реализира континуирано во текот на целата година во воспитните групи од 2 до 6 години.

Цел на проектот е градење на чувство за одговорност и граижа за самиот себе, стекнување на хигиенски навики,

препознавање на приборот за одржување хигиена, поттикнување на децата за стекнување на нови знаења,

поттикнување на мисловниот процес, љубопитност, трпеливост, истрајност, развивање способност за искажување

на личните доживувања. Планирани се активности, соработка со родители и институции кои ќе одговорат на повикот

за соработка. Детската градинка оваа учебна година се вклучува во хуманитарната акција „Од дете за дете“ на која

се покануваат сите родители доброволно заедно со децата во текот на годината да учествуваат во акцијата која ќе

се организира. Преку хуманитарната акција децата уште од најмала возраст ќе ги учиме на хуманост и солидарност.

Една од целите на проектот е децата да се научат да помагаат, да разберат колку е важно пријателството и да

научат да ги почитуваат потребите на другите. Детската градинка е иницијатор и мултидисциплинарниот тим за

подготовка на нацртот за реализација на проектот „Семејството и семејните вредности“ во детската градинка,

под мотото „Семејството темел на општеството“. Проектот  ќе се реализира во воспитните групи од 4 до 6 години

континуирано во текот на воспитно образовната година интегрирано во целите и содржините на среднорочното

планирање, со цел развивање на свест кај децата од предучилишната возраст за важноста на семејството во

градење на почит и љубов кон семејните вредности. Очекувани резултати од децата, да поставуваат прашања, со



свои зборови да ја искаже љубовата кон семејството, набројува обврски и активности во кој се вклучува во

семејството, умее да наброи обичаи кои се практикуваат во семејството, детето покажува одговорност кон

обврските во домот и градинката. Во текот на годината се реализираат активности со кои ќе се врши едукација на

децата за селектирање на отпадоци и негово рециклирање. За таа цел во детската градинка ќе се реализира

проектот „Рециклирање со имагинација“ со деца од 3 до 6 години со цел да им понуди на децата добри животни

навики, лична одговорност за заштита на животната средина, правилно рециклирање на отпад и да се намали

обемот на мешан отпад. Интеракцијата и секојдневните активности со врсниците му овозможува на детето да ја

насети потребата да ги следи правилата на однесување за да се чувствува подобро во средината во која живее.

Традиционалните детски игри се дел од народната култура а во нив е сочувано педагошкотот искуство на многу

генерации. Тие припаќаат во категорија на спонтани инструменти на социјализација и претставуваат еден од

најуспешните модалитети на традиционалното општество. Согледувајќи ја важноста од овие игри во детската

градинка ќе се реализира проект „Традиционални игри “.

Спорт и спортски активности 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 своеот здравје и благосостојба а воедно

да ги запознаат своите способности и можности за движењата.Преку спортските активности да се воведат во

елементарните сознанија за одредени спортови.

Мултикултурализам децата да се научат да ги прифаќаат различностите и да ги почитуваат различностите кај

децата и возрасните ,да развиваат социјална перцепција .Децата да умеат да ја препознаат, прифатат и почитуваат

својата култура и етичка припадност на сите етнички зедници во државата.



Во склоп на градинката во текот на 2021-2022 година ќе се реализираат  активности и содржини со кој се стимулира

развојот кај децата и истовремено се стекнуваат и одредени вештини, знаења и искуства од повеќето  развојни

аспекти.Градинката во тековната година ќе реализира интерни  акциони проектни активности кој се иницирани од

воспитувачите и интересот на децата.

Ќе се реализираат вкупно шест интерни проекти со следните наслови :

1.Објект Пчелка 1 ,,Обои ме   “реализација 09-10

2.Објект Пчелка 2 ,,  Секое дете има право да биде здраво “реализација 11

3.Објект Сонце ,,Патуваме во светот на приказните и бајките“12

4.Објект Буба Мара 1 ,,Каде,како ,зошто” реализација 01-02

5.Објект Буба Мара ,, Патуваме истражуваме ”реализација 02-03

6.Објект Лавче ,,Боите кој ги гледам јас “04-05

Како целна група при реализација на интерните проекти ќе бидат возрасните групи од 2-6 години.

Во реализација на проектните активности ќе бидат вклучени воспитно- згрижувачкиот кадар, стручниот тим на

градинката, децата и родителите но и локалната заедница и сите институции со кој соравотува нашата градинка во

тековната година .

Реализираниот проект ќе се презентира јавно на крајот на учебната година.



Објект Пчелка 1

,, Обои ме ,,

Воспитно образовна година 2021/22

Месец на реализација: септември-октомври 2021

Координатор на проектот:-Билјана Мојсоска професор по англиски јазик

Целна група : Возрасна група  децата од 2-6 години

Стручни соработници,родители

ЦЕЛ:

 да се поттикнува интересот за користење на разни форми, алатки, ликовен и природен материјал во

поддржување на самостојноста и оригиналноста кај децата

ПОДЦЕЛИ:

 да се развива самостојноста, внимание и истајност

 да се охрабрува за изразување на креативноста низ процесот на учење

 да развива сопствен пристап кон учење

 да се усовршува функцијата на перцептивните органи

 да се развива фината моторика контрола на движењата на дланките и прстите

 да се развива способност за стекнување и користење нови информации

 да се негува и развива социјалната и емоционалната интелигенција



 да се негува и развива правилен говор во изразување на ликовното доживување

 поттикнување на способноста за воочување, доживување и вреднување на уметноста

 да се збогатува искуството како основа за стекнување на нови знаења, вештини, навики и умеења

ПРЕДЛОГ АКТИВНОСТИ:

 боите околу мене(набљудување)

 поздравување во боја(практична активност)

 во која боја се моите чувства денес(практична активност)

 која боја сакаш ти(традиционална игра)

 да ги обоиме дрвцата (ликовна игра)

 виножито (песна)

 виножито од бои(истражувачка игра)

 мојата омилена боја(разговор)

 боите на планетата Земја(енциклопедија)

 зелена порака до светот(искази)

 зелена слика(ликовна игра)

 бркница од зелени кругчиња(печатење)

 дишиме зелено(мирна активност)

 зелена гасеница(нижење-рециклирање)

 звукот во зелено(ритмичка игра)

 на сино перниче(мирна активност)

 стапалки во морето(практична активност)

 сини капки дожд(ликовна игра)



 сино облаче(печатење)

 низ синиот тунел(подвижна игра)

 обоиме сино(печатење)

 веселото сино облаче(раскажување приказна)

 црвени макарони(нижење)

 собираме црвени капачиња(натпреварувачка игра)

 црвени бонбони(моделирање)

 црвени меурчиња(ликовна игра)

 обои ме црвено (ликовна игра)

 дрвото со црвено срце(раскажување приказна)

 допри жолто(сензорна игра)

 вдиши жолто(мирна активност)

 под жолто чадорче(разговор по слика)

 танц во жолто(ритмичка игра)

 обоена песна(подвижна игра)

 весело тркало(математичка игра)

 мешаме бои(истражувачка игра)

 мартина и уметникот(сликовница)

 мечето што сакало да биде црно(приказна)

 чорапите на медо(театар на маса)

 волкот што сакаше да ја смени  својата боја(театар на маса)

 обој го денот(ликовна игра)



 ги откриваме боите на светот(истражувачка игра)

 децата од светот(разговор)

 моето другарче во боја(ликовна игра)

 погоди ја бојата и формата(математичка игра)

 продолжи ја низата во боја(математичка игра)

 боја-број(математичка игра)

 мојата буква во боја(ликовна игра)

 најди ја својата боја(подвижна игра)

 боиме камчиња(ликовна игра)

 ѕверче во бои(серија слики)

 во боја на лутина(раговор)

 која е бојата на стравот(ликовна игра)

 тажната боја(раскажување приказна)

 обои среќа(ликовна игра)

 боите на мене(пред огледало)

 емоции во бои(практична активност)

 бојата на тишината(мирна активност)

 сликаме необично(ликовна игра со стапало)

 бојата на убавиот збор(говорна игра)

 обоена шарена приказна (серија слики)

 слончето Елмар (сликовница)

 Глувчињата бојат-приказна



 Мокро на мокро – ликовна игра

 Дрвото зборува – драматизација

 Зелениот крокодил – манипулативна игра

 Обоена храна (фигури од храна) – практична игра

 Салата од бои – практична активност

 Жолтата жирафа – рециклирање со имагинација

 Обоена коса – ликовна игра

 Шарени цвеќиња за поубав двор – соработка со родители

 Шарената куќичка за птици – конструктивна игра

 Шарените фенери – практична игра

 Шарениот град – искази од деца

 Шарениот град – конструктивна игра

 Безбојната пеперутка – серија слики

 Волшебната кутија – манипулативна игра

 Пронајди го жолтиот лист – истражувчка игра

 Јаболко црвено – песна

 Боите на дрвото – разговор

 Мојата куќичка – конструктивна игра

 Четири годишни времиња – ликовна игра

 Се на свое место – математичка

 Што можат моите рачиња – моделирање

 Сонце свети горе – ликовна игра



 Со три бои будно стои – математичка

 Која боја ја сакам јас – говорна игра

 Вртелешка од шарени бои – практична активност

 Волшебната пеперутка – ликовна игра

 Внимавај да не падне – физичка игра

 Сензорни шишиња – манипулативна игра

 Ги мешаме боите – ликовна игра

 Боите во природата – истражувачка игра

 Желката не учи да се смириме – ликовна игра

 Играме, сликаме , откриваме – истражувачка

 Бојата на пилињата – ликовна игра

 Црвенкапа – приказна

 Икс, нула – манипулативна игра

посета на музеј

гостин уметник

соработка со родители-мали уметници( ликовна изложба)



Објект Пчелка 2

„Здравјето – нашето најголемо богатство “

Воспитно образовна година 2021/22
Месец на реализација:-ноември  2021
Координатор на проектот:-Николина Корвезировска професор по физичко и Дроктор Катерина Кикерковска
Целна група : Возрасна група  децата од 2-6 години
Стручни соработници,родители

Главна Цел:

Да се оспособи за разбирање на важноста на оддржувањето на сопстеното здравје и благосостојба и да се

поттикнуваат здравите животни навики

Подцели :

- Да се оспособи детето да ги препознава факторите кои можат да им го загрозат здравјето

- Да се оспособи за промена на здрави и безбедни практики

- Да се негува физичкото и менталното здравје

- Да се збогатува искуството како основа за стенувањена нови знаења , вештини , навики ,умеења



- Да се поттикнува и поддржува љубопитноста за откривање (нови знаења) и осознавање

- Осознавање на потребата  од хигиената на телото и просторот во кој живеат

- Стекнување на сигурност , самодоверба , моттив во проучувањето на опасностите за здравјето

-Здобивање на елементарни знаења за болестите и начините на нивното одбегнување

Пливањето е здраво –посета на базен

 Посета на пазар

 Патот на здравата храна – серија слики

 Продавница за здрава храна – посета

 Аптека – посета

 Смеењето  е здраво –имитативна игр

 Пирамида на исхраната –дидактичка игра

 Вежбам јас , вежбаш ти – подвижна игра

 Витамини и минерали чувари на твоето здравје – разговор по слики

 Зошто треба да се мијат забите – разговор

 Што се тоа калории - др. Кате Кикеркова

 Што ќе ти се случи ако не се храниш здраво – текст

 Забавно е да се подготвува здрава храна – работилница

 Чаша полна витамини – практична активност

 И ова треба да се знае – Николина Ќ.

 Лоши и добри бактерии – разговор др.Кате Кикеркова

 Слободни игри –Николина Ќ.



 Зошто треба да спиеме – разговор

 Вежбам , вежбам – подвижна игра

 Сонце , вода , возух – песна

 Воздухот околу нас – ликовна игра

 Прошетка на планина – имитативна игра

 Планинарам со мама и тато – практична игра

 Чувајте ја водата – песна

 Како да се штитиме од заразни вируси - - разговор

 Рекреација – излет или прошетка

 Овошна салата – драматизација

 Да не ја загадуваме природата - чистиме  во дворот

 Хигиена во градинката – практична активност

 Ако редовно вежбам вака со здравјето ке немам мака – подвижвина игра

 Те туркам , ме туркаш , те влечам , ме влечеш, и ако те победам браво ќе ми речеш – натпреварувачка игра

 Кога играм и вежбам мирно спијам и брзо расам – разговор по слики



Објект Сонце

Патуваме во светот на бајките и приказните

Воспитно образовна година 2021/22

Месец на реализација-декември 2021

Координатор на проектот-Марјан Атанасовски

Целна група  Возрасна група  децата од 2-6 години

Стручни соработници,родители

Главна цел-да се негува љубовта и позитивниот однос кон книгите,списанијата и друг вид на литература,да се

развива интерес на децата за детските приказни,видови на приказни,карактеристики,ликови и сл.

Потцели-да се развива способноста за слушање со внимание

-да се оспособува детето за раскажување сопствено искуство или доживување

-да се поттикнува и развива способноста за меѓусебна комуникација и поттикнување на детето за разговор со

своите врсници



-да се поттикнува детето да развива способност за разгледување на сликовница или друг печатен

материјал,држејќи ја книгата во правилна позиција

-да се развива способност за раскажување настани по слики кои имаат одреден редослед

-да се развива способноста за користење книга или сликиовница

-да се запознаат децата со содржините од приказните,бајките,басните и ликовите во нив

-да се оспособат децата за учество во драмски игри

-самостојно да се изразуваат преку движења со музика

-да се негува љубовта кон музиката

-да се развива правилниот говор и детската фантазија

Содржини

1.Приказните на големиот џин(текс-математичка активност)

2.Грдото пајче(серија слики)

3.Кои приказни ги знам(разговор)

4.Јас сум Црвенкапче(песна)

5.Трите прасиња(стихотворба)

6.Волкот и седумте јариња(приказна)



7.Пинокио(театарска приказна)

8.Чоколадната куќичка(моделирање)

9.Пепелашка(цртан филм)

10.Приказна од мама и тата(раскажување)

11.Пештера за мечката(конструктивна игра)

12.Приказни на ЦД

13.Волкот од приказните(опишување)

14.Се на свое место(математичка игра)

15.Во светот на бајките(песна)

16.Волкот што сакал да си ја промени својата боја(серија слики)

17.Пилето и пајчето(сликовница)

18.Изработка на кукли од приказните(ликовна игра со стапче)

19.Куклен театар

20.Марионета (разговор)

21.Театар со сенки(драматизација)



22.Посета на библиотека

23.Посета на книжарница

24.Посета на театар

25.Приказните во светот

-Трите јајца

-Удам мицарчето

-Царскоит син и шестоглавиот змеј

-Чардак, ни на небо, ни на земја

-Волшебната кутија

-Чудотворниот прстен

26.Снежана и седумте џуџиња(приказна)

27.Девојчето со кибритчињата

28.Тажниот принц

29.Оловниот војник

30.Флејтистот од Химелин



31.Измислување на приказна по слика

32.Слушај и откриј за која приказна се зборува

33.Откриј што недостасува

34.Волшебното зрно грав

35.Народните инструменти во прикзните

Објект Буба Мара 1

ПРОЕКТ “КАДЕ,КАКО,ЗОШТО”

Воспитно образовна година 2021/22

Месец на реализација:-Јануари-февруари  2022

Координатор на проектот:-Сања Нечовска логопед

Целна група: Возрасна група  децата од 2-6 години

Стручни соработници,родители

Главна цел



Да се вклучи детето во процесот на учење преку користење на рзлични форми и извори на информации

Под цели

Да се развива самостојноста, вниманието и истарјноста

Да се развиваат способности за размислување

Да се поддржува на свој начин да ги пренесе своите решенија, мислења,искуства,заклучоци и сл.

Да се поттикнува интересот на детето за откривање нови нешта во однос на оние кои веќе се познати

Да се охрабрува за изразување на креативноста во процесот на учење и развој

 Зошто паѓа снег?

 Каде се кријат животните во зима?

 Како се слави Божиќ?

 Како славиме Нова година?

 Од каде доаѓа Дедо Мраз?

 .Како патуваат писмата?

 .Зошто му пишуваме писмо на Додо Мраз?

 Зошто носиме топла облека?

 Зошто треба да го чистиме снегот?

 Кога сум болен, што треба да јадам?



 Како мама ме лекува?

 Како можам да помогнам?

 Зошто треба да ги миеме рацете?

 Како изгледаат невидливите непријатели?

 Зошто имам температура?

 Како ги лекуваме животните?

 Дали животните се разболуваат?

 Зошто треба да спортуваме?

 Кога ќе пораснам..

 Зошто не треба да се плашиме од лекарот?

 Како растеме?

 Што може моето тело?

 Што се можам да измерам?

 Зошто ни е потребно дрвото?

 Каде се прави хартија?

 Што има под земјата?

 Како дишат растенијата?

 Каде се наоѓа сонот?

 Како се движат планетите?

 Како да зборуваме со затворена уста?

 Како се разбираме со допир?

 Кога сме среќни/тажни?



 Зошто треба да ја чуваме природата?

 Што се сказни/бајки?

Објект Буба Мара

ПРОЕКТ ,,ПАТУВАМЕ ИСТРАЖУВАМЕ”

Привилегија на човекот е да патува, да истражува, да го открие неоткриеното, да го види невиденото, да го чуе

нечуеното, да го осознае неосознаеното, да се радува на убавините на местата кои биле некогаш негов сон, а потоа

станале јаве.

Патувањето подразбира надминување на границите на непознатото, откривање на нови места и содржини кои го

оплеменуваат и збогатуваат човековиот живот. Бенефитите од патувањата се мултидимензионални: се збогатува

искуството на човекот, се збогатуваат знаењата за местата, луѓето, начините на живот, се збогатуваат визиите и

перцепциите за творење и создавање, но и се збогатуваат пријателствата кои создадени на патувањата.Кога

патуваме често си фантазираме, замислуваме, посакуваме и дури сонуваме со отворени очи.

Воспитно образовна година 2021/22

Месец на реализација:-Февруари-март  2022

Координатор на проектот:-Маргарита Ставрова педагог



Целна група : Возрасна група  децата од 2-6 години

Стручни соработници,родители

Главна цел на проектот

Детето може да научи нови работи и да стекне нови искуства.

Подцели

ЦЕЛИ:

-Да се развива способност за користење на искуствата базирани на претходните знаења, во градењето на личен

пристап кон учењето.

-Да се развива сопствен пристап и стил кон учењето.

-Да се поттикнува интересот за користење на различни форми и извори на информации

-да се поттикнува развивање  свесност за сопствените

начини и пристапи во откривањето нови сознанија;

-да развива иницијативност  и да се подрдржува во неговата самостојноста за изборот на материјалите за

истражувачките активности;

-да се поддржува кога пројавува иницијативи и интереси за стекнување нови знаења.

-да се развива способноста за искористување на играта и игровните активности во функција на учење и откривање

-да се поддржува потребата за користење на различни играчки и материјали во процесот на учењето;

-да се поддржуваат во разни начини на сопствено изразување преку игри, слики, песна, музика и движење.



-да се охрабрува стекнатите искуства да ги користи за откривање на нови нешта

-да се поттикнува и негува  истрајноста во откривањето и во учењето;

-да се поттикнува на различни начини да ги изразува своите идеи, мисли, чувства;

-да се поттикнува да ја користи својата креативност во секојдневни ситуации;

-да се развива способноста за користење на своите непосредни искуства во процесот на учењето;

Предлог содржини за проект Буба Мара ,,ПАТУВАМЕ ИСТРАЖУВАМЕ”

 Пронајди 10 разлики логичка игра

 Збогум градинке-стихотворба

 Дали сте занеле-сакам да знам

 Помало поголемо-математичка игра

 Патуваме се радуваме –стихотворба

 Семчиња-како ли само се расте сакам да знам

 Мат-еко Истражување –текст

 Животните од далечните краишта (во зоо)

 Зошто вреди водата да се штеди-истажувачка игра

 Рециклираме –се натпреваруваме

 Чист воздух на планина –текст

 Еколошко празнување –правилно однесување –бон тон

 Љубовта  во нас и околу нас-разговор

 Поврзи кој со што се храни –логичка игра

 Во Зоолошка градина-посета



 Патот околу светот –стихотворба

 Денко немиенко –драматизација

 Долго –кусо математичка игра

 Измери го моливот-практична активност

 Кој каде живее-поврзување

 Најди ја својата куќичка-натпреварувачка игра

 Од пупка до цвет -подвижна  физичка игра

 Пронајди ја сенката-погодуваме

 Расцутено дрво-читање  текст

 Споредување на форми- математичка игра

 Животен циклус- сакам да знам

 Тројца другари -текст /ликовна игра

 Високо ниско -Математичка игра

 Гнездо на штрковите –правиме практична актиност

 Патувам истражувам- разговор

 Од семче до пиперче-итрстражуваме

 Патот до цветот логичка игра -поврзување

 Танцувај со вертот –подвижна физичка игра

 Традиционални игри

 Расипан телефон- традиционална игра

 Трите пепрутки -серија слики

 Чек листа јадам не јадам –искази од деца



 Чудна игра- приказна

 Живи суштества -презентација

 Геометриски форми- математичка игра

 Што и како слушаме -истражување Уво

 Пролет лето есен зима ,Драматизација текст

 Гатанки-погодувалки

 Загаден воздух опасен за природата истражувачка игра Еко

 Смешко -серија слики раскажи по слика

 Сообраќаен -бон тон

 Штое лупа -Истражуваме набљудување

 Од гасеница до пеперутка животен циклус- сакам да знам

 Реката што ронеше солзи -сказна

 Облик и големина истражуваме земјата

 Убава е Македонија камени кукли Кокино-ликовна игра

 Мрзлива река -Приказна прераскажување

 Ајде да летуваме Ние сме во Охрид-раскажи доживување

 Штркот весник на пролетта-ликовна игра

 Води на земјата и водни живеалишта –конструктивна игра

 Убава е Македонија Патуваме –имитативна игра

 Какво растение е тревата -истражуваме -нацртај ме обои ме

 Зошто се менуваат годишните времиња-серија слики

 Ајде да погодуваме-размисли па кажи



 Денарко и банкоматот-текст

 Штедиме вредиме –учиме за парите и како да плакаме

 Попова Шапка –Моделирање на планината со пластелин

 Рајска Убавина-замисли па кажи

 Атмосфера време и клима- истражуваме текст

 Сообраќајна култура –конструктивна игра

 Оглас во шумата видови шуми-макета практична активност

 Расцутена пролет -прошетка во блискиот парк

 Да ја истражиме почвата во мојата околина-игра на улоги

 Кукичка за птици-практична активност

 Ако возиш Велосипед –имитативна игра

 Малиот пешак –изработка напостер

 Стихотворба

 Црвено ,золто,зелено -стихотворба

 Дориот човек и дрвцето –текст

 Невидливи сказни во природатата Соседи -текст

 Зеленчуково додворување-дрматизација

 Колку деца има- математичка игра

 Барометар во природата Кога доаѓа дождот –истражување /текст

 Менување на природата карактеристики на годишните времиња разговор

 Како може да се измери воздушниот притисок –опит истражување



Објект Лавче

Проект„Боите што ги гледам јас“

Воспитно образовна година 2021/22

Месец на реализација:-април-мај 2022

Координатор на проектот:-Социјални работници Весна Христова и Биљана Трајановска

Целна група :Возрасна група  децата од 2-6 години

Стручни соработници,родители

Главна цел- Да се поттикнува да ги перцепира боите во непосредната околина,природата,и развој на способност за

независно истражување.

Подцели на темата

Да се развиваат способности за распознавање на основните својства на одредени природни елементи и појави во

опкружувањето.

Да се развијат способности за распознавање и именување на сетилните дразби во истражувањето,разликувањето и

именувањето.

Да се оспособува за стекнување физичка и психичка самостојност при задоволување на своите потреби.



Да се поттикнува да воочува разликии сличности меѓу децата по некои воочливи особини(пр-име и

презиме,возраст,боја на коса,боја на очите,висина,пол и сл.)

Да ги развива и негува позитивните емоции,како што се-љубов,радост,среќа,задоволство,опуштеност и сигурност.

Да сеподржува во збогатување и облогородување на детскиот емотивен свет и имагинација,преку непосредна

комуникација со различни уметнички дела,традиција,културата на која припаѓа и сл.

Да се ослободи од чувство на страв,напнатост и несигурност во разговорот.

Да се поттикнува и подржува користењето на сетилата при запознавање и примање на податоци од природата и

околината.

Да се развиваат способности за класификација и серијација според боја,форма,големина,вид и род.

.Да создава интерес кон научниот пристап во проучувањето и осознавањето на природата,растенијата,животните и

човекот.

Содржини

 Боите што ги гледам јас(искази од децата)

 Правиме сладолед(дидактичка игра)

 Весело тркало(социјална игра)

 Ѓердани од сламки(манипулативна игра)

 Штркот бара боја(подвижна игра)

 Модна парада(имитативна игра)



 Трите пеперутки(куклена претстава)

 Необичен цртеж(ликовна игра,печатење)

 Мешаме бои(практична активност)

 Виножито(песна)

 Биби бои(следење едукативен цртан филм)

 Бојата што ме смирува,бојата што ме вознемирува е... (искази од децата)

 Ајде скокни на црвениот круг(физичка игра)

 И водата може да се обои(истражувачка игра)

 Боите во природата(набљудување)

 Одиме на пазар(творечка игра)

 Садиме цвеќе(практична активност)

 Овошна и зеленчукова градина(дидактичка игра)

 Правиме сликовница(работилница со родители и деца)

 Семафор(песна)

 Бојата која ме радува (конструктивна игра)

 Посета на ликовна галерија,дуќан за бои и лакови,моден креатор.



ПРЕДЛОГ ГОДИШЕН ГЛОБАЛЕН ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНА РАБОТА ЗА
2021/22ГОДИНА

Теми за воспитна група Време на реализација Теми за воспитна група Време на реализација

од 2-3 години од 3-4 години

Мојот шарен свет во

градинка 9 /10 месец Јас и мојот свет 9 /10 месец

Есента е тука јас треба да

знам 11 месец Есенска приказна 11 месец

Приказни сказни и игри

разни 12 месец Во светот на приказните 12 месец

1/2 месец 1/2 месец

Каде ,како ,зошто Невидливи   непријатели

Патуваме истражуваме 2/3 месец

Ја истражуваме

природата додека

патуваме

2/3 месец

Боите што ги гледам јас 4/5 месец Ги сакам животните

4/5 месец

Убаво е во лето 6/7/8 месец Убаво е во лето

6/7/8 месец



Теми за воспитна група Теми за воспитна група

од 4-5 години Време на реализација од Време на реализација

5-6 години

9 /10 месец 9 /10 месец

Навиките обврските и

дружењето продолжуваат 11 месец Опасни игри 10/12 месец

Природата дарува есента

царува 12 месец Некогаш сега и во иднина 12/1 месец

Белата кралица 01/02 месец Фантазија 01/02 месец

Моите пет верни другари 3/4 месец
Јас истражувам Сакам да

знам 3/4 месец

4/5 месец 4/5 месец

Се дружиме со природата

Разиграни бројки и букви

Сообраќајна врвулица 5/6 месец Сообраќај 5/6 месец



Интегрирање на активностите на еко содржините од Програмата Интеграција на еколошката едукација на
Македонскиот образовен систем со Основите на програмата за воспитно-образовна дејност ( Рано учење и
развој) е дадена во прилог 4.



Убаво е во лето 6/7/8 месец Убаво е во лето

6/78 месец



7. ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДИРЕКТОРОТ ВО ДЕТСКАТА ГРАДИНКА

 Директорот на установата во учебната 2021/2022 година своите ангажирања ќе ги насочува кон целосно

реализирање на програмските задачи, а воедно ќе биде и главен организатор и координатор на

целокупната дејност на детската градинка.

 Директорот работата ќе ја остварува во рамките на законите, задачите и надлежностите кои се утврдени со

Статутот и актите на Установата.

РАБОТНА СТРУКТУРА ВРЕМЕ

на реализација

ИНДИКАТОРИ за реализација

ОРГАНИЗАЦИОНИ РАБОТИ:
- Организација на работа во новата педагошка година
(распоред на образовниот кадар по образовни групи,
одредување должина на работно време на
вработените по образовни групи, според Моделот и
препораката за работа во услови поврзани со COVID-
19 од МЗ на РСМ;
- Планирање на седници на Советот на воспитувачи и
негователки, состаноци на Стручниот совет, седници
на Управниот одбор во соработка со Претседателот
на Управниот одбор на градинката, според Моделот и
препораката за работа во услови поврзани со СОВИД-
19 од МЗ РСМ.

Август и
континуирано

Континуирано
во текот на

целата година

Документација за градинка

Записници



ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ:
- Утврдување потреба од привремено вработување на
вработените;
- Донесување одлука за ангажирање вработени на
определено време;
- Решавање актуелни прашања со членови на
Стручниот совет;
- Следење на ефикасноста на работата и извршените
задачи и работните задачи на другите услуги во
градинката.

Континуирано

АКТИВНОСТИ ЗА СОРАБОТКА:
- Учество во запишување деца за престој во градинка;
- Организација на работа поврзана со новопримените
деца (договори, интервјуа, итн.);
- Формирање образовни групи (според дадените
Протоколи од страна на МЗ);
- Учество во подготовка и спроведување на
родителски состаноци за новопримените деца;
- Учество во изработката на Планот за развој на
институцијата;
- Учество во изработка на Годишниот план и програма
на институцијата;
- Учество во изработка на наставната програма,
институција и препораки за работа во услови
поврзани со СОВИД-19 ;
- изготвување распоред за работа за воспитувачи и
други работници во летниот период:
- организација на работа во летните месеци;
- остварување и унапредување на соработката со

Годишен план и
Програма на институцијата

Документација за градинка



родителите,
- воспоставување соработка со локалната заедница;
- соработка со: МЗ, МТСП, БРО, Општина Аеродром и
др.

СЛЕДЕЊЕ И ОРГАНИЗАЦИОНИ РАБОТИ:
- следење на организацијата на работата на ниво на
градинка,
- следење на дневниот ритам и престој на децата во
групи
- следење на утринскиот и попладневниот престој на
децата во групи
- следење на индивидуалните фази на воспитно -
образовната работа,
- следење на реализацијата на насочените активности
на воспитувачите и другите вработени во Градинката,
- следење на реализацијата на годишните долгови,
- следење на динамиката на запишување и
повлекување на деца во текот на педагошката година,
- следење на спроведувањето на Планот за развој на
институцијата,
- собирање документација за работата на Градинката,
видеа, написи итн.
- промовирање на работата на градинката
(професионални состаноци, конгреси, итн.)
- Претставување на Градинката според покани и
потреби, застапеност во јавните медиуми
- презентација на работата на Градинката на веб -
страницата на Градинката

Документација за градинка



МАТЕРИЈАЛНИ УСЛОВИ Време на
реализација ИНДИКАТОРИ ЗА реализација

ОРГАНИЗАЦИОНИ РАБОТИ:
- Обезбедување материјална средина за безбеден
престој на децата во градинка, надворешни и
внатрешни простории, одржување и сл
- Обезбедување набавка на опрема и средства за
дезинфекција потребни во работни услови за време
на епидемијата КОВИД-19
- Развој и верификација на имплементацијата на
Протоколот за работа во предучилишна установа
- Набавка на дидактика според потребите на
образовната практика
- Врз основа на финансиските критериуми,
обезбедување континуирано и квалитетно
функционирање на градинката
- Изработка на план за набавка на основни средства и
обезбедување средства за набавка на истите
- Изработка на план за тековно одржување на
објектите и опремата во согласност со финансиските
можности

Континуирано

ФИНАНСИСКИ И СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ:
- Учество во изготвувањето на финансискиот план за
2022 година
- Соработка во изработката на развојниот програмски
план
-Соработка со секретарот и административната
сметководствена служба во изработката на планот за
набавки

финансиски план за
2022 година



- Контрола на нарачки за набавка, фактури и сл.

СЛЕДЕЊЕ И ОРГАНИЗАЦИОНИ РАБОТИ:
- Врз основа на финансиските критериуми,
обезбедување континуирано и квалитетно
функционирање на градинката,
- Изработка на план за набавка на наставни средства
и стручна литература

Изготвен план за развој
програма

план за набавки

ОБРАЗОВНА РАБОТА Време на
реализација

ИНДИКАТОРИ ЗА реализација

- Увид во спроведувањето на мерките според
препораки за работа во состојби поврзани со СОВИД-
19
- Следење и подобрување на процесот на
приспособување, задоволување на потребите и
остварување на правата на детето, увид во воспитно -
образовната работа и педагошката документација на
образовната група, воспитувачите и децата,
- Следење на дневниот ритам во образовните групи,
доколку е потребно, прилагодување на условите,
- Следење на спроведувањето на „Протоколот за
безбеден престој на децата во градинка “
- Соработка во изработка на план и програма за
професионална обука

Континуирано
Документација за градинка



- Иницирање иновации и работа на подобрување на
образовниот процес
- Следење на непосредната работа и реализација на
распоредот
- Учество во изработка на месечни листи за јадење
- Следење активности што влијаат врз здравјето на
децата,
- Следење на спроведувањето на HACCP мерките,
- Соработка со надлежни здравствени институции
(епидемиолози, лекари од примарна здравствена
заштита, педијатри),
СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ, ЛОКАЛНА ЗАЕДНИЦА
И НАДВОРЕШНИ ФАКТОРИ

Време на
реализација ИНДИКАТОРИ ЗА реализација

СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ
- Соработка на родителски состаноци, инструкции и
сл.
- Воспоставување соработка со родители
- Обезбедување квалитетна комуникација помеѓу
родителите и градинките преку известувања, постери
и летоци
- Индивидуални разговори со родителите во однос на
нивните потреби
- Организирање анкети на родители при изборот на
програми и капацитети

Континуирано Документација за градинка

СОРАБОТКА СО ЛОКАЛНАТА ЗАЕДНИЦА
- организирање соработка на детската градинка со
други стручни органи и институции од градот,
државата и надвор од неа.
- интензивирање и непосредна соработка со

Континуирано Документација за градинка



Локалната самоуправа на Општина Аеродром,
градоначалникот, Советот на Општина Аеродром и
раководителот на сектор, поради успешно
остварување на основната функција на градинката и
подобрување на условите за престој на децата во
неа.
- непосредна соработка со МТСП
- непосредна соработка со Бирото за развој на
образованието на РСМ, во рамките на реализација на
воспитно-образовните содржини
- соработка со Филозофскиот и Педагошкиот
факултет
- соработка со други предучилишни установи во
државата и пошироко.
- соработка со организации и институции од областа
на воспитанието и образованието, науката,
здравството, социјалните дејности, стопанските
субјекти, медиуми и слично.
- Соработка со градинки на меѓународна основа
ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА ВРАБОТЕНИ Време на

реализација
ИНДИКАТОРИ ЗА реализација

- Развивање на програма за професионален развој на
вработените
- Договор со воспитувачи за избор на професионална
обука надвор од градинката / во градинка, следење на
стручната литература
- Организирајте предавања, работилници и семинари
во градинка
ЛИЧНО:

Септември

Септември

Континуирано

Портфолио за развој

Документација за градинка



- Учество на професионални семинари
- Учество на конференции, форуми и тркалезни маси
- Учество на професионални состаноци и др.
ЕВАЛУАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА Време на

реализација
ИНДИКАТОРИ ЗА реализација

Организирање на евалуацијата на образовниот
процес од -страна на родителите, воспитувачите и
децата
- Евалуација на реализацијата и квалитетот на
процесот

Мај

Јули Резултати од евалуација



9. ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ ВО ДЕТСКАТА ГРАДИНКА

9.1 Годишна програма за работа на докторот во детската градинка

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА

ЗАШТИТА НА  ДЕЦАТА ВО ЈУДГ БУБА МАРА

ВО 2021/22 ГОДИНА



ВОВЕД

Годините 2020 и 2021 ќе останат запаметени во историјата на човештвото, години во кои светот се промени,

начинот на живот во светот се промени.

Адаптација мора да има. Условите за зачувување на здравјето на децата и вработените мора да се почитуваат,

бидејќи здравјето и животот се на прво место. Личната одговорност на секој треба да биде на највисоко ниво.

ПЛАНИРАЊЕ – АКЦИОНЕН ПЛАН

АКТИВНОСТИ НАЧИН  НА РЕАЛИЗАЦИЈА ДИНАМИКА  НА РЕАЛИЗАЦИЈА

Секојдневна проверка на телесната

температура на влезот на

вработените и на децата (3х дневно)

Мерење на телесна температура

со бесконтактен топломер

Секојдневно, континуирано, во текот на

целата година

Секојдневна дезинфекција на влезот

во објектите на градинката на рацете

и чевлите

Дезинфекција со дезинфекциони

средства

Секојдневно, континуирано, во текот на

целата година



Секојдневна контрола на

почитувањето на препораките од

МТСП за работа во време на

пандемија

Контрола на носење маски,

контрола на редовна и честа

дезинфекција на просторот,

предметите и рацете на

вработените и децата во

објектите

Секојдневно, повеќе пати во денот,

континуирано, во текот на целата година

Редовна контрола на квалитетот на

исхраната

Правење на мени според

калориските потреби на децата

по возраст, по препораките и

нормативите издадени од МТСП,

внесување на нови продукти во

исхраната, проверка на

исправноста на прехранбените

продукти(органолептички, по

декларација и рок на траење),

обезбедување на потврди за

квалитет на намирниците на

секои 6 месеци

Секојдневно, континуирано, во текот на

целата година

Санитарно-хигиенски увид во сите

објекти

Проверка на објекти-визуелно и

со чек листи (хигиена на

целокупен простор, посебно на

занимални и на тоалети,

Секојдневно, континуирано, во текот на

целата година



дезинфекција на играчки,

редовна промена на постелнина)

Следење на здравствената состојба

на децата и барање на лекарски

потврди за здравствената состојба

на децата

Секојдневни систематски

прегледи, антрополошки мерења,

здравствени прегледи по

индикација кај болни деца и

акутни состојби

Секојдневно, континуирано, во текот на

целата година (мин 2х  во текот на

годината кај едно дете, по потреба и

почесто, во зависност од здравствената

состојба на децата)

Следење на состојбата на забалото

кај децата

Систематски прегледи Секојдневно, континуирано, во текот на

целата година (мин 2х  во текот на

годината кај едно дете, по потреба и

почесто)

Комуникација со родители Давање на препораки и совети за

одредени отстапувања,

информирање на родителите за

промени во здравствената

состојба кај нивното дете)

Секојдневно, континуирано,

вотекотнацелатагодина

Следење на вакциналниот статус на

децата

Проверка на картон за

имунизација

Секојдневно, континуирано, во текот на

целата година, посебно при нов прием на

дете

Контрола, следење и евиденција на

појавата на заразни заболувања по

Проверка по објекти за постоење

на болни деца и проверка на

Секојдневно, континуирано,

вотекотнацелатагодина



работни единици документација на деца кои биле

отсутни, пријава на заразни

болести до Центар за јавно

здравје – Пролет

Спроведување на дезинфекција,

дезинсекција и дератизација во

законски пропишани термини

Повикување на служба за ДДД Два пати во текот на годината, по

потреба и почесто

Едукација на вработените во кујна Предавања за работа во кујна, за

подготовка на храна по ХАСАП,

за одржување на лична хигиена

2х во текот на годината

Едукација на децата од средните и

големите групи за значењето на

превентивата

Предавања низ игра за здраво

живеење

Секојдневно, низ рзговори и игра со

децата

Едукација на вработените на

различни теми поврзани со

здравјето на детето во

предучилишна возраст и на

вработените

Предавања 4х во текот на годината



Секојдневна соработка со

вработените за одржување на лична

хигиена кај децата и правилна

исхрана

Разговор, едукации, совети Секојдневно, континуирано, во текот на

целата година

Соработка со технички персонал за

одржување на хигиената во

градинката

Разговор, едукации, совети Секојдневно, континуирано, во текот на

целата година

СОРАБОТКА СО ВОСПИТНО - ЗГРИЖУВАЧКИОТ КАДАР

 Соработка со вработените – на влезот мерење на телесната температура со бесконтактен топломер и

дезинфекција рацете и чевлите при секој влез во објектот, разговор за значењето на личната одговорност

 Соработка со воспитно – згрижувачкиот кадар во однос на здравствената состојба на децата во процесот

на адаптација и секојдневниот престој во градинкатаи во однос на почитување на протоколите за работа во

услови на пандемија со Ковид-19

 Соработка со стручниот тим за ЈУДГ Буба Мара во врска со реализација на некои проекти, во врска со

работата на советувалиштето

 Соработка со логопед, психолог, социјален работник, педагог од нашата установа за рано откривање на

одредени проблеми кај децата кои влијаат на правилниот раст и развој



 Соработка со педагогот за физичко воспитание и ликовна уметност, за да низ игра и цртеж им се објасни на

децата важноста на одредени навики во животот

 Соработка преку едукација на вработените од кујна во врска со безбедноста на храната (планирани се две

редовни едукации на теми Хигиена во кујна и Хасап стандарди - потсетување)

 Соработка преку едукација на згрижувачкиот кадар на теми поврзани со здравјето на децата Ургентни
состојби во детската возраст-потсетување, Акутни горнореспираторни инфекции, Правилна исхрана
во детска возраст, Уринарни инфекции во детска возраст

ЕДУКАЦИЈА НА ДЕЦАТА НИЗ ИГРА

 Хигиена и здравје

 Витамини и минерали за здраво дете

 Како слушаме и како гледаме?

 Како одиме – нашите коски и мускули ни помагаат да се движиме

СОРАБОТКА СО ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

 Интензивна и секојдневна соработка со ЦЈЗ и доктори епидемиолози во врска со здравствената состојба на

децата и вработените во детската установа

 Посебна и секојдневна комуникација со епидемиолог во врска со пандемијата Ковид-19



 Соработка со стоматолозите од Здравствен Дом од превентивната стоматолошка заштита за следење на

состојбата на забалото кај децата ( фрапантни се бројките на деца со кариес од предучилишна возраст)

 Соработка со стручниот тим од Центарот за рехабилитација на слух и говор за редовна годишна проверка

на слухот и говорот кај децата во ЈУДГ Буба Мара од големите групи

 Редовна соработка со Центарот за јавно здравје преку спроведување на редовни санитарни прегледи на

вработените во установата на 12 месеци, на вработените во кујна на 6 месеци

 Соработка со службата за ДДД, за редовна дезинфекција, дезинсекција и дератизација

 Редовна контрола на исхраната во ЈУДГ (консултација со МТСП и следење на нивните препораки за

изработка на менијата)

СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ

 Секојдневна комуникација со родителите уште на приемот на децата во објектите, во однос на нивната

здравствена состојба и барање на лекарска потврда за секој сомнителен случај на болест кај некое дете

 Соработката со родителите се остварува со секојдневна комуникација уште при самиот прием на децата, по

потреба и почесто, ако има индикација за промени во здравствената состојба на децата, ги контактираме

родителите веднаш, посебно во ситуации кои се итни во однос на здравјето на детето

 Соработка со родители преку родителски средби, преку предавања на медицински теми, како и организирање

на работилници со учество на родители во соработка со стручниот тим од ЈУДГ Буба Мара



СОПСТВЕНО  СТРУЧНО  УСОВРШУВАЊЕ  И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ

 Согласно законските прописи за КМЕ (континуирана медицинска едукација за докторите), задолжителна е

посета на одреден минимум на семинари – webinari,предавања, симпозиуми, конгреси итн., со цел за

продолжување на дозволата за работа како доктор во Р.Македонија. Во текот на целата година има

активности кои редовно треба да се посетуваат, се со цел унапредување на работењето на установата.

9.2 Годишна програма за работа на педагог во детската градинка за 2021-2022

ВОВЕД

Периодот на раното детство е значајно за да го поттикне физичкиот, интелектуалниот, емоционалниот и

социјалниот развој кај децата

Задачите и активностите на Педагогот како учесник во планирањето и програмирањето на воспитно-

образовни работа   ќе соодветствуваат на потребите на современото дете и современото семејство и ќе

придонесуваат за унапредување на предучилишното воспитание и образование  во градинката.

Појдовна основа во изготвување на програмата за работа на педагогот ќе се темели врс основа на

Холистичкиот равој на децата, Програмата за разно учење и развој, Стандардите за рано учење и развој.



ред.
Бр.

Подрачја на работа Соработка

1 Планирање, програмирање на воспитно – образовната работа Директор,

стручни работници и

соработници, актив на

воспитувачи/негуватели

2 Педагошко-инструктивна работа со кадарот едукација и конкретни насоки за

осовременување и подобрување на воспитно образовниот процес, како и водење на

педагошката евиденција и документација

Стручни работници,

воспитувачи,негуватели

3 Следење и вреднување на воспитно образовната работа Директор,

стручни работници и

соработници

4 Непосредна работа со децата стручни работници

воспитувачи,негуватели

5 Соработка со родителите, консултативна и едукативназа прашања и проблеми од

развојот и воспитувањето на детето

стручни работници

воспитувачи,негуватели

6 Учество во стручните органи и тимови на установата Директор,

Родители, стручни

работници и соработници

7 Водење на документација, подготовка за работа и стручно усовршување Директор,

стручни работници и



соработници

8 Соработка со пошироката средина филозофски факултет

педагогија, психологија и

др. институции блиски на

дејноста

Оперативна програма
месец АКТИВНОСТИ соработка

Септември
 Учество во изготвување на Годишната програма за работа на

Установата за учебната 2021/22 годво соработка со Директорот на

установата ,психолог, доктор логопед ,социјален работник

 Изготвување на план и програма за сопствената работа;

 Изготвување на план и програма за работа во јаслените групи;

 Проверка и надополнување на постоечките воспитно образовни

групи ;

 Учество во изготвување на програма за работа на Советувалиштето

за деца и родители ,,Мал свет големи срца,,;

 Учество во избор на дидактички и игровен материјал за потребите на

градинката

 Учество во работата на Еко одборот и подготвување на план на

Директор

Стручни работници и

соработници

Воспитувачи

Негуватели

Работни групи



активности;

 Реализација на состаноци на Активите на воспитувачи ;

 Учество во формирањето на воспитните групи на ниво на градинка ;

 Учество во подготвување на акциони планови за реализација на

проектни активности;

 Организирање и одбележување на почетокот на новата учебна

година;

 Учество реализација на Европски ден на мобилност

 Совети и препораки за поуспешна и полесна адаптација на ново

запишаните деца;

 Структуирање на групите и изработка на списоци на истите;

 Запишување на нови деца (Комисија за упис);

 Изработка на Месечен план за месец Септември;

 Планирање и организирање на активности по повод одбележување

на

 8.Септември;Ден на независноста на Р.Македонија и Почеток на

новата Учебна година ,,Добредојдовте другарчиња

 16 септември Светски ден за заштита на озонската обвивка

Организирање на одбележувањето

 22 септември Меѓународен ден без автомобилиОрганизирање

на одбележувањето

Поддршка  и помош на вработените во водење  педагошка



евиденција и документација во писмена и електронска форма.

Организирање и реализирање на обука за воведување на

компјутерскиот софтвер за електронско водење на педагошката

документација и евиденција за новопримените воспитувачи и

негуватели

Достава на печатен Дневник и прозивници по воспитни групи

Достава на потребен материјал за работа

Изготвување на Дневен ред за родителска средба

Изработка на Месечен план за месец Октомври;

Запишување на нови деца(Комисија за упис)

Интерна обука стручно усовршување  на вработените со наслов
,,Работни обврски и задачи на вработените во детската градинка
според систематизација на работни места ,,

Октомври Реализација на состаноци на Активи на воспитувачи за месец

Октомври;

 Реализација на состаноци на Активи на негователи;

 Учество во месечното планирање на воспитно- образовната работа

Директор

Стручни работници и

соработници

Воспитувачи



по воспитни групи;

 Следење на реализацијата на воспитно-образовните активности на

воспитниот кадар (водење евидентни листови);

 Учество во планирање и организирање на активности  по повод

Одбележување на  Детската недела во текот  на месец Октомври ;

 Организирање и реализирање на заеднички активности со родители

по повод одбележување на Детската недела;

 Следење на децата по воспитни групи Пополнување на чек листи -

Досие на деца

 Проверка на дневник во пишана и електорнска форма

 Изготвување на Опсервациони листи од опсервација на активност

 Изготвување на месечен извештај за работењето

 Индивидуални разговори со родители и давање насоки за побрза

адаптација на децата во градинка ;

 Следење на децата со развојни нарушувања и перманентна

консултација со психологот и логопедот за поттикнување  на нивниот

развој;

 Учество во реализација на проекти и проектни активности.

 Учество и планирање за реализација на денови како

Негуватели



 08 октомври Меѓународен ден за намалување на уништувањето на

природатаОрганизирање на одбележувањето



 11.Октомври,Организирање на одбележувањето



 15 ОктомвриМеѓународен ден на пешацитеОрганизирање на

одбележувањето



 16Октомври-Ден на здрава храна; Меѓународен ден на

хранатаОрганизирање на одбележувањето



 Одбежежување на 11 Октомври Организирање на одбележувањето



 Изработка на Месечен план за месец Ноември.

 Интерна обука стручно усовршување  на вработените со
наслов,,Како да се создате пријата атмосфера за работа во
градинката ,,интерно стручно предавање обука за вработените

Ноември
 Планирање и организирање на активности по повод  празникот 13

НоемвриДенот на нашиот град Скопје;

 Планирање и реализирање на активности по повод Испраќање на

есента (приредби, претстави, работилници со

Директор

Стручни работници и

соработници



родители);Организирање на одбележувањето



 Учество во месечното планирање на воспитно- образовната работа

во воспитните групи;

 Индивидуално следење на деца (писмени белешки);

 Следење на реализацијата на воспитно-образовните активности

(водење и пополнување  на евидентни листови);

 Следење и  индивидуална  работа со деца со потешкотии во

развојот;

 Учество во планирање на активности по повод испраќање на есента

 Работилница по повод Испраќање на есенка Организирање на

одбележувањето



 Планирање и организирање на реализација на тема за стручно

усовршување;

 Изработка на Месечен план за месец Декември.

Воспитувачи

Негуватели

Декември
 Учество во месечното планирање на воспитно- образовната работа

во воспитните групи;

 Следење на месечната и дневната педагошка  евиденција и

документација на воспитувачите и давање насоки за нејзино

подобрување;

Директор

Стручни работници и

соработници

Воспитувачи

Негуватели



 Планирање и реализирање на театарски претстави Организирање на

одбележувањето



 Планирање и одбележување на активности по повод одбележување

на Нова Година;Организирање на одбележувањето



 Планирање и организирање на работилница со родители за

 Следењена напредувањето кај децата.

 Учество во реализација на проекти и проектни активности

 Проверка на пишан дневник

 -Изработка на месечен план за месец Јануари;

 -Запишување на нови деца(Комисија за упис)

 КОМУНИКАЦИЈА интерна обука

Јануари
 Учество во месечното планирање на воспитно- образовната работа

во воспитните групи;

 Реализација на состаноци на Актив на воспитувачи за месец

Јануари;

 Планирање и реализирање на одбележување на празниците Бадник,

Божиќ, Василица, Водици;Организирање на одбележувањето



Директор

Стручни работници и

соработници

Воспитувачи

Работни групи



 Следење на реализацијата на воспитно- образовните активности на

воспитниот кадар;

 Проверка  на електронската педагошка  евиденција по воспитно-

образовните групи.

 Проверка на педагошка документација;

 Ревизија на списоците на воспитно образовните групи.

 Запишување на нови деца(Комисија за упис)

 Изработка на Месечен план за месец Февруари;



Февруари
 Учество во месечното планирање на воспитно- образовната работа

во воспитните групи;

 Реализација на состаноци на Активите на воспитувачи за месец

Февруари;

 Учество во планирање и реализирање на еко кампањата;

 Следење на реализација на воспитно-образовни активности;

 Следење на инструментите за напредувањата и достигнувањата на

децата во развојното портфолио;

 Учество во проекти и проектни активности.

 -Планирање и организирање на реализација на тема за стручно

усовршување;

 Изработка на Месечен план за месец Март.

Директор

Воспитувачи

Негуватели



 -Запишување на нови деца (Комисија за упис)

 МОТИВАЦИЈА  интерна обука

Март
 Учество во месечното планирање на воспитно- образовната работа

во воспитните групи;

 Организирање на активностите поврзани  со екологија

 5 март Светски ден за заштеда на енергијаОрганизирање

на одбележувањето

 8   март          Денот на мајките Организирање на одбележувањето

 22 март         Светски ден за заштеда на водитеОрганизирање на

одбележувањето

 Следење на реализација на воспитно-образовни активности на

воспитниот кадар (евидентни листови);

 Планирање и организирање на одбележување на Првиот ден на

пролетта-21 март;Организирање на одбележувањето

 Стручно усовршување на тема: „Педагошко водење  “

 Индивидуално следење на децата;

 Индивидуални разговори со родители.

 Учество во одбележување на Празникот на Жената 8 ми март

 -Учество во планирање и организирање на ПРОЛЕТНИ ПРИРЕДБИ

НА СРЕДНИТЕ ГРУПИ

 Изработка на Месечен план за месец Април.

Директор

Стручните работници

и соработници

Воспитувачи

Родители





Април
 Организирање и одбележување на 1ви Април денот на шегата;

 -Планирање и организирање на одбележување на 1.Април-Ден на

шегата;Организирање на одбележувањето

 -Планирање и организирање на одбележување на 7.Април-Ден на

здравјето;Организирање на одбележувањето

 -Планирање и организирање на одбележување на 22.Април-Ден на

планетата земја;Организирање на одбележувањето

 -Планирање и организирање на одбележување на 29.Април-Ден на

танцувањето;Организирање на одбележувањето

 -Индивидуално следење на децата  (писмени белешки евидентни

листи );

 Учество  во изготвување на сценарио  за завршна приредба по

повод испраќање на децата од големите групи;

 Планирање и организирање на одбележување на празникот

Велигден;Организирање на одбележувањето

 Учество во организација на традиционалната велосипедска трка по

повод Денот на Планетата Земја;Организирање на одбележувањето

 Учество во месечното планирање на воспитно- образовната работа

во воспитните групи;

 Следење на реализација на воспитно- образовни активности на

воспитниот кадар (евидентни листови);

Директор

Воспитувачи

Негуватели

Родители



 Индивидуално следење на децата;

 Индивидуални разговори со родители.

 Изработка на Месечен план за месец Мај

Мај
 Учество во месечното планирање на воспитно- образовната работа

во воспитните групи;

 Реализација на состаноци на Активи на воспитувачи и негователи за

месец Мај;

 Во соработка со секторот за предучилишно образование на општина

АЕРОДРОМ

 Планирање и организирање на одбележувањето на Денот на

општина АЕРОДРОМОрганизирање на одбележувањето

 Планирање и одбележување на Патрониот празник на градинката 15

мај Организирање на одбележувањето

 Планирање и организирање на одбележување на денови како

 15.Мај –Денот на семејството;Организирање на одбележувањето

 15 мај Светски ден за заштита на климатаОрганизирање на

одбележувањето

 31 мај Светски ден против пушењетоОрганизирање на

одбележувањето

 Планирање на начинот на испраќање на децата од големите групи во

Директор

Воспитувачи

Негуватели

Надворешни стручни

институции



училиште;

 Учество во тимската работа за планирање и организирање на

приредба по повод испраќање на децата од големите групи на

училиште;

 Проценка на подготвеноста на децата  од големите групи за поаѓање

на училиште;

 Проценка на успешноста за социјална инклузија на децата со

попреченост во развојот.

 -Изработка на Месечен план за месец Мај и делумно за Јуни.

 -Запишување на нови деца (Комисија за упис)

 НАДАРЕНОСТ КАЈ ДЕЦАТА интерна обука

Јуни
 Подготовка за учество на завршниот состанок на Советот на

воспитувачи- негуватели, Анализа за остварувањето на Годишната

програма 2021/22 год. и донесување заклучоци за истата;

 Изработување на извештај за својата работа;

 Учество во изработка на Годишниот извештај за работата на

Установата;

 -Подготовка на Извештај за работата на педагошката служба како

дел од Годишниот извештај за работењето на установата;

 Договори, совети и насоки со воспитно образовниот тим за

работењето во летниот период;

Директор

Стучните работници и

соработници



 Учество во работата на комисијата за прием на ново запишани деца;

 Проверка на постоечките воспитно- образовни групи и планирање на

нови воспитни групи.

 Учество во презентација на интерни проекти реализирани на на ниво

на објекти

Јули
Август



 Разработка на стручна литература од доменот на својата работа;

 Изготвување предлог за годишната програма за работа за наредната

учебна година.

Директор

Воспитувачи

Негуватели

Континуирано во текот на годината :

Во однос на децата

-Следење на ново запишаните деца во градинката во воспитните групи и во електронскиот дневник

-Давање конструктивни забелешки за подобро прифаќање на градинката од страна на децата и родителите

-Почитување на индивидуалноста на детето и создавање позитивна клима



–Придонесување на целокупниот развиток на децата  и квалитетот на нивното живеење

-Вклучување во воспитно -образовната работа во периодот на адаптација на децата во градинка;

-Проценка на психофизичкиот статус/развој на детето;

-Учество во  детектирање на деца со посебни способности;

-Следење и проценување на актуелните потреби на децата;

-Следење на напредокот и постигнувањата на децата  во воспитните групи

-Збогатување на квалитетот на живеење во градинката со цел развивање на холистичкиот пристап на развој на

секое дете;

-Непосредна-индивидуална работа со децата;

-Посета на Училиште како подготовка за премин на децата од големите групи кон училиште

-Организирање на Работилница за подготовка на училиште на децата од 5-6 годишна возраст

-Следење на писмена педагошка документација (Досие на дете)



Во однос на воспитно-образовен и воспитно-згрижувачки кадар

-Учество во планирање на долгорочно,среднорочно и дневно планирање

-Поттикнување на стручно компетентна работа, насочена на унапредување на педагошката и дидактичко

методичката практика во интеракција со децата, родителите, директорот, стручниот тим и останатите стручни

соработници низ:

-Соработка во конкретизација на развојните задачи и нивното остварување;

-Иницирање на иновации и работа на унапредување на воспитно образовниот процес;

-Помош на воспитувачите во проценување на потребите на децата и сугерирање на активности за поттикнување на

детскиот развој;

-Стручни насоки во водење на досие на дете

-Осмислување на организациски и материјални услови за работа;

-Помош и потпора на воспитувачите во согледување на нивото на личната практика;

-Поттикнување на стручното усовршување како и поттикнување на личниот развој на секој воспитувач и негувател

низ различни форми на консултација,советувања и сл. поддршка и поттик на воспитувачите и негувателите во

интеракцијата со родителите



-Подготовка,организирање и учество на разни семинари, предавања, обуки поврзани со воспитно-згрижувачката и

воспитно-образовната работа

Во односот кон родителите

-Јакнење на родителската функција,

-Поддршка на родителот во соодговорноста за развитокот на детето

-Развивање на доверба кај родителите  кон воспитниот кадар и градинката

-Индивидуални разговори, информирање, родителски состаноци

-Водење на писмени белешки за соработка со родителите

-Планирање и вклучување на родителите во работилници, акции, кампањи

-Советодавни консултативни разговори -континуирано во текот на годината

-Информирање и едукација на родителите (изработка на флаери)

-Помош и поддршка на родителите за напредокот на своето дете и поттикнување за работни активности во нивниот



дом заедно со детето-Поддршка на родителите во препознавање на потешкотии кај децата

-организирање на работилници и едукативни предавања за родителите како и советодавни услуги.

Педагошко-инструктивно учество во работата на стручните органи

-Учество во планирање и реализација на активности за јавна и културна дејност

-Учество и размена на информации со стручни работници и стручни соработници

-Консултации со стручните работници и соработници за предлог теми за подготовка на соджини за реализација на

воспитно-образовната работа

-Изработка на анкети, прашалници за потребите на градинката

-Подготовка на извештаи на месечно ниво за работата на педагогот до директорот

-Организирање и учество во реализација на разни проектни активности

-Во делот на оваа Програма наречен "Програмско-Проектна работа" за сите наведени Програми и Проекти во

оваа учебна година организацијата проектните активности пред се ќе се концентрира на изготвување на детални

акциони планови, следење на сите сегменти на реализацијата, едукација на кадарот, евиденција и евалуација

-координираање и проверка на Месечните извештаи од секој објект,иницирање на поголем број активности



-Во реализација на Проектот за едукација на децата од предучилишна возраст за бенефитите од селектирањето

на отпад и неговото рециклирање (Пакомак и МТСП) координирање и дополнување на Месечните планирања со

активности поврзани со овој проект се со цел децата да се поттикнат на одговорност и заштита на животната

средина.

Исто така во оваа учебна година, со однапред подготвен план, ќе се реализираат воспитно образовни активности,

со вклучување на родителите, по повод одбележување на поважни празници и случувања

Во контекст на подобро реализирање на одбележувањата на различни празници и Светски и Меѓународни денови

, континуирано ќе бидат изработени повеќе активности во соработка со воспитувачите носители на групи,

изработка на сценарија текстови кои ќе бидат предложени до Активите на воспитувачи како можен начин за

одбележување на празниците.

Сопствено стручно усовршување и професионален план

-Учество на организирани облици на размена на искуства со други градинки ,предлози ,мислења

-Стручна соработка со педагози од другите детски градинки на ниво на град Скопје и пошироко

-Континуирано следење на интернет страни и стручна литертатура

-Учество на семинари,обуки ,работилници организирани од МТСП И УНИЦЕФ –Следење на Законот за заштита

на деца и дополнување на правилници за работа



-Соработка со Филозофскиот факултет  Институт за Педагогија и Психологија на град Скопје

-Соработка со градинки од градот и пошироко

-Соработка со други предучилишни установи, училишта, културни и други институции со цел унапредување на

дејноста;

-Вклучување во платформата на Е-twinin

Изготвил

Педагог Маргарита Ставрова



9.3 Годишна програма за работа на психологот во детската градинка

Дајте му на детето насмевка, тоа ќе ви ја даде душата.- Доситеј Обрадовиќ

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

организација и систематизација на работно место и Програма за воспитно образовната работа со деца од

предучилишна возраст. во установата. Со примена на теориски и практични знаења за развојниот процес во

поединачни возрасти, во одредени стадиуми или фази на развојот се допридонесува за остварување и

унапредување на воспитно-згрижувачката работа во согласност со можностите на секое дете почитувајки ги

стандардите и принципите на воспитување и згрижување.

Психологот во предучилишната установа има за цел да ја следи, проучува, унапредува, учествува и координира

работата на установата низ индивидуална и тимска работа.

Цел

Основна цел е да се обезбеди услови за правилен психолошки раст и развој на детската личност со најдобра

психо-социјална клима низ подрачјето на семејниот и општествениот живот, низ домување и живеење, со и низ

процесот градинка и нејзините вредности и заедничко формирање на здрава и целовита личност.

Психологот се насочува на стимулирање на развојот на делување на подрачјето на психичките појави, како што се

психичките процеси, психичките особини и психичките состојби, каде со модифицирање, поттикнување,

оптимизирање, ублажување и отргнување на неповолните делувања, постапки или реакции,секој да го постигне

својот напредок и задоволство.



Учество во планирање и организирање на воспитно образовната работа во детската градинка

Начин на реализација Динамика на реализација
Подготовка на Годишна програма за работа на
деската градинка

Годишно

Учество во реализирање на годишната програма Континуирано

Подготовка на Годишен извештај за работа на
детската градинка

Годишно

Подготовка на Годишна програма за својата лична
работа

Годишно

Подготовка на Годишен извештај за својата
работа

Годишно

Доставува извештај за реализација на својата
работа
Учество на Стручен совет, Совет на стручни
работници и соработници

Континуирано

Учество   на Совет на воспитувачи и Совет на
негователки

Континуирано

Учество во работата на Советувалиштето за деца
и родители Мал свет големи срца

Континуирано

Учество во избор на дидактички материјали и
стручна литература

Континуирано

Учество во организирање на разни манифестации,
приредби, промоции

По потреба

Учество во едукативни предавања и подготвува
флаери

Континуирано

Учествува со предлог активности кои
допридонесуваат за подобрување на квалитетот и
работата на детската градинка

Континуирано

Учествува во прошетки, базари, хуманитарни
акции, работилници

Континуирано

Учество во Комисија за упис на деца Континуирано



Учество при формирање на воспитни групи и
структурирање според возраста

Континуирано

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

Континуирано

Постојана координација со директор за
информации и насоки за работа

Континуирано

Соработка со педагог во доменот педагошка
психологија и подобрување на работата на
градинката

Континуирано

Соработка со Доктор и Логопед за детектирање и
набљудување на деца со развојни потешкотии

Континуирано

Учество во водење на електронската
документација и евиденција за Е-дневник
(прераспределба, отпишување, бројност на деца)

Континуирано

Учество во реализирање на Развојниот план,
подрачја на промени, приоритети и цели

Континуирано

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

Еднаш годишно

Учество во изготвување на програма за
менторирање на вработени

Програма за негувателки од ментор

Учество во споделување и информирање на
работни задачи на вработени

Кодекс на однесување  на вработени

Учество во тимска работа на стручни работници и
соработници

Континуирано

Учество во планирањето и реализација на
активности за јавна и културна дејност

По потреба

Поддршка и отвореност за педагошки иновации и
модернизација во спроведување на работата на
градинката

Континуирано

Следи реализација на план за работата на
воспитните групи со истовремено давање на идеи,

Континуирано



насоки, содржини, активности, за негово
поуспешно реализирање
Следи спроведување на Протоколите за работа и
Кодексот на однесување од вработените и нивно
почитување

Континуирано

Извршува советодавна работа насочена кон
поттикнување на целовит развој на детето

Континуирано

Поттикнува и насочува на оптимални услови за
секое дете

Континуирано

Учество во јакнењето на професионалните
компетенции на вработените

акционен план на стекнување на п.к.

Психолошко инструктивна работа со вработените
и грижа за менталното здравје и начини на
справување при стрес

Континуирано

Следење на планот и програмата, на воспитно образовната работа и    вреднување и соработка со воспитно-
згрижувачкиот кадар

Следење, советување и размена на мислење во
извршување на секојдневните активности,
амбиент во занималната, детските творби, и
уреденост на просторот

Континуирано

Следење на примената на средствата, методите
на работа со цел поттикнување на децата на
активност

Континуирано

Постојана размена на информации-за воспитната
група и начинот на комуникација со родители

Континуирано

Присуство на слободните и насочените
активности со цел да се следи интелектуалниот,
емоционалниот и социјалниот развој на децата

Континуирано

Советодавна насока на вработените за деца кои
покажуваат развојни отстапувања, психички,
емоционални, социјални, физички во зависност на
интересот на детето, негови способности,

Континуирано
Помош при разбирање на развојните и индивидуалните
потреби на детето



можности
Советување и воспоставување на правилна
позитивна дисциплина, грижа и нега кон детето

Континуирано
Социјални односи и положбата на детето во групата

Следење на Педагошката документација (досие
на дете )

Два пати годишно

Инструктивна и советодавна работа на
вработените т.е во областа на комуникацијата и
конструктивно решавање на проблем

Континуирано

Поддршка и мотивација во реализирање на
воспитно образовната работа со разни методи кои
поттикнуваат креативност

Континуирано

Спроведување на стручни едукативни предавања
во зависност од потребата на вработените

Теми од акционен план

Спроведување на работилници за поттикнување
на детскиот развој

Континуирано

Спроведување на работилници за поттикнување
на поголема соработка со родителите

Континуирано

Пратење, препознавање и задоволување на детските примерни и секундарни развојни потреби

Увид на напредокот на достигнување на
децата во воспитни групи, развоен статус
на детето

Два пати годишно
и по потреба за
одредено дете

Инструменти за проценка на постигнувањата на
децата по возраст/утврдување на општиот
развоен статус на детето

Превенција и делување кон деца со
емоционални потешкотии или проблем во
однесувањето со предлог начини за
надминување и справување

Континуирано

Брза интервенција во дадена ситуација
спрема потребата на детето

По потреба

Спроведување на хуманистички приод во
сфаќањето на природата на детето и
неговиот физички и духовен развој, како
физичко, сознајно и социјално битие.

Континуирано



Советување на негувателите за
спонтаните изрази на однесување на
детето во однос на неговата непосредна
околина и возраст

Континуирано

Посочување и поттикнување на
воспитувачите за создавање на поволна
стимулативна средина со акцент на
игровните активности како метод на учење

Континуирано

Советодавни разговори, насоки во
периодот на адаптација

Континуирано

Перманетно настојува да им се излезе во
пресрет на индивидуалните потреби на
децата во зависнот од нивниот интерес и
учество со поттикнувачки методи и
активности

Континуирано Потикнување на неговиот природен интерес за
светот кој го опкружува

Создавање на позитивна клима во
колективот

Континуирано

Позитивна Комуникација
Ги насочува вработените дека нивното
однесување е модел на однесување во
изградување на позитивни навики и
особини

Континуирано

Индивидуална и групна соработка со
воспитувач и неговател за конкретно дете
кое употребува физичка сила кон другите
деца

Континуирано
Ненасилно решавање на конфликти

Превенција во несоодветно однесување
на вработениот кон детето

Континуирано Превенција од занемарување на дете,

Следење на развојот на децата и непосредна индивидуална и групна работа со деца

Следење на интерперсоналните односи Континуирано Толеранција и предлог начини за надминување



меѓу децата на посочени проблеми

Следење на дете кое има извесни
потешкотии, кризни или стресни состојби

Континуирано Стравови, смрт во семејство,разводи
преселби............

Подржување на спонтаниот обид за
говорна комуникација

Континуирано со
Логопед

Богатење на детскиот говор и стекнување на
општи знаења

Следење на однесувањето на децата
посебно во периодот на адаптација

Следење на дете кое подолго време
отсуствувало од градинка

Септември
октомври
Јануари
февруари

Поддршка
Флаер за родители
Конструктивни
забелешки
Анкета за родители и негуватели во јаслените
групи

Иницирање и пружање на стручна
поддршка и користење на методи и
техники за адекватно и правовремено
задоволување на потребите на детето

Континуирано Почитување на индивидуалноста на детето и
создавање позитивна и мотивирачка средина

Избирање и применување содржини и
облици за работа (разни видови игри,
цртеж

Континуирано Потикнување на социјална слобода, игра и
интеракција со возрасните

Рана интервенција и(систем на поддршка
на деца со развојни потешкотии,
инвалидитет, со цел социјална инклузија,
поддршка на родителот, и помош во
учењето, иницирано интервју со дете,
вработен, опсервација при игра, начини на
однесување дома и градинка, увид во
мед.документација )

Континуирано Со стручниот тим

Учествува во распределување на
новозапишаните деца

Континуирано

Запознавање со сите групи на деца,
посета низ сите објекти, бројка на деца, ....

Континуирано

Работилници со разни тематики-
воспоставување на социо-емоционална Низ годината



стабилност развивање на самодоверба,
меѓусебно разбирање, толеранција  и
добивање сознанија за себе си и другите
Поттикнување на сензомоторни и
перцептивни способности
Создавање на пријатни емоции и
задоволство, развивање на
графомоторика
Следење на развојот, интересите и
другите особини на личноста  на децата
Индивидуално следење, набљудување на
децата кои имаат извесен проблем во
процесот на восп.обр.раб во секојдневни
или посочени активности ( концентрација
и внимание )

Континуирано

Вклучување во работата–подрачје каде се врши проценка на развојниот статус на детето

Посочување на начини кои го поттикнуваат
развојот на децата со потешкотии во
развојот и ја олеснуваат комуникацијата со
другите деца во групата

Континуирно Подршка за време на активности, насочени да ги
следат истите како и другите деца

Работа со деца со пп, додатни проверки
непосредна индивидуална работа,
графомоторички вежби, потикнување на
способности, цртеж, документација,
помош,подршка, соработка со родители и
вработени,

Континуирано Поттикнување за подобар сооднос на  менталната
и возрасната година

Пратење на психофизичкиот, когнитивниот
и социоемоционалниот развој на детето

Одржување на спонтаност и искреност на детето
Помош во стекнување на самосталност и животни

вештини
Поставување на развојни задачи  за
подготовка и одредување на психофизичка

Мај /с.тим Работилница Подготовка за во училиште
Флаер



подготвеност за поаѓање на училиште
(индивидуално и групно ) вежби

Задачи,активности кои го поттикнуваат
позитивниот социоемоционален развој на
детето и остварување на квалитетен однос
со врсниците .

Учество со содржини во тековните теми

Препознавање на проблеми во
однесувањето или врснички односи,
емоционални или фамилијарни потешкотии
и помош во преминување на истите

континуирано Интелектуални потешкотии
Опсесивно компулсивно пореметување
Често разлутување и немање контрола

Стекнување на самодоверба

При индивидуалното и групно следење на психофизичкиот развој се применуваат разни психолошки методи за
работа (набљудување, раскажување,разговор, цртеж, разни видови игри и работни активности )

Советување, консултација и информација на родители
Надградување на родителските вештини

Соработка со родителите со цел стимулирање на развојот
на детето и постигнување на одредени стандарди
(превентивни и советодавни разговори)

Континуирано

Консултација во надминување на потенцијални и посочени
проблеми

По потреба

Изработка на флаери со цел информирање и едукација Континуирано

Учество во советодавни услуги во рамките на работата на
советувалиштето за деца и родители, во зависност од
потребната стручност на тимот

Континуирано

Водење писмени белешки за соработка со родителите Континуирано

Индивидуална работа со родителот на деца кои имаат
одредени проблеми во социјализацијата и комуникација со
врсници во групата и со возрасните

По потреба

Испитување на интересите на родителите за конкретни По потреба



прашања и давање совети за поуспешно семејно
воспитување
Индивидуална работа со родители за надминување на
потешкотии и проблеми што се појавуваат во текот на
развојот кај децата (агресивно однесување, страв,
манифестација на негативни емоции )

Низ годината

Добивање на информации и податоци од родителите
значајни за растот и развојот на децата

Континуирано

Обработка на некои психолошки теми со цел едукација на
родителите

Континуирано

Организира предавања  и работилници со родителите–
спроведува едукација во подррачјето на развојна
психологија

По потреба

Поддршка на родителите во препознавањето и
разбирањето на потешкотиите во развојот и раното учење
кај децата

Континуирано

Охрабрување на родителите во барање на советодавни и
консултативни разговори за напредокот на детето и
поттикнување за продолжување на активности и дома.

Континуирано

Учество во интервју со родители при аплицирање за прием
на деца во градинка, прием на молби и консултивни
разговори за работата на градинката
Учествува во индивидуални и групни родителски средби

Континуирано
Адаптација
Социјализација

Учество во извршување на квалитетни модели на
интеракција и комуникација помеѓу дете-дете,возрасни–
дете,возрасни– возрасни

Континуирано

Учество во работата на стручните органи, институции, општествена средина,  акциско истражувачка работа и
сопствено стручно усовршување



 Индивидуални и групни консултации, размена на информации со стручните работници и соработници за
предлог теми за подготовка на содржини за реализација на воспитно-образовната работа

 Изработка на формулари, анкетни листови, прашалници за потребите на воспитно згрижувачката работа
во детската градинка

 Учество во еко проекти
 Учество во хуманитарни акции
 Соработка со психолозите од други градинки со цел да се врши размена на искуства
 Континуирано следење на Законот за детска заштита измени и дополнувања и правилници за работа и

одредени протоколи за работа
 Континуирано следење на странска литература, интернет страни
 Учество на семинари од организирани од МТСП, УНИЦЕФ
 Учество на едукативни работилници, обуки  и предавања организирани од други институции
 Учество во организирани семинари, облици за размена на искуства, предлози и мислења
 Соработка со Општина Аеродром
 Соработка со потребни институции на ниво на градинка



9.4  Годишна програма за работа на социјалниот работник во детската градинка

Годишна програма за работа на социјалниот работник во детската градинка

Вовед
Согласно методите и принципите на социјалната работа во предучилишните установи и законот за социјална

заштита http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/28.5_zakon_SZ.pdf работните активности на социјалниот работник

во текот на 2020-2021 година ќе бидат насочени кон остварување на програмските цели и задачи на јавната

установа за деца-детска градинка/јавен центар за ран детски развој, ќе се реализираат преку:

 Индивидуална работа со деца, родители/старателии вработени

 Групна работа со деца, родители/старатели, вработени

 Стручни советувања и консултации во Советувалиштето за деца и родители„Мал свет, големи срца“ за

деца, родители/старатели, вработени

 Организирање и  реализација на хуманитарни проекти и донации

 Организирање и реализација на едукативни професионални предавања

 Обуки

 Работилници на разни теми, по желба и потреба на родителите/старателите, децата, вработениот

персонал

 Фокус групи



Индивидуалната работа со децата ќе ја насочам во периодот на адаптација на детето во градинка и полесна

социјализација во воспитната група.Индивидуална работа со децата ќе имам континуирано, во текот на сецата

година, по потреба и спонтано. Со родителите ќе воспоставам секојдневна комуникација и индивидуални средби

за секаков вид на прашања, интереси, совети, поддршка, помош. Индивидуалната работа со вработениот кадар

ќе ја насочам кон решавање на било каков вид на проблем, ситуација или потреба од стручен совет и ќе бидам во

постојана соработка со нив.

Групните активности ќе ги насочам кон теми поврзани со социјален живот на семејството, јакнење на врската со

градинката како и правилно вклучување на детето во социјалната средина( детската градинка ). Ќе ги поттикнувам

родителите што повеќе да се вклучуваат во активностите со децата во градинка и дома, да учествуваат во

едукативните предавања, обуки, работилници и сл. кои ќе ги презентирам како и активно вклучување во

хуманитарните проекти и донации. Групната работа со родителите/старателите е важна и мотивациона.

Родителите/старателите ќе ги вклучам во работата на Советувалиштето за деца и родители и ќе ги поттикнам да

бидат активни, доследни, постојани и одговорни. Ќе воспоставам силна врска со родителите/старателите која ќе

се базира на доверба, сигурност, навреме споделена информација и секојдневно ќе ја зголемувам истата. Ќе

изработам флаери, брошури, совети кои ќе им бидат од секојдневна помош и ќе бидам отворена за секој вид

прашања кон нив.

Децата на возраст од 5-6 и 4-5 години ќе ги вклучам во групни работилници кои ќе бидат реализирани во првата

половина од учебната година и во втората половина. За децата на возраст од 2-4 години ќе организирам

подвижни социјални игри кои ќе ја поттикнат позитивната енергија, другарстви, алтруизам и ќе ја зголемат

кохезијата во групата.



Стручни советувања и консултации во Советувалиштето за деца и родители „Мал свет, големи срца“ за
деца, родители/старатели, вработениќе се одржуваат секојдневно, спонтано, по потреба или во предходно

договорен термин.

Хуманитарни проекти ќе реализирам по потреба како и на определени денови. Меѓународен ден на децата 14-ти

Декември е еден од нив. Донации од родители, институции ќе организирам двапати во годината и по потреба. Ќе

учествувам и во други хуманитарни проекти ин донации во соработка со надворешни институции. Едукативни
професионални предавања, обуки и работилници ќе одржувам по потреба и на планирани термини кои ќе

бидат презентирани во планот.

Планирање на воспитно образовната работа во детската градинка

Активности Начин на реализација Динамика на
реализација

Програмирање и планирање  Подготовка на Програма за работа на социјален

работник

 Учество во подготовка на Програма за работа на

детската градинка

 Учество во подготовка на Годишен извештај за

работата на детската градинка

 годишно



 Подготовка на годишна програма за работа на

советувалиште за деца и родители

 Подготовка на годишен извештај за работата на

советувалиштето за деца и родители

 Подготовка на месечен извештај за работата на

социјалниот работник

 Подготовка на годишен извештај за работата на

социјалниот работник

 Учество во изработка на извештај за развојниот

план на детската градинка

 Стручна работа со Директорот на детската

градинка

 Учество во работата на мултидисциплинарниот

тим на детската градинка

 Редовно водење на документацијата за

еколошките активности и нивно спроведување

 Подготовка на активности за одбележувања од

еколошкиот календар

 Акционен план и подготовка на содржини

интегрирани во тематското планирање од

програмата за едукација на децата од

предучилишна возраст во установите за



згрижување и воспитување на деца, со процесот

на одгледување и консумирање на здрава храна

 Учество во работата на комисијата за прием на

деца

 Водење документација за прием и упис на деца

Работа на создавање
оптимални услови на
социоемоционалниот  развој
на децата и воспитно-
образовната работа

 Давање стручен совет на

воспитувачот/негувателот за воспоставување

поволна, социјална  клима за интеракција меѓу

децата и децата и возрасните

 Советодавна услуга на воспитниот кадар за

остранување на причините кои ја попречуваат

работата во групата и вклучување на сите деца

во групната работа

 Поттикнување за учество на

родителите/старателите во работата на

детската градинка

 Советодавна услуга на вравотените

 Континуирано,

во текот на

целата година

Следење и поттикнување на
развојот на децата

 Следење на адаптацијата на нови деца во

социјалната средина

 Следење и адаптација на децата во воспитните

групи, по потреба

 Континуирано,

во текот на

целата година



 Инструктивна работа и соработка со

воспитувачите/негувателите во прифаќање на

децата од непотполни и дисфункционални

семејства

 Стручен совет на воспитно-згрижувачкиот кадар

во идентификација на семејно насилство

 Советодавна улога во унапредување на

соработката семејство-градинка и градње

партнерски однос

Соработка со директор

 Секојдневна соработка

 По потреба, континуирано во текот на целата година

Соработка со воспитно-згрижувачкиот кадар

 Индивидуални консултации

 Групни консултации

 Советодавни услуги

 Предлагање и превземање соодветни облици на заштита и услуги на социјална работа за поедини деца кои

живеат во неповолни услови и пружање помош во остваување на одредени права во системот на

заштитата на децата и системот на социјалната заштита;

 Утврдување на специфични поединечни социјални потреби на децата и нивно решавање;



 Откривање и пријавување на семејно насилство и физичка злоупотреба на децата кои се опфатени со

згрижување и воспитание во детската градинка;

 Инструктивна работа и соработка

Соработка со родители/старатели

 Индивидуални средби

 Групни средби

 Секојдневни консултации

 Советодавни услуги

 Непосредно вршење и развивање на индивидуалната и групната советодавна работа со

родителите/старателите во врска со изразени социјални прашања;

 Поттикнување на родителите/старателите и постарите членови на семејството да присуствуваат на

информативни, едукативни состаноци на дискусија кои се однесуваат на воспитанието и социјализацијата

на децата;

 Организирање едукативна работилница за самохрани родителие/старатели и подигање на нивната

самодоверба

 Организирање на посети, работилници со родители/старатели и хуманитарни акции;

 Организирање, по потреба групна работа со родителите/старателите чии деца се наоѓаат во воспитните

групи;

 Информирање на семејствата на социјалните служби кои се занимаваат со посебни видови на пречки кај

децата;



 Информирање на семејствата за правата на децата и на родителите/старателите во системот на децата и

социјалната заштита;

 Информации на огласните табли и стручни совети на теми поврзани со адаптација на децата во

градинката, градење на здрави социјални односи во семејството;

Соработка со децата
 Индивидуална

 Групна

Соработка со мулти тимот и раководниот персонал

 Индивидуална

 Групна

 Тимска работа

 Поттикнување доверба

 Отворена комуникација

 Тимска координација

 Тимска визија во реализација на визијата на градинката

 Емпатија



Соработка со надворешна средина

 Секојдневна

 По потреба, континуирано во текот на целата година

9.5 Годишна програма за работа на логопед во детската градинка

Вовед

Реализацијата на работата и работните задачи на логопедот се одвиваат во пет објекти (Буба Мара,Сонце,

Пчелка 1, Пчелка 2, Лавче) и се спроведуваат според потребата на децата, родителите, воспитувачите, стручните

работници и соработници. Работните задачи се насочени и кон стручно усовршување, активи, семинари и

соработка со надворешни институции.

Говорот не е функција, говорот претставува дел од целина и се учи уште од раѓање. За да го совлада детето

говорот, потребно е да постои органска основа, односно добар слух, нормална ителигенција, добра говорна

моторика.

Поттикнувањето на поедините функции на говорот, мора да се извршуваат заедно со поттикнувањето на

останатите психички функции. Говорот е тесно поврзан со интелигенцијата, памтењето, вниманието и

перцепцијата и токму затоа важно е да се поттикнува психолошкиот развој во целина.Најважната функција на

говорот е комуникацијата.



Логопедската работа во предучилишната установа се насочува на  превенцијата која е  една од најважните

сегменти во третирањето на говорните проблеми.Целта на логопедската работа е откривање, следење и давање

дополнителна помош во вид на рехабилитациска постапка кај децата со потешкотии во говорно-јазичниот развој.

Најчести потешкотии кои бараат стручна помош се :  пореметување на изговорот на гласови (дислалија),

тешкотии во ритамот и темпото на говорот (пелтечење), пореметување на гласот (дисфонија), различни облици

на неразвиен говор и јазик ( успорен говорен развој, посебни јазични потешкотии).

Најголем дел од наведените пореметувања се јавуваат во најраното детство и затоа од исклучителна важност е

давање навремена логопедска помош токму во тој период.

Логопедот е во непосредна работа со децата и тоа: превентивен преглед на ризично дете, тријажен преглед на

децата, на почеток на педагошката година логопедот се запознава со ново запишаните и останатите деца кои

имаат говорно-јазични потешкотии – тој дел од работата е всушност првиот чекор (тријажа), спроведување

дијагностичка постапка, тераписка работа на отклонување на потешкотиите, соработкасо родителите и воспитно-

згрижувачкиот кадар и едукација на родителите и воспитно-згрижувачкиот кадар.

Логопедот ги советува родителите и семејството и непосредно соработува со стручните работници и

соработници.

Потребно е да се знае дека говорот не се наследува, но се наследува конституцијата на говорниот
механизам. Детето опкружено од секојдневието и средината во која расте и се развива со своето
семејство прифаќа јазичен модел на однесување и го имитира говорот од околината.



Детството е исполнетост со моќна љубопитност...

Добар говорен модел за децата сте токму Вие !

Подрачја на работа:

СОДРЖИНИ СОРАБОТКА

Изработка на годишна програма за својата работа – оперативен план директор,

стручен тим

Учество во изработка на годишна програма за работа на детската градинка стручен тим, директор

Учество во подготовка на годишниот извештај на детската градинка стручен тим, директор

Учество во годишниот извештај за Советувалиштето за деца и родители стручен тим, директор

Учество во годишната програма на Советувалиштето за деца и родители стручен тим, директор

Запознавање со воспитните групи по објекти и нивна опсервација воспитно-згрижувачки кадар

Запознавање на воспитно – згрижувачкиот кадар со специфичните развојни потреби

и потешкотии во развојот на децата во однос на говорно – јазичната комуникација и

со последиците од јазичното нарушување на ниво на психосоцијален и едукативен

план

воспитно–згрижувачки кадар

Изработка на распоред на денови за организирање и реализирање на логопедската

работа

стручен тим



Изработка на распоред на работа со децата, планирање и организирање на

логопедската терапија

Поттикнување на говорно – јазичниот развој кај децата од 2-4 години, особено кај

деца со фактори на ризик

Спроведување на логопедски индивидуален и групен третман (стимулација на

говорниот развој и корегирање на неправилно формирани гласови)

Изработка на план за работата со секое дете и водење евиденција за реализација на

говорно – јазичните вежби

Следење на усогласеноста на обликот,  формите и средствата  на воспитно –

образовната работа со потребите и можностите  на децата со проблеми во говорно –

јазичниот развој

директор, стручен тим,

воспитно–згрижувачки кадар

Консултативно – советодавна соработка со родители за прашања и проблеми во

однос на говорниот развој на детето

директор, стручен тим,

воспитувачи, родители

Стручно усовршување

директор, стручен тим,

воспитно–згрижувачки кадар,

компетентни институции

Планирање на активности и реализација на проекти, како и учество во работилници

на ниво на Општина, соработка со научни и стручни институции

институции блиски на дејноста

Работилници



МЕСЕЦ АКТИВНОСТИ СОРАБОТКА

СЕПТЕМВРИ
-

ОКТОМВРИ

 Идентификација и дијагностика на деца со говорно – јазични нарушувања од
5 – 6 години

директор,

воспитувачи,

негователи,

деца,

родители,

стручен тим

 Изработување на план и програма за својата работа

 Учество во изработка на годишна програма за работа на детската градинка;

 Изработка на индивидуален дидактичкиматеријал, средства и помагала

 Запознавање со воспитните групи по објекти и нивна опсервација;

 Детекција и идентификација на деца со говорно – јазични нарушувања, деца со

потешкотии во развојот;

 Утврдување на глобалниот говорно – јазичен статус кај децата од 5 - 6 години преку

адекватен тест;

 Запознавање на  воспитно – згрижувачкиот  кадар со специфичните развојни

потреби и пречки во развојот на децата во однос на говорно – јазичната

комуникација и со последиците од јазичното нарушување на ниво на

психосоцијален и едукативен план;

 Процена на потенцијали и слабости кај деца со говорно – јазични нарушувања;

 Детекција на причините за појава на нарушувања во говорот;

 Процена на аудитивна перцепција, дискриминација и меморија;

 Планирање и формирање на групи според типот и видот на нарушување за

спроведување на логопедски вежби;



 Подготовка на дидактичкиматеријали за логопедските вежби;

 Евидентирање и информирање на родителите за говорно – јазичниот статус кај

детето и упатување за дополнителен логопедски третман во стручните институции.

 Опсервација и следење на децата со потешкотии во развојот

 Опсервација, следење и евидентирање на деца со потешкотии во развојот;

 Одбележување на денови низ работилница или презентација  со стручен

тим

22.10 – Светски ден за подигнување на свесноста за пелтечење

03.12 – Меѓународен ден на лицата со потешкотии во развојот

28.02 – Ден на ретки болести

23.03 - Светски ден на лицата со Down Syndrom

02.04 – Светски ден на аутизмот

16.04 – Светски ден на гласот

 Евидентирање на децата со потешкотии со развојот и упатување на понатамошна

дијагностика  и обработка во специјализирани установи;

 Изработка на индивидуален план и програма; (ИОП)

 Работа со децата со потешкотии во развој со психолог за подобра адаптација и

развој на детската компетенција;

 Помош при вклучување на потесната и пошироката средина;

 Организирање на состаноци во корист на евалуирање на детскиот напредок;

директор,

воспитувачи,

негователи,

деца,

родители,

стручен тим



НОЕМВРИ
-

МАРТ

 Логопедски третман со деца кои имаат говорно – јазични нарушувања
од 5 – 6 години

 Собирање податоци за детето, консултации и разговори со воспитувач и родител

 Водење евиденција за реализација на говорно – јазичните вежби;

 Спроведување на индивидуален логопедски третман кај деца со брзоплет говор и

нарушен ритам и темпо на говорот – пелтечење;

 Спроведување на фонолошко – артикулаторни вежби, работа во група –

(формирање на гласови и коригирање на неправилно формирани гласови);

 Автоматизација на формираните гласови во иницијална, медијална и финална

положба;

 Вежби за правилно говорење и изразување;

 Изработување на логопедски вежби за спроведување во домашни услови;

 Работа на подобрување на фина моторика и графомоторика;

 Следење и евидентирање на сите промени настанати  во текот на третманот;

 Евидентирање од страна на стручниот тим на децата со забавен говорен –

психомоторен развој и упатување на родителите за понатамошно следење и

дијагностика во стручните институции;

 Советување и инструктивна работа со родителите;

 Водење евиденција за индивидуалните состаноци со родителите;

 Следење на усогласеноста на обликот, формите и средствата  на воспитно –

образовната работа со потребите и можностите  на децата со проблеми во г-ј

развој.

родители,

воспитно–

згрижувачки

кадар, деца,

стручен тим



АПРИЛ –

МАЈ

 Опсервација и поттикнување на говорно – јазичниот развој кај децата
од 2 - 4 години

 Поттикнување на говорниот развој кај децата од 2-3 годишна возраст –

Информативен водич, прашалник за родители и воспитувачи

 Поттикнување на говорно – јазичниот развој кај децата од 3 - 4 години, особено кај

деца со фактори на ризик;

 Вежби за орална моторика во воспитните групи од 4 - 5 години;

 Реализирање на логопедски работилници во сите објекти;

 Следење и вежби за правилен развој на  фина моторика кај децата (цртање, боење,

нижење перли, моделирање со пластелин);

 Стручно усовршување за воспитно - згрижувачкиот кадар и за родители;

 Учество во тимската работа во реализација на завршните  активности  од

годишната програма.

воспитно-

згрижувачки

кадар,

родители

стручен тим

ЈУНИ
 Изработка на годишен извештај за својата работа;

 Учество во изработка на годишниот извештај на установата.

 Учество во завршна приредба со свои стихотворби, идеи, активности

директор,

стручни

работници и

соработници

ЈУЛИ
–

АВГУСТ

 Разработка на стручна литература од доменот на својата работа;

 Изготвување на годишна програма за својата работа за наредната учебна година;

 Учество во изработка на годишната програма за работа на установата за наредната

учебна година.

 Учество во изработка на годишнната програма на Советувалиште за наредната

директор,

стручен тим



 Континуирано во текот на годината:

Соработка со воспитно-згрижувачки кадар

 Запознавање на воспитно – згрижувачкиот кадар со специфичните развојни потреби и пречки во развојот на

децата во однос на говорно – јазичната комуникација и со последиците од јазичното нарушување на ниво на

психосоцијален и едукативен план

 Размена на информации за говорно-јазичниот статус на детето, функционирање во воспитната група,

потребни постапки кон детето со одреден вид потешкотија;

 Договарање, планирање и создавање услови за спроведување на дијагностички постапки со децата;

 Информирање на воспитно-згрижувачкиот кадар за деца со говорно-јазични потешкотии;

 Запознавање на воспитувачите со проблемите на детето со потешкотии во говорно-јазичниот развој,

причините и последиците на педагошки план;

 Советодавна и консултативна работа со воспитно-згрижувачкиот кадар за понатамошна работа индивидуално

и во група; примена на одредени вежби за поттикнување на говорно – јазичниот развој кај децата и

формирање на правилен говорен модел;

 Едукација на воспитно-згрижувачкиот кадар со цел зајакнување на стручната компентенција во препознавање

на децата со проблеми во говорно-јазичниот развој;

година



 Одржување работилници или стручни предавања, разработка на теми;

 Соработка во планирање и програмирање на воспитно-образовните содржини за децата со потешкотии во

развојот – изработка на индивидуални програми, (ИОП) изработка на стратегија  на поддршка и иницијална

процена на децата со потешкотии во развојот во однос на инклузијата.

 Упатства за воспитно-образовниот кадар за исполнување на посебни облици на работа со децата со

потешкотии во развојот;

 Учество во јавни манифестации и приредби кои ги организира градинката;

 Негување на тимски пристап во подобрување на квалитетот на работа и решавање на актуелни проблематики

– стручна служба.

Соработка со родители

 Запознавање со работата на логопедот во градинка;

 Соработка со родителите по пат на индивидуални разговори;

 Едукација со соодветни предавања и вежби за стекнување повеќе знаења во однос на проблематиката ;

 Давање поддршка и разбирање на родителите, изработка на стручни пишани упатства, насоки и вежби за

дома;

 Советодавна и инструктивна работа;

 Соработка со родителите за вклучување на детето во логопедска терапија, договарање за постапките на

терапијата во домашни услови;

 Информирање на родителите за напредокот на третманот;

 Препораки за преглед и обработка во специјализирани установи.

 Информативни разговори со родителите за инклузивното образование;



 Запознавање на родителите со најчестите логопедски нарушувања во предучилишната возраст

 Поддршка на родителите во препознавањето и разбирањето на говорно-јазичните способности на детето;

 Давање насоки на родителите како да откријат евентуални нарушувања во говорниот и изразниот јазик кај

сопствените деца;

 Организирање и реализирање на креативни работилници, едукативни предавања од страна на стручниот тим;

 Запознавање на родителите со стручна литература;

 Консултативно – советодавни разговори со родители по нивно и по барање на кадарот

Стручно усовршување и професионален развој

 Индивидуално стручно усовршување од областа на логопедијата – учество на предавања, работилници,

семинари, со цел размена на искуства и соработка со стручни работници од пошироката средина;

 Соработка со стручни лица од специјализирани установи каде што се извршува дијагностика и терапија на

деца со говорно-јазични потешкотии ,,Завод за Ментално здравје“ и Центар за рехабилитација на слух, говор и

глас“ – Скопје, третирање на одделни развојни прашања и случаи;

 Соработка со дефектолози и логопеди од други детски градинки;

 Информирање на членовите од стручниот тим за деца со потешкотии во развојот (број на деца, вид на

тешкотија, облици на помош);

 Соработка со поедини членови од стручниот тим поврзана со деца со потешкотии во развојот за развојниот

статус, облици на помош, индивидуализирани програми;

 Презентација на предавања и работилници заедно со стручниот тим;



 Следење и проучување на стручна литература со примери од практика од областа на логопедијата и други

сродни гранки;

 Соработка со Сојуз на дефектолози;

 Континуирано усовршување во тераписката работа;

 Присуство на стручни собири и семинари на нови теми за обработка за денот на логопедите;

 Размена на искуства и средби за понатамошни насоки со Секцијата за логопеди;

 Консултации и насоки со стручен тим за децата со потешкотии во развојот;

 Континуирана соработка со предучилишни установи во државата, други образовни, културни институции во

градот како и невладини организации и асоцијации.

10. ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИТЕ СОРАБОТНИЦИ ВО ДЕТСКАТА ГРАДИНКА

10.1

Програма за рано учење на англиски јазик во рамките на ЈУДГ “Буба Мара”
2021/2022 година

Дипломиран професор по англиски јазик и книжевност
БИЛЈАНА МОЈСОСКА



Вовед

Организацијата на часовите по англиски јазик во текот на 2021/2022 учебна година ќе биде во зависност од

насоките кои ќе бидат дадени од МТСПво однос на протоколите за работа на градинките во време на Ковид-19.

Програмата за рано учење на англиски јазик во претшколски установи е базирана врз Програмата за ран детски

развоји ја содржи воспитно - образовната работа што ја извршуваме во градинката, секојдневната соработка со

воспитно - згрижувачкиот и стручниот кадар, комуникацијата со родителите и план за сопствено професионално

усовршување.

Учењето на нов јазик позитивно влијае врз детскиот когнитивен развој, особено во периодот во првите пет години

од животот затоа што во овој период центарот за усвојување на јазични форми е се уште во фаза на развој и

детскиот мозок функционира како сунѓер.

Програмата за рано учење на странски јазик во претшколски установи го следи процесот на усвојувањето на

мајчиниот јазик. Најпрво се дава простор на детето да го усвои мајчиниот јазик и јазични форми, а потоа се

започнува со учење на англиски јазик на 4 годишна возраст. Во периодот до 6 години детето ќе има усвоено

основен вокабулар и јазични форми на англиски јазик, со соодветна продукција и разбирање на истите во

секојдневна комуникација со деца или возрасни на англиски јазик.



Акционен план за воспитно – образовната работа

Реализацијата на сите активности и соработки со воспитен и стручен кадар од кои се состои акциониот план ќе

биде соодветно адаптирана според упатствата од МТСП и протоколот за работа на градинките. Часовите ќе бидат

соодветни на возраста на децата за да се овозможи максимално усвојување на јазикот. Англиски јазик се учи

преку песна и музика, преку говорни игри и приказни, преку поттикнување надетската креативност и

нејзиноизразување на повеќе начини, преку секојдневна комуникација со децата која ги подобрува нивните

говорни вештини збогатувајќи го нивниот речник.

Активности Начин на реализација Динамика на реализација
Годишно планирање на темите во

групите од 4-5 години.

- English is fun (Забавно е да

се учи англиски јазик)

- Colourful world (Разнобоен

свет)

- Delicious autumn (Вкусна

есен)

- Make a face (Моето лице

вели...)

- Magical winter (Волшебна

- Планирање на темите кои ќе се

обработуваат во текот на

учебната година (наслов на

темата и обем на вокабулар и

фрази на англиски  јазик)

- Усвојување на вокабуларот и

фразите на англиски јазик

- Обработка на песни кои ќе им

помогнат на децата да ги р

азберат новонаучените зборови и

фрази и да почнат полесно да го

разбираат англискиот јазик

Континуирано преку целата

година (септември - јуни)



зима)

- Means of transport (Превозни

средства)

- Body parts (Делови од тело)

- My family (Моето семејство)

- Мy pet (Моето милениче)

- June is here (Пристигна Јуни)

- Изразување на детската

креативност преку цртеж

- Различни видови на игри и

активности преку кои децата ќе

продолжат да го користат

англискиот јазик

- Приказни

Годишно планирање на темите по

англиски јазик во групите од 5-6

години.

- Back to kindergarten!
(Се вративме во градинка)

- Means of transport (Превозни

средства)

- Shapes and opposites
(Форми и спротивности)

- Winter is here (Зимата дојде)

- My future job (Мојата идна

професија)

- I’m travelling to London
(Патувам во Лондон)

- Планирање на темите кои ќе се

обработуваат во текот на цела

година (наслов на темата и обем

на вокабулар и фрази на

англиски  јазик)

- Усвојување навокабуларот и

фразите на англиски јазик

- Обработка на песни кои ќе им

помогнат на децата да ги

разберат новонаучените зборови

и фрази и да почнат полесно да

го разбираат англискиот јазик

- Изразување на детската

креативност преку цртеж

- Различни видови на игри и

Континуирано преку целата

година (септември - јуни)



- Delicious food (Вкусна храна)

- Animals (Животни)

- Let’s prepare for school(Ајде

да се подготвиме за во

училиште)

активности преку кои децата ќе

продолжат да го разбираат и да

се изразуваат на англиски јазик

- Приказни

- Работилници на одредена тема

Следење на напредокот на децата

од сите возрасни групи и

пронаоѓање начини да се зголеми

интересот на децата за англискиот

јазик.

Дополнителна работа и поттик на

надарени деца.

- Опсервирање на напредокот на

децата и посветување внимание

на децата кои потешко

напредуваат во изучувањето на

англискиот јазик

- Забележување на нови идеи за

активности и игри

- Соработка со професори по

англиски јазик од други градинки

Континуирано преку целата

година

Соработка со надворешна/ни

институција/ии (градинки/училишта)

во форма на учество и

изработување на заеднички проекти

(преку e-twinning платформата која

е дел од Еразмус програмата)

- Контакт со надворешна/ни

институција/ии преку e-twinning

платформата

По потреба во текот на

годината

Запознавање со дел од англиската

култура преку одбележување на

- Украсување на просторот каде ќе

се прославува празникот

Во текот на годината



празници со групите од 5-6 години

- Halloween

- Thanksgiving

- Easter

- Едукативни активности за

прославување на празникот

- Претставување на вокабулар и

фрази поврзани со темата на

празникот

Организирање на работилници во

текот на учебната година од

доменот на англиски јазик

- Let’s go to London!

- Music, art and dance festival

- Претставување на темата на

работилницата

- Изработка на сите потребни

средства и материјали според

целите на активноста

- Поттикнување на детската

креативноство текот на

работилницата

Во текот на годината

Организирање на работилници во

текот на учебната година во

соработка со воспитниот и

стручниот кадар за групите на

возраст од 4-6 години. (според

програмата на советувалиштето за

деца и родители “Мал свет, големи

срца” и планираните интерни

проекти во секој објект – при

- Претставување на темата на

работилницата

- Изработка на потребни средства

и материјали според целите на

активноста

- Поттикнување на детската

креативноство текот на

работилницата

Континуирано преку целата

година



обработка на слични теми)

Одбележување на одредени

денови:

- Меѓународен ден на

англискиот јазик

- Светски ден на пчелата

- Светски ден на желките

- Изработка на потребни средства

и материјали според целите на

активноста

- Поттикнување на детската

креативноство текот на

одбележувањето на денот

23 април, 2022

20 мај, 2022

23 мај, 2022

Подготовка на распоредот за

часовите по англиски јазик за сите

групи на возраст од 4-6 години, во

консултација со останатите стручни

соработници во градинката,

надворешни соработници и

воспитниот кадар

- Организација на часовите според

денови и часови во консултација

со споменатиот кадар

Месец август

Водење евиденција за воспитно -

образовната работа во групите –

месечни и дневни планирања

- Планирање на воспитно-

образовната работа во групите

на месечно и дневно ниво

(определба на англискиот

вокабулар и фразите кои ќе се

изучуваат во секоја од

Континуирано преку целата

година



предвидените теми, определба

на песничките кои ќе се слушаат,

планирање на активностите,

игрите и сл.,  )

Подготовка на месечни извештаи и

годишен извештај за воспитно-

образовната работа во групите и за

останатите активности во

градинката

- Сумирање на секојдневните

евиденции за воспитно-

образовната работа во групите и

за сите останати активности во

градинката

Континуирано преку цела

година

Соработка со воспитно – згрижувачкиот и стручниот кадар

Соработка со воспитувачите:

- обработка на одредени месечни теми како дел од воспитно – образовниот процес

- реализација на активности во текот на Детска недела (месец октомври)



- реализација на активности од интерните проекти (спроведување на активноста заедно со воспитно –

згрижувачкиот кадар во групите каде што е потребно)

- организирање на приредби (се зема учество во подготовките на приредбите на одредени групи) или

учество/организација на дадена приредба на англиски јазик

- одбележување на денови, работилници и сл. (обработка на соодветна тема за одреден празник)

- учество на состаноци на Совет на воспитувачи и стручни работници/соработници (размена на идеи,

искуства и сл.)

Соработка со стручниот кадар:

- секојдневна размена на идеи и соработка со стручните работници и соработници при дневното планирање

на часовите

- организирање на работилници и одбележувања на денови во соработка со музичкиот педагог и професорот

по физичко образование (во текот на годината)

- соработка со целокупниот стручен кадар при реализација и организација на работилници и активности кои

се дел од програмата на Советувалиштето за деца и родители “Мал свет, големи срца” или дел од планот за

интерните проекти; организација на предавања, обуки и сл.



Комуникација со родители

- Индивидуални консултации со родители по потреба во текот на годината (информации за напредокот на

детето во однос на изучувањето на англискиот јазик)

- Комуникација преку веб страната на градинката во делот “Едукација за родители” и “Учиме заедно”

Сопствено стручно усовршување и професионален развој

- Организирање на состаноци во текот на годината со цел соработка со професорите по англиски јазик од

други градинки – размена на искуства и совети за успешно спроведување на наставата по англиски јазик во

градинките

- Контакт со други градинки и/или училишта (во и надвор од државата), со наставен и стручен кадар од тие

институции користејќи ја Е-twinning платформата за наставници – учество во проекти или организација на проект,

комуникација и размена на искуства кога станува збор за настава по англиски јазик во претшколски установи

- Учество во организација на обуки, предавања и сл. во нашата установа заедно со останатиот стручен кадар

- Присуство на обуки и предавања организирани од надворешни институции заедно со воспитниот и/или

стручен кадар од градинката со цел дополнителна едукација и квалификација на одредена тема.



10.2 Годишна програма за работа на музички педагог

Вовед

Многу е значајно да сфатиме дека со воведување на музиката во животот на детето, потрeбно е да

почнеме што порано, со помош на разновидни активности кои го стимулираат нивното учење. Песнички од мајката

или ритмички музички жаргон кој го користи мајката со дететопомага на развојот на говорот кај детето.

Предучилишните деца во градинките користат разни ритмички инструменти, пеат песнички,маршираат низ

музика... и благодарејќи на тоа се усовршува нивната координација на движење,осет за ритам, меморија, како и

способност за слушање.Откако децата ќе тргнат во школо најважна задача која им се поставува е да научат да

читаат.Со користење на музика оваа задача ќе биде видно поолеснета. Учејки ритмички песнички,користејќи

ритмички инструменти и играјќи музички игри, децата се учат на склопови кои формираат звуци и ритам.Полесно

препознаваат самогласки и полесно ги делат зборовите на слогови, што подоцна ќе им биде од голема корист

кога ќе почнат да учат да читаат.



Планирање на воспитно-образовната работа во детската градинка

Активности Начин на реализација Динамика на реализација

Програмирање и планирање
 Подготовка на Годишен извештај

за работата на музички педагог
во детската градинка

 Подготовка на рамка за Годишна
програма на музички педагог

 Подготовка на месечен план за
работа на воспитни групи

 Подготовка на дневен
оперативен план на детската
градинка

 Учество во подготовка на
годишен глобален план во домен
на Музичко воспитување од сите
возрасти

 Активности во домен на Музичко
воспитување поврзани со проекти

 годишно

Работа на создавање
оптимални услови на
социоемоционалниот  развој
на децата и воспитно-

 Реализација на планот и
програмата на годишната
програма во домен на Музичко
воспитување.

 Идентификување на напредокот
и постигнувањата на децата.

 Вежби за ритам,рима ,темпо
 Вежби за помош на децата за

 континуирано, во текот на
целата година



образовната работа изговарање на проблематични
букви и зборови

 Вежби за слуховно препознавање
на мелодии и звуци

 Пеење песни ( препознавање на
песни , учење на текст ,
интонативно препознавање

 Подготовка на мелодија и тема
(текст) на одредена песна по
возраст

 Учество во подготовка на
сценарио , со предлог на песни и
исечоци од песни на дадена
тема.

 Интеракција со деца од сите
возрасти на различни теми во
полето на музичката уметност

 Следење на напредокот
идостигнувањата на децата во
воспитните групи во домен на
Музичко воспитување.

 Следење на индивидуалните
музички можности од сите
возрасни групи

 Подготовка на вежби за деца со
потечкотии во развојот

 Поттикнување на децата преку
музички активности во за
стимулирање во домен на
Музичко воспитување.

 Стручно усовршување на 



Следење и поттикнување на
развојот на децата

вработените во спроведување на
воспитно образовната работа

 Избор на песни по возрасни групи
 Следење на интернет страни за

нови песни
 Подготовка организирање и

учество на предавања и
работилници на разни теми во
соработка со стручни работници

 Учество на детски фестивали,
соработка со МРТВ и други
институции поврзани со музичка
уметност.

Официјалните активности започнуваат со учебната година односно со 1ви Септември кога и децата се собрани во

своите групи и започнуваат со планска работа. Предвидени се приредби во текот на цела учебна година во

согласност со темите на воспитувачите, но и активности предвидени од Музичкиот педагог.



Содржини кои ќе бидат обработени во текот на учебната 2021-2022 година се:

Круши Дуњи Јаболки

Есента ни доаѓа

Дедо мраз од далеку иде

Ѕвончиња

Многу сакам снег

Зима

Песна за новата година

Кога мама се смее

Мила моја мамо

Ваму таму

Пролетно оро

Штурецот и мравката

Пролет пролет мила

Зеленчукова градина

Кап кап



Непослушно маче

Има уште многу песнички, кои ќе се обработуваат по потреба во соработка со воспитувачите.

Слушање на класична музика , ефекти од природата како на пр:

Дожд

Капки вода

Ветер

Грмотевици

но и ефекти од индустријата како на пр. :

Автомобил

Пожарникарно возило

Амбулантно возило

Камион

Воз

Авион и.т.н.



Во програмата за музичко воспитување ќе се обработуваат и содржини поврзани со семејството,
роденденските прослави и уште многу груги содржини поврзани со растењето на дечињата во градинката.

Во Декември месец на тема ,,Во светот на приказните и бајките,, во објект Сонце ќе има проект во кој ќе
бидам координатор на истиот.

Се предвидуваат и пролетни приредби со децата на 4-5 годишна возраст со теми зададени по избор на
воспитувачи.

Кон крајот на учебната година се предвидува завршна приредба со големите групи, на која ќе
присуствуваат родителите и роднини на дечињата.

Изборот на содржините кои се наведени во програмата не се задолжителни и истите се менливи, односно
истите можат да се заменат со други содржини во корелација со воспитувачите и стручните работници и
соработници.

Соработка со воспитно-згрижувачкиот кадар

 Тематско планирање
 Приредби
 Проекти од музички карактер
 Секојдневни разговори за напредокот на децата
 Индивидуални и групни консултации

 Инструкции како да се поттикне музичкиот талент кај децата
 Воспоставување позитивна клима во воспитната група преку разни видови на музика



Соработка со родители

 Индивидуални средби

 Советодавни услуги

 Поттикнување на родителите да ги вклучуваат децата со потешкотии во разни музички активности
 Информации на огласните табли

Музички педагог
Марјан Атанасовски



10.3Годишна програма за работа на професор по физичко воспитание

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СПОРТСКИТЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021/2022 ВО ГРАДИНКАТА

„БУБА МАРА“

ПРОФЕСОР ПО ФИЗИЧКО ВОСПИТАНИЕ – НИКОЛИНА ЌОРВЕЗИРОСКА

Вовед

Здравјето и добрата состојба на децата се клучни фактори во процесот на растењето и развојот, а пред се во

услови на пандемија против која би се спротиставиле со здраво тело ,кое детето го развива и тој развоен процес

се одвива во текот на раниот период од животот. Растот и развојот кај децата е паралерeн и комплементарен

процес. За да им се обезбеди на децата добро детство и напредок во психомоторниот развој не е само една

добра задача, тоа е одговорност бидејќи детсвото е дел од сите нас (со мерки за заштита, пред се практикување

вежби на отворен простор).

Моделите на промени што настануваат во текот на растењето во принцип се исти кај сите деца, а степенот на

промена е оној кој ги одвојува децата и покажува значања индивидуална варијабилност. Вредностите како што се

физичката компенентност, добрата физичка кондиција, активното учевство на децата во животната околина,

способност за примена на здрави и безбедни практики во секојдневните активности се дел од физичкото здравје и

моторниот развој. Кога децата се во добра физичка кондиција и здравје тоа им дава енергија и издржливост



активно да учествуваат во процесот на учење. Избалансиран моторен развој е поврзан и директно влијае врз

останатите развојни домени: развој на говор, когнитивен развој, социјална компентенција и емоционален развој

(пр. бебињата кога лазат или одат ја зголемуваат својата можност да го истражуваат просторот, а со тоа го

потикнуваат и нивниот когнитивен развој.

Задачите и содржините на физичкото воспитување не се ограничуваат само на здравствено и биолошкото

подрачје,тие ја опфаќаат и интелектуалната и моралната страна на педагошкото делување.Значењето на

физичкото воспитување упатува на неопходност од посветување на одредено внимание во изборот на

содржините,методите и обликот на работа со предучилишните деца. Притоа, исклучително е важно да се посвети

посебно внимание на основните карактеристики на децата од оваа возраст за да успешно се реализираат

поставените цели и задачи.

Еден од добрите мотиватори на физичкото здравје секако дека е спортската активност т.е. физичката вежба.

Затоа целта на физичкото вежбање кај предучилишните деца е:

- здраво физички добро и складно развиено дете;

- запознавање на сопственото тело, неговиот изглед и шема;

- да го помогне психо-физичкиот развој на детето;

- да ја развива самостојноста во развивањето на потребните задачи;

- да стекнува навика за примена на здрави и безбедни практики во секојдневните активности;

- да ги ракува умствените способности како и моралните и естетските чувства;

- да ги формира и развива неопходните хигиенски навики;



Позитивно влијание од сите овие задачи и цели на наведените компоненти се остварува со исправно

спроведување на дадените движења, структурата и држењето на телото, осмислен систем вежби – игри,

создавање на навики кои ќе доведат до здрави и безбедни практики на еден нов стил на животот на детето. Со

сите наведени ставки детето стекнува сознаниа за општата физичка состојба и создава навика за секојдневно

занимавање со физичката активност. Било која игра, телесна активност, и спортска гранка го активира

комплетниот локомоторен апарат, пресуден за трансформација на енергијата која е потребна за активноста на

сите станици во организмот, но затоа овие активности можат да се третираат како одреденици за складен развој

на сите детски особини. Позитивната трансформација децата можат да ја осетат како активни учесници во

процесот на физичкото вежбање и спортот,а пред се преку детската игра која им обезбедува на децата можности

да практикуваат разни вештини на движење.

Планирани активности за воспитно-образовната работа за реализираните часови по физичко воспитание во

детската градинка “Буба Мара“ за тековната 2021/22година

Доколку би се вратило нормалното функционирање на спортот како и сите останати активности (ликовно, музичко,

англиски јазик) и би се почнало со часови на отворено, дел од игрите би биле претворени во активности и

спортски игри кои самите деца би ги побарале,т.е. децата да ги водат првите часови.Верувам дека со некои групи

ќе се почнува се од почеток, додека со други само ќе се продолжи таму каде се прекинало.Сите часови би биле

водени од временски услови и бројка на децата во групите. Доколку бројката е поголема секако би се одржале

повеќе часови.Секоја група ќе добие распоред кој треба да биде испочитуван.



АКТИВНОСТИ НАЧИН НА РЕАЛИЗАЦИЈА ДИНАМИКА НА РЕАЛИЗАЦИЈА

Корективна
гимнастика

* развивање на  основните движења:
- одење трчање, потскокнување и скокање,

качување

континуирано

Одење и трчање * одење со промена на темпото и смерот на
движење во разни формации (колона, круг)
* циклично движење со различно темпо и
промена на правецот на движење (меѓу
чуњеви)

континуирано

Вежби за развивање
на сводот на
стапалата

* одење и трчање на прсти по рамна и
нерамна површина во сите правци (напред
,назад, лево, десно)

континуирано

Корективна
гимнастика

* движења кои го изградуваат правилното
држење на телото
Вежби за еластичност на `рбетниот
Столб, вежби за јакнење на грбот
(амениот појас,плеќите и рбетниот
столб),вежби за јакнење на стомакот и
стопалото

континуирано

Одење и рамнотежа Вежби за одење и рамнотежа(одење по
ниска греда ,одење по јаже на под .одење со
вкрстување на парови по греда

Почеток на окттомври

Трчање Трчање со темпо од 20м,трчање на 10м,20м и Континуирано септември



30м од висок и низок старт ,октомври и ноември

Поскочи ,скокови
,прескоци

Поскоци на една нога ,две нозе суножни на
тесна подлога,вежби за подскокнување и
скокови со топка (се прати ритмот на
топката)скокови во обрачи,сужни скокови
преку јаже,скок во далечина од место

Првото тримомесечје

Скокови во вис Скокови со залет ...ножички Ноември

Провлекување,
ползење и качување

Влечење по јаже на стомак во
парови,провлекување под ниско поставено
јаже

Ноември

Тркалање ,
Фрлање- фаќање

Фрлање на топки со две раце,фрлање
тениско топче,гаѓање на топка во цел на
далечина од 3мсо рака и нога,фаќање и
додавање во парови со две раце во место
(без динамика)

Континуирано

Куглање Туркање на сталки од блиско растојание Декември

Вежби и игри со коцки Вежби во седечка ,стоечка и лежечка
положба,(игра веселото кругче)

Декември

Вежби и игри со јаже Провлекување под
јаже,балансирање,рамнотежа на јаже
поставено на под

Декември

Вежби и игри со тунел Спагаат во видовите ползења; протнување низ
тунел ,наторевар меѓу децата

Декември



Влечење ,потиснување
,висење

Влечење по под на стомак ,влечење на под на
грб;вис на рипстол

Декември

Вежби за обликување
на тело

Обука ,комплекс на вежби за глава ,рамен
појас,труп и нозе

Јануари

Елементарни и
штафетни игри

Игри со одење и трчање; натпревари по
броеви

Јануари

Мини фудбал Шут на гол од место од блиско
растојание;без голман и со голман,гаѓање во
одредена цел

Јануар/февфуар

Мини фудбал Поминување помегу препреки и шут на гол од
блиско растојание

Јануар/февруар

Мини фудбал Натпревар меѓу групите во
градинка,натпревар меѓу селектирани екипи
од сите клонови на ниво на градинки

Континуирано
Според временските услови

Спортска гимнастика Обука -стој на рамемжници (свеќа) Февруари

Елементарни и
штафетни игри со
хулахоп поставен на
под

Игра -трчање околу куќички натпревар мегу
две екипи во скокови низ кругови

Февруари

Вежби и игри со тунел Провлекување низ тунел,поскоци низ кругови
поставени на под

За прво тромесечје

Мини кошарка Поминување помеѓу препреки и шут на кош
од блиско растојание

Февруари



Мини кошарка Кочаркарски натпревар меѓу групите од
градинка

Февруари

Спортска гимнастика Обука колук напред(кога ке се усвои се
прават 2 последователни колука)

Март

Спортска гимнастика Обука колук назад Март

Мини одбојка Играње одбојка со голем балон(може да се
игра и помегу екипи со различни возрасти)

Март

Елементарни и
штафетни игри

Игри со носење на топки и коцки (за
динамичност на игрите се вметнува
времетраење на игра)

Март

Корективна
гимнастика

Вежби за грбната и стомачната
мускулатура(по 10 наизменични повторувања
од серија вежби)

Март

Вежби и игри со
ластик

Вежби во седечка ,стоечка и лежачка
положба(поскоци ,скокови,на една или две
нозе,скок ножички)

Април

Полигон Комбинација од претходно изработени вежби Април

Мини фудбал Поминување помеѓу препреки и шут на гол од
блиско растојание(со поставени мини
голови)

Мај



Елементарни и
чтафетни игри,

Брзински натпревар (крос)меѓу групите во
градинка(секој добива стартен број)
прогласување победник

Мај

Спортска гимнастика , Обука – Ѕвезда Мај

Мини кошарка Кошаркарски натпревар помеѓу децата во
градинка

Мај

Детски танци и
ритмички игри

Далекувисоки скокови,пируети,мачји
скок,еленски, скок,тестови за ритмика преку
инсрументи и изразување преку движење во
простор

На секое тромесечје

Детски танци и ритмични игри се целина богата со содржини.Нивната примена треба да биде зачестена затоа што

со неа се реализира целосна интеграција на сите воспитни подрачја на кои се темели воспитанието на

предучилишното дете.Со примена на танцовите содржини се влијае на психомоторните и на развојот на другите

квалитети:естетски движења,изразување на емоции и чувства.

Секоја игра има димензии на креативност,бидеќи детето играта ја доживува преку лична желба.На пр.да тргнеме

од играта брканица,која има едноставни правила. Се поаѓа од целта:детето да го совлада движењето во

просторот, но и да се прилагодува кон другите деца.Применуваќи по сопствена желба, начин и брзина на



движење тоа навлегува во просторот на креативноста-когницијата. Од ова ќе произлезе ако подлабоко се

анализира носечката улога на играта,во физичкото воспитувањена најмладите може да се заклучи дека истата

поволно влијае на сите простори био-психо-социо статус на детето:морфологија,функционални

способности,моторни способности,когнитивни,конативни и социолошки карактеристики.

Некои истражувања покажале дека децата подобро учат кога тоа го прават преку некоја физичка

вежба.Занимавањето со спорт на организмот му нуди повеќе кислород,а со самото тоа и мозокот подобро

функционира.Затоа во таа насока ќе бидат дадени вежби за интелегенција “Brain Gym“  кои за да се направат

успешно потребно е да се вклучи мисловен процес.Во прашање е сензомоторички програм за кинезиологија и е

наменет за физиотерапети,психолози,логопеди,дефектолози, воспитувачи, учители.

Вклучува активности и вежби со кои се поттикнува интелегенцијата на мозочните функции, интеграција на

системот “ум-тело“односно интегрирано делување на цел мозок и тело во рамките на 3

димензии(латералност,центрирање и функционирање).

Програмот го развил др.сц.Paul E.Dennison.Пристапен е и наменет за сите возрасти -во работа со деца,постари

личности како и со личности со посебни потреби.Се темели на 3 основни правила:

-Учењето е природна активност која носи радост и трае цел живот.

-Тешкотиите т.е. блокади во учењето не се ништо друго туку неможност да се спротиставиме на стресни и

неизвесни  нови задачи.

-Сите ние сме на извесен начин блокирани бидеќи не сме научиле како правилно да се движиме.



Задолжителни игри за соработка и кооперација т.е. развивање  на соработка и кооперативност во игрите кои не

содржат такмичење.Овие игри можат да се надоградат по пат на

набљудување,истражување,експеримент,манипулација,играње на улоги,споредба,решение на проблемот и сл.

Соработка со воспитно-згрижувачки кадар:

Во соработка со воспитно згрижувачкиот кадар очекувам потполна подршка и помагање во активностите каде ќе

бидат вклучени игрите од соодветни тематски целини (за кои им беа доставени содржини, доколку се работи за

тековен настан,кој се поклопува со физичката активност) и соработка за спортски денови кои се на меѓународно

ниво.

Почитување на распоредот на часовите и времетраењето на истите.За тоа навремено ќе се дадат распоредите .

Активно учество во одбележување на спортски ден, дали е тоа посета на спортски објект или организирање на

натпреварувачки игри каде може максимално да се вклучат со идеи и реализација на истите.

За атрибутно одбележје ќе се смета оној момент ако насочување на активноста е детска желба која се реализира

во конкретна ситуација.Таквата активност му овозможува на детето исполнување на неговите желби и интереси и

го поттикнува на поголема активност и креативност.

Соработка со родители:

Во соработка со родителите може успешно да се организира посета на некој спортски објект или следење на

натпревар(ако станува збор за подалечна дестинација).



Може да се организира натпревар во одредена дисциплина помеѓу родителите.

Сопствено стручно усовршување:

Бидеќи спортот и спортските активности што се реализираат со децата во нашата градинка “Буба Мара“не се

повеќе на почетничко ниво може да се направат напори да има збратимување со други градинки или институции

кои ги негуваат спортските активности, а со тоа да се разменат искуства и доживувања кои ќе ја напреднат и ќе

вродат успешна соработка на спортски план. Избор на било која спортска активност е добар избор.

Само здраво дете е среќно дете!

11.Амбиент и односи во градинката

Детската градинка одговорно го обезбедува севкупниот амбиент кој го подржува позитивното искуство во текот на

раното детство. Сите инволвирани чинители имаат подеднаква улога во поттикнување на растот и развојот кај

малите деца преку креирање на содржини, активности преку игра.  При креирање на амбиентот кој го поттикнува

развојот и ранотот учење кај малите деца ги имаме во предвид следниве принципи:



Малите деца се подготвени за учење, тие чекаат информации, но само информациите не носат учење, затоа

воспитувачот се насочува кон олеснување овие искуства најмногу да му одговараат на развојот на детето.  Како

Играта е движечка
сила за поттикнување
на развојот на секое

дете, вклучувајќи ги и
децата со потешкотии

во развојот

Ефективен амиент се
постигнува кога се

комбинираат
активностите за учење
иницирани од децата

Развојот кај децата се одвива
според однапред претпоставени

развојни достигнувања кои
постепено стануваат се

покомплексни, поорганизирани
и се одраз на индивидуалниот

развој на секое дете



што тие учат нови работи, расте нивното разбирање за светот оклу себе. За таа цел воспитувачот во детската

градинка креира амбиент што ја поттикнува љубопитноста кај децата и го збогатуваат искуството и сефкупниот

ран детски развој преку секојдневни спонтани или насочени и рутински активности. Се планираат индивидуални и

групни активности за учење кои се во согласност со возраста на децата,  потребите, способностите, можностите и

интересите. Исклучително влијание врз когнитивниот, социјалниот, емотивниот и психичкиот равој на децата има

амбиентот во детската градинка. Амбиентот и просторот во кој децата играат учат - занималната, дворот на

градинката е автентична и безбедна средина, која располага со разновидендидактички и игровен материјал, се

планираат активности и ситуации прилагодени на развојот на детето преку самостојно и групно истражување,

преку игра и интеракција меѓу децата и возрасните, со користење на стратегии за учење, поттикнување,

поставување прашања, моделирање, давање инструкции и слично.

12. Професионален развој на воспитно-образовниот и згрижувачко-воспитниот кадар/перманентно
стручно усовршување

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

годишниот акционен план на работа, имаме поставување на повисоки стандарди кон вработените, имаме

планирање на професионалниот развој како личен така на ниво на градинка, кое ќе прерасне во процедура за

следење на работата и одговорноста за правилно спроведување на својата работа. Самиот процес

професионален развој првично овозможува приспособување на промените, да се разбере новата идеја, да се

корегираат стереотипите, да се воведат нови стратегии, вработените да имаат помош во градењето на своите



знаења и вештини и постојано да се бараат одговори и да се наоѓаат решенија на најважните прашања од

развојот, воспитанието и учењето во преучилишните установи.

Професионални вредности што се очекува да ги поседува секој вработен, професионални знаења и вештини, што

се очекува да ги стекне во текот на обуките, работилници, тренинзи или предавања, всушност ќе му обезбедат

поголемо реноме на вработениот, а воедно и би се формирале индикатори кои би служеле како професионалната

практика кои би биле основен стандард за проценување и оценување на вработениот, дали од установата дали

од самооценувањето .

Бидејки програмата е со цел да ги задоволи потребите на различните структури на вработени, стручни профили

има и разновидни креативни области на работа со деца, соработка со семејство или пошироката заедница. Се

изработува и акционен план за секоја година. Акциониот план по ниво на сложеност се движи и се диференцира

зависно од потребите и проблемите во преучилишната установа .

13. Вклученост на семејството во градинката

Соработката помеѓу предучилишната установа и семејството е прв чекор во планирање на соработката

претставува запознавање на можностите и очекувањата на семејството. Основни принципи  на соработка со

семејството се базираат на негување на партнерскиот однос, почитување на личноста и улогата на родителите,

голем избор на вклучување на родителите, прифаќање на идеите на родителите. За соработка како процес

идеата бара време, трпеливост, заедничка одговорност, професионалност кон информациите кои се добиени од

родителите и почитување на приватноста на семејството.



Целите кои се поставени од детската градинка можат успешно да се реализираат доколку се воспостави

соработка со родителите/старателите на децата вклучени во детската градинка.

Соработката со семејството се одвива по следниот план:

Активности Период на реализација

1.Организирање на групни родителски средби. Септември  и февруари

2.Организирање на стручни средби со родителите на

кои преку

конкретни  теми и содржини ќе им се дадат насоки

за правилно воспитување на децата во кругот на

семејството..

Контининуирано во текот на годината

3.Вклучување на родителите во кампањи работилници

и  еко акции (а го разубавуваме дворот на градинката

(садење локални дрвја и цвеќиња) акција со родители

*работна акција со родители-фарбање на оградата во

градинката

и жители од блиската околина)

Делење на флаери за собирање на стара хартија,

Работилница со родители со хартија

Посета на Установа и подарување на изработки од

рециклирана хартија

Контининуирано во текот на годината



Хуманитарна акција ,,Од дете за дете,, Ноември

Остварување посети според планот и активностите кои

ќе се спорведуваат во текот на годината

Контининуирано во текот на годината

Соработката со родителите е значаен дел од работата на дејноста за воспитание,образование и згрижување на

децата. Целта на оваа соработка е остварување на задачите, ставовите и усогласени активности во насока на

влијание на детето во текот на неговиот рзвој и воспитувањето во градинката и дома во семејството.Со цел

заемно делување на семејството и предучилишната установа неопходно е да се создадат услови за систематска,

заедничка соработка и дејствување. Катчето за родители постои пред секоја занимална и е место на кое

родителите може да се запознаат со воспитно-образовните содржини кои се реализираат во моментот и

активностите кои произлегуваат од истите и во кои може активно да се вклучат како би помогнале и квалитативно

би ја збогатиле самата реализација на темата.

Вклучувањето на родителите во работата на установата се реализира низ различни форми и степени и тоа:

 Иформативен степен на соработка кој ќе се реализира преку:

-секојдневни средби на воспитувачките и негувателките при прием и издавање на децата за тоа како поминал

денот какви биле потребите на детето и други битни информаци поврзани со детето;

- групни родителски средби на кои родителите добиваат информации од општ карактер кои се однесуваат на сите

деца од групата, програмата која ќе се реализира во текот на годината, проекти и проектни активности во кои ќе



бидат вклучени и родителите, потребите на децата во групата за успешна реализација на воспитно-образовната

програма како потребен материјал – блок,боички и др.,

- потребата од учество на родителите при реализирање на проектни активности или посети на одредени

установи, за учество на родителите во работилници во групата;

- индивидуални рзговори со стручни лица од устновата доколку се јави потреба за тоа;

- децата на гости кај родителите и обратно со цел запознавање со професиите на родителите и професиите

воопшто.

 Едукативниот степен на соработка со родителите ќе се реализира со:

- родителски средби во рамки на кои ќе бидат разгледувани теми актуелни за рзвојот а децата по избор на

родителите или стручниот тим на установата;

- вклучување на стручни лица од различни области (здравствена,педагогија,развојна психологија и др.) кои ќе им

помогнат на родителите полесно да се снајдат и справат со непознаниците со кои се среќаваат во одгледувањето

на своето дете;

- Освен организираните средби со родителите, ќе подготвиме и едукативни материјали во вид на флаери,

информативни плакати,пораки со што ќе се олесни соработката но и ќе се охрабрат и поттикнат родителите да

прашуваат и да разговараат за работи што се од интерес за правилен развој на нивното  дете.

- Семејството како основна клетка на општеството каде детето ги добива првите сознанија, родителите како

најодговорни за одгледување и правилен развој на своето дете ќе бидат дел од истражувањата кои редовно се



спроведуваат во нашата установа со цел добивање на одредени податоци за навиките, активностите и др.

информации за однесувањето на децата во кругот на семјството а важни за правилниот развој надецата.

Активното вклучување на родителите во реализација на активностите во воспитните групи ја зголемува и

поттикнува довербата кај родителите за работата на установата, местото и улогата на воспитувачот во

воспитувањето на децата за време на престојот во градинката, согледувањето на работата на установата од друг

агол – како учесник во реализација на воспитно-образовните содржини ќе им помогне на родителите да ги

усогласат своите активности во воспитувањето и одгледувањето на своите деца со начинот на работа во детската

градинка или уште подобро да бидат коректив на работата на установата; заедно со родителите изготвување на

правила за однесување на децата и возрасните во градинката кои што ќе ги почитуваат сите вклучени во

воспитно-образовниот процес во установата.

14. ИНКЛУЗИЈА НА ДЕЦАТА СО ПОТЕШКОТИИ  ВО РАНОТО УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ

По дефиниција инклузивното образование се однесува на можност на установата да обезбеди квалитетно

образование на децата, без оглед на нивните различности. Инклузијата се дефинира како процес на

препознавање и одговарање на различни потреби на децата низ зголемување на учество во учењето, културниот

живот и животот во заедница.Предучилишната установа треба да биде отворена за сите деца, низ посебно

насочување на вниманието на децата со потешкотии во развојот и децата од маргинализирани групи. Сите деца

треба да бидат дел од предучилишната заедница без оглед на нивните слабости во поедини области. Правото на



секое дете мора да биде вреднувано и почитувано,со тоа што се овозможуваат еднакви услови за да се

образуваат сите деца.Образованието се однесува и на исполнување на другите права, како право на живот,

опстанок и развој без дискриминација, принцип за најдобриот интерес на детето или право на детето слободно да

го изразува своето мислење.

Вклучувањето на децата со потешкотии во развојот во редовниот воспитно-образовен систем подразбира

зајакнување на поддршката со семејството и стручниот тим за рана интервенција, прилагодување на програмата

како и правилно насочување во средината со своите врсници. За инклузивниот модел потребно е поддршка и

соработка на кариката градинка-семејство-стручен кадар. Во степенот на образованието се бара и висок степен

на толеранција на децата со потешкотии во развојот од страна на стручниот тим и воспитно-образовниот кадар.

Инклузивното образование опфаќа промени и измени на содржината, пристапот, структурата и стратегијата со

заедничка визија која ги зема предвид сите деца од предучилишна возраст со потешкотии во развојот да бидат

дел во образовниот систем.

15.КОМУНИКАЦИЈА СО ЈАВНОСТ, СОРАБОТКА СО НАДВОРЕШНА СРЕДИНА И ПРОМОЦИЈА НА
ГРАДИНКАТА

Kомуникацијата со јавноста има стратешка функција која е потребна за комуникација на детската градинка  со

општеството, заедницата во која живееме, институциите, се со цел да се изреализираат поставените цели и

задачи .Ваквиот начин на комуникација е неодложен и континуиран процес .

Со изработка на флаери, соопштенија, подготовка на јавни настани, манифестации изложби, како и разновиден

едукативен материјал се врши  промоција на реализирани активности во градинката .Потребно е да се вклучиме

во размена на искуства и идеи со градинките на ниво на градот и пошироко.



Преку размена на искуствата се проширува видокругот на вработените во воспитно –образовниот процес.

Соработка со пошироката средина

Соработката со пошироката средина се реализира плански и континуирано на ниво на установа и на ниво на

објект, земајќи ги во предвид специфичностите на групата, средината и можностите за соработка.

Соработката ќе биде од отворен карактер и нашата градинка ќе се стреми кон нејзино проширување кон сите

институции кои ќе допринесат за унапредување на предучилишното воспитание и образование.Со цел за

поуспешна реализација на задачите од воспитно-образовната програма нашата установа е отворена за соработка

со пошироката заедница и активно ќе учествува во сите проекти и активности за кои ќе биде поканета.

Јавната и културна дејност ќе се реализира и преку остварување на посети на јавни институции од нашиот град

како и посета на вработените од локалната самоуправа, полиција, противпожарна служба,медицински центар и

други организации со цел запознавање со работата на возрасните.

Соработка со организации и институции од областа на воспитанието и образованието, науката, здравството,

социјалните дејности, стопанските субјекти, медиуми и слично.Програмата за културна и јавна дејност се

реализира според календарот за празници на РМ, содржините на воспитно-образовната програма и локалните и

традиционални празници. Со цел за поуспешна реализација на задачите од воспитно-образовната програма

нашата установа е отворена за соработка со пошироката заедница и активно ќе учествува во сите проекти и

активности за кои ќе биде поканета. Јавната и културна дејност ќе се реализира и преку остварување на посети на

јавни институции од нашиот град како и посета на вработените од локалната самоуправа, полиција,

противпожарна служба,медицински центар и други организации со цел запознавање со рабтата на возрасните.



Распоредот на активности ќе се одвива според календарот на значајни датуми кои започнуваат од септември па

до јуни.

Јавниот  и културниот живот е процес каде се застапени голем број активности како:

-одржување на тетарски претстави  по повод на детската недела

-разни балетски настапи

-интерни приредби

-куклени претстави

-Новогодишна претстава

-одбележување на светски и меѓународни еколошки денови

-учество во хуманитарни акции и сл.

Соработка со стручни институции и советодавни тела

За подобрување на квалитетот на педагошката работа од големо значење  е соработката со стручни институции и

советодавни тела како што се:

Сектор за образование при општина Аеродром;

Министерство за труд и социјална политика;

Министерство за образование;

Биро за развој на образование;

Институт  за Педагогија и Психологија при Филозофски факултет-Скопје;

Педагошки факултет„Климент Охридски;

Културен детски центар „Карпош„и др.



Соработка со родителите на децата е со цел градење на одговорно родителство и јакнење на учество во

работата на Советот на родители:

•  едуцирање на родителите со различни психилошко - педагошки теми;

• изработка на флаери за информирање и едуцирање на семејствата на децата;

партнерските односи на градинката и семејствата на децата;

• индивидуални разговори со родителите;

• организација на работилница со родителите;

• организирање на заеднички посети и излети со родителите;

• групни родителски состаноци;

Во рамките на  програмата на Интеграција на еколошката едукација во Македонскиот образовен систем детската

градинка изработи еко-кодекс , прилог бр.5

16.ПРИЛОЗИ

ПРИЛОГ 1



ФОРМУЛАР ЗА ЧЛЕНОВИ НА ЕКО-ОДБОР
Учебна година _____2021/2022__

I. Податоци за градинката/училиштето

Градинка/училиште ЈУДГ,,БУБА МАРА,,

Општина Аеродром- Скопје

Адреса Бул.АСНОМ бр.194

Директор Елена Устамитова

Телефон 022434530

Фах 2434-530



Е-пошта judgbubamara@gmail.com

Име и презиме Телефон Е-пошта

Координатор

На
Биљана Николовска

Трајановска 078/448-319 biljana25.n.t@gmail.com
Програмата

Претседател
на еко одбор Катерина

Кикерковска 078/448-325 kkikerkovska@yahoo.com



Членови на Еко-одбор:

Име и презиме Позиција Институција

1. Зорица Јакимовска
Соработник за
социјална заштита Општина Аеродром

2.

Помлад соработник
за унапредување на
животната средина Општина Аеродром

Софија Зафировска

3. Ико Брдаровски

Претставник од
бизнис сектор
менаџер за грижа
на корисници Пакомак

Оперативен сектор Пакомак
4. Игор Макалоски

5. Маргарита Ставрова Педагог ЈУДГ„Буба Мара“

6. Биљана Павловска Психолог ЈУДГ„Буба Мара“



7. Ацо Стефановски Правник ЈУДГ„Буба Мара“

8. Билјана Мојсоска
Стручен
соработник ЈУДГ„Буба Мара“

9. Светлана Брајковска
Административен
работник

ЈУДГ„Буба Мара“

10. Билјана Ивановска Воспитувач ЈУДГ„Буба Мара“

11. Сања Нечовска Стручен работник ЈУДГ„Буба Мара“

12. Вера Петкова Воспитувач ЈУДГ„Буба Мара“

13. Даниела Јовановска Воспитувач ЈУДГ„Буба Мара“

14.
Николина Ќорвезировска

проф.физичко ЈУДГ„Буба Мара“



15. Јадранка Колевска Кујна помошник
готвач ЈУДГ„Буба Мара“

16. Бобан Јордановски Градинар ЈУДГ„Буба Мара“

17. Александар Кировски Хауз Мајстор

18. Весна Христова Стручен ЈУДГ„Буба Мара“
соработник

19. Кристина Серафимовска Воспитувач ЈУДГ„Буба мара“Анета Василевска
Воспитувач/раково
дител ЈУДГ„Буба Мара“

20. Наташа Јачева Воспитувач ЈУДГ„Буба Мара“

21. Марија Ристовска Воспитувач ЈУДГ„Буба Мара“Воспитувач ЈУДГ„Буба Мара“

22. Марјан Атанасовски

Педагог по музичко
воспитание ЈУДГ„Буба Мара“

23. Лидија Донева Негувател ЈУДГ„Буба Мара“

24. Жаклина Вилок Технички персонал ЈУДГ„Буба Мара“

25. Валентина Кроневска Воспитувач/раково ЈУДГ„Буба Мара“



дител

26. Уна Дралиќанин Дете ЈУДГ„Буба Мара“

27. дете ЈУДГ„Буба Мара“

Михаела Стојковска
Марта Меловска

Ведран Велиќ дете
29. ЈУДГ„Буба Мара“

30. Дарија Митрова дете ЈУДГ„Буба Мара“

31. Наталија Меловска родител ЈУДГ„Буба Мара“

32. Магдалена Стојковска родител ЈУДГ„Буба Мара“

33. Фросина Дралиќанин родител ЈУДГ„Буба Мара“

родител ЈУДГ„Буба Мара“
34. Марија Тодорова

Маја Пешовска родител
35. ЈУДГ„Буба Мара“





II. Статистички податоци

членови на еко-одбор машки женски вкупно

ученици/деца 1 4 5

наставници/воспитувачи / 7 7

Вработени 6 17 23

претставници од општина / 2 2

претставници од родители / 5 5

претставници од НВО 1 / 1

претставници од медиуми 1 / 1

претставници од бизнис сектор / / /

Останати / / /

ВКУПНО 9 28 35



Изјава

Јас, Елена Устамитова, директор на ЈУДГ,,БУБА МАРА’’ со целосна морална и деловна одговорност
изјавувам дека сите наведени податоци во овој формулар се точни и одобрени од страна на Советот
на градинката/училиштето. За сите промени во горенаведените податоци навремено ќе ја известиме
канцеларијата на Програмата „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен
систем“ при Министерството за образование и наука.

Директор Датум/општина



ПРИЛОГ 2.

АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Учесници во анализата на состојбата на животната средина:

Бр.

Маргарита Ставрова Стручен работник педагог Јудг,,Буба Мара,,

1. Биљана Павловска Стручен работник психолог Јудг,,Буба Мара,,

2.

Билјана Мојсоска
Стручен соработник
професор Јудг,,Буба Мара,,

по англискијазик

3.

Светлана Брајковска Административен работник Јудг,,Буба Мара,,

сметководител



4. Марија Ристовска Воспитувач Јудг,,Буба Мара,,

5.

Марјан Атанасовски Педагог по музичко Пчелка 1

воспитание

6. Ацо Стефановски правник Јудг,,Буба Мара,,

7. Жаклина Вилок Технички песонал Јудг,,Буба Мара,,

8. Лидија Донева Негувател Јудг,,Буба Мара,,

9. Билјана Ивановска Воспитувач Јудг,,Буба Мара,,

10. Сања Нечовска Стручен работник логопед Јудг,,Буба Мара,,

11. Вера Петкова Воспитувач Сонце



негувате
л Сонце

12.

Даниела Јовановска

13.

Николина Ќорвезировска Стручен соработник Пчелка 2

проф.физичко

14. Јадранка Колевска Кујна помошник готвач Буба Мара

15.

Бобан Јордановски Градинар Буба Мара



ТЕМИ ЗА
АНАЛИЗА

Прашања за утврдување на

состојбата Одговори Забелешка

1. Дали притисокот на водата на
чешмите е прилагоден ?(не е
голем)?
2.Дали чешмите кои капат и се
расипани се поправаат брзо?
3.Дали во тоалетите се
инсталирани казанчиња со мали
млазови? Потребно е да

4.Дали се собира дождовница за
се собира вода

1.да дождовница за

наводнување на 2.делумно наводнување
цвеќињата,растенијата и
зеленилото?

3.да на растенијата
В
о
д
а 4.не во градината



Потребна е

1. да промена на

старите врати и

1.Дали некој во градинката е
прозорци

пропуштаат

задолжен да го набљудува
воздух

трошењето на
енергија(струја,греење,ладење)

2.да
2.Дали вратите и прозорците

На прозорците

пропуштаа воздух? има венецијан

3.Дали завесите се прилагодени
на

3 Нема завеси. завеси

прозорците?



4.Дали прозорците имаат двојно
4.да

Потребно е да

,тројно или термоизолациско се

стакло?
употребуваат

енергетско –

5.Дали во градинката се ефикасни

употребуваат енергетско – 5.делумно светилки

ефикасни светилки?
Енергија

1..Дали во дворот има доволно 1. да Треба да се

место за децата да можат да променат

Двор
играат,скокаат,трчаат? корпите за



2.Дали има тивки места под сенка отпдоци во

за седење и разговарање? 2.да дворот, бидејќи

3.Дали во дворот се засадени се искршени

локални дрвја и цвеќиња? 3.да Да се одбележи

4Дали во дворот има поставено 4.да место за

корпи за отпадоци? возење на

велосипед  и да

5.Дали во дворот има означени 5.не се обнови

места со изработени и поставени оградата да се

знаци видливи за сите(место за офарба со еко

игра,место за одмор,место каде бои

што не треба да се гази)
6.Дали во дворот има непотребни
и нефункционални предмети и 6.да Да се

растенија (исушени цвеќиња, одбележат

дрвја,скршени клупи,скршени нови

корпи) пристапни

7. Дали во дворот има поставено 7.да патеки во

хранилки за птици? дворот

8.Дали дворот се користи за 8.да
одржување предавање за децата?





9.Дали во дворот на градинката 9.не
има одбележано место за возење
велосипед?
10.Дали дворот е ограден со 10.да
ограда?
11. 11.да
Дали во дворот редовно се
одржуваат зелените површини?

12.Дали во дворот има
12.не

пристани патеки ?

1.Дали во знималните има

непотребни предмети (скршени

1.да

клупи,саксии,вазни,табли,стари и

исушени цвекиња)

2.Дали ходниците ,канцелариите и

занималните се чистат со различни

крпи? 2 да



3. Дали ходниците ,канцелариите и

занималните се чистат со еколошки

или нетоксични средства ?

3.да

Внатрешна
средина 4.Дали во градинката има упатство



за одржување на зградата?

4.да

1.Дали хартијата за канцелариска

употреба и искористената хартија се

1.да

собира и рециклира?

2.Дали пред рециклирање хартијата

се користи од двете страни?

2.делумно

3.Дали секогаш се фотокопира од

двете страни?

3.делумно

4.Дали пред градинката има 4.потребно е

поставено контејнери за ѓубре?

4.да да се промени

контејнерот

5.Дали контејнерите редовно се бидејќи е

Отпад користат и празнат? 5.да скршен



1 Дали градинката има обезбеден 1.не Потребно е да

простор за оставање на

се одбележат

паркинг места

велосипедите? за

2.Дали градинката им обезбедува 2.делумно

велосипедите

Транспорт /количките



возење на велосипеди на децата?

3.Дали градинката редовно 3.да

организира пешачење,прошетки низ

паркот или возење на велосипеди?

4,Дали вработените во градинката 4.делумно

најчесто пешачат, возат велосипед

или доаѓаат со автобус на работа?

5.Дали во дворот има паркинг места 5.не

за велосипеди /колички?

1.Дали во текот на воспитно

1.да

образовниот процес децата се

едуцираат за биодиверзитет?

2.Дали децата во градинката се

запознаени со состојбата

биодиверзитетот во околината?

2.да

3.Дали во градинката се одржува

предавања за биодиверзитет и

неговата заштита? 3.да



4.Дали децата редовно се носат на

прошетки во блискиот парк или во

дворот на градинката со цел да го

Биодиверзит
ет набљудуваат биодиверзитетот?



4.да

Здравје

1.Дали во текот на вопитно –

образовниот процес на децата им

се

1.да

зборува за здрава храна?

2.Дали децата знаат што е тоа

здрава

храна?

3.Дали во градинката досега има

2.да

направено кампања за здрава

храна



и здрав живот?

3.да

4.Дали во градинката се иницираат

физички

4.да

активности(вежбање,спортски

натпревари инт)

5.Дали во градинката е забрането

пушењето?

5.да

6.Дали оваа забрана ја почитуваат

сите вработени? 6.да



1.Дали дворот се користи за

настава во природа?

2.Дали децата редовно се носат на

прошетка во природа?

1.да

3.Дали децата се поттикнуваат на

2.да

Одржлив
развој акција за заштита на природата? 3.да



ТЕМИ ЗА АНАЛИЗА

ЗАКЛУЧОЦИ ОД АНАЛИЗАТА ЗА СЕКОЕ АНАЛИЗИРАНО ПРАШАЊЕ ОД

СЕКОЈА ТЕМА

Потреба од поставување на штедливи тоалетни
казанчиња со мали млазови и штедливи чешми во сите тоалети ,собирање на

Вода

вода дождовница за полевање на растенијата и зеленилото

Потребно е да се употребуваат енергетско –ефикасни светилки

Потреба од промени на сите светилки со енергетско-ефикасни светилки

САНИРАЊЕ ИЛИ ПОСТАВУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКО ЕФИКАСНИ ПРОЗОРЦИ И

Енергија ВРАТИ

Треба да се променат корпитe за отпдоци во дворот, бидејќи постоечките не се

функционални и се искршени

Да се одбележи место за возење на велосипед да се направи полигон

да се обнови оградата и да се офарба со еко бои

Двор

Да се одбележат нови пристапни патеки во дворот



Да се обноват упатствата за одржување на зградата и да бидат дизајнирани

Внатрешна средина

Повеќе информации околку биодиверзитетот

Биодиверзитет

Потреба од безбеден простор за оставање на велосипеди и почесто организирање на

Транспорт

прошетки,пешачење и возење на велосипеди

Зголемување на бројот на канти за отпадоци во дворот на градинката и во секоја од

Отпад

занималните и канцелариите. Секој отпад да се селектира во посебна канта.

Посети и соработки со надворешната средина за поголема едукација на децата.

Поттикнување на децата здраво да се хранат.

Здравје

Активности со децата во дворот ,чистење на истиот и редовно одржување. Поттикнување

на континуирано одржување и грижа се со цел зелен и среден двор.

Одржлив развој



ПРИЛОГ 3

План на активности врз основа на направената анализа на состојбата на ЈУДГ „ Буба Мара“

ЕКО СТАНДАРД 1 ЕНЕРГИЈА

ЦЕЛ Намалување на потрошувачката на електрична и топлинска енергија за 15% во

споредба со претходната година

ТОЧКИ НА АКЦИЈА НАЧИН НА Време на Одговорен

РЕАЛИЗАЦИЈА реализација

ПОСТАВУВАЊЕ ЕНЕРГЕТСКО Со набавка на По потреба во Хауз мајстор

ШТЕДЛИВИ СВЕТИЛКИ

енергетсо штедливи текот на годината

светилки

САНИРАЊЕ ИЛИ Според материјалните Во текот на Директор



ПОСТАВУВАЊЕ

НА ЕНЕРГЕТСКО ЕФИКАСНИ средства и со одлука годината

Хауз мајстор

ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ на Еко одборот

ПОСТАВУВАЊЕ Според материјалните Според Директор

ТЕРМОИЗЛОЛАЦИОНА

ФАСАДА средства и со одлука динамиката на

на Еко одборот работа

САНИРАЊЕ ИЛИ

ПОСТАВУВАЊЕ Според материјалните По потреба Директор

НА ТЕРМО И ХИДРО КРОВНА средства и со одлука



ИЗОЛАЦИЈА на Еко одбoр Хауз мајстор

Според материјалните Директор

ПОСТАВУВАЊЕ СОЛАРНИ

ПАНЕЛИ

средства и со одлука

По потреба Хауз мајстор

на Еко одборот

ПОСТАВУВАЊЕ Според материјалните По потреба Директор

ФОТОВОЛТАИЧНИ ПАНЕЛИ И средства и со одлука

Хауз мајстор

СИСТЕМ ЗА СОПСТВЕНО на Еко  одборот

ПРОИЗВОДСТВО НА фирма

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ПЛАН ЗА КОРИСТЕЊЕ НА Изработка на план од Септември-јуни Директор

РАЗЛИЧНИ ИЗВОРИ ЗА

ГРЕЕЊЕ Еко одбор

Координатор

Еко одбор

Октомври Еко одбор



ИЗРАБОТКА НА ПЛАН ЗА Со изработка на план Координатор

РАЦИОНАЛНО КОРИСТЕЊЕ

НА од страна на Еко

Воспитувачи

ЕНЕРГИЈАТА одборот

ПОСТАВУВАЊЕ НА

УПАТСТВА ЗА Еко патролите Октомври – Воспитувачи

РАЦИОНАЛНО КОРИСТЕЊЕ

НА

воспитувач

Ноември

Координатор

ЕЛЕКТРИЧНА И ТОПЛИНСКА



ЕНЕРГИЈ

А

ФОРМИРАЊЕ НА ЕКО-

ПАТРОЛИ Еко патролите ќе бидат Ноември – Воспитувачи

КОИ ЌЕ ГО СЛЕДАТ, формирани од деца Декември

НАДГЛЕДУВААТ И на 5-6 години

КОНТРОЛИРААТ ПРОЦЕСОТ

НА предводени од

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ОВИЕ воспитувач

АКТИВНОСТИ

ЕКО СТАНДАРД 2 ВОДА

ЦЕЛ Намалување на потрошувачката на вода за 15% во споредба со претходната година

ТОЧКИ НА АКЦИЈА НАЧИН НА Време на Одговорен

РЕАЛИЗАЦИЈА реализација



ИСПРАВНА ВОДОВОДНА Редовна контрола на Континуирано Хауз мајстор

ИНСТАЛАЦИЈА водоводна

инсталација

ПОСТАВУВАЊЕ Според материјалните Во текот на Директор

ШТЕДЛИВИ ТОАЛЕТНИ средства и со одлука годината

Хауз мајстор

КАЗАНЧИЊА на Еко одборот и

директорот



ПОСТАВУВАЊЕ ШТЕДЛИВИ Според материјалните Според Директор

ЧЕШМИ (АВТОМАТСКИ) средства и со одлука динамиката на

на Еко одборот и работа Хауз мајстор

директорот

ПОСТАВУВАЊЕ НА СИСТЕМ

ЗА Според материјалните По потреба во Директор

КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНИЧКА

ВОДА средства и со одлука текот на годината

Хауз мајстор

ЗА НАВОДНУВАЊЕ на Еко одборот

ИЗРАБОТКА НА ПЛАН ЗА Со изработка на план Октомври Еко одбор

РАЦИОНАЛНО КОРИСТЕЊЕ

НА од страна на Еко

Координатор

ВОДАТА одборот

Воспитувачи

ПОСТАВУВАЊЕ НА



УПАТСТВА ЗА

РАЦИОНАЛНО КОРИСТЕЊЕ

НА

Еко патролите Октомври – Воспитувачи

ЕЛЕКТРИЧНА И ТОПЛИНСКА

Ноември

ЕНЕРГИЈА воспитувач Координатор

ФОРМИРАЊЕ НА ЕКО-

ПАТРОЛИ Еко патролите ќе бидат Ноември – Воспитувачи

КОИ ЌЕ ГО СЛЕДАТ, формирани од деца Декември деца

НАДГЛЕДУВААТ И на 5-6 години

КОНТРОЛИРААТ ПРОЦЕСОТ

НА предводени од

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ОВИЕ воспитувач



АКТИВНОСТИ

ЕКО СТАНДАРД 3 УРЕДЕН И ЕКОЛОШКИ ДВОР

ЦЕЛ Еколошки функционален уреден двор кој е безбеден и пристапен за сите

ТОЧКИ НА АКЦИЈА НАЧИН НА Време на Одговорен

РЕАЛИЗАЦИЈА реализација

САНИРАЊЕ ИЛИ Акција со вработените Март април Хауз мајстор



ПОСТАВУВАЊЕ НА

ЗАШТИТНА Воспитувачи

СтручниОГРАДА

ПОСТАВУВАЊЕ НА

ПРИСТАПНИ Вклучување на Септември-јуни Директор

ПАТЕКИ ВО ДВОРОТ општината

Хауз мајстор

Општина



САНИРАЊЕ ИЛИ

ПОСТАВУВАЊЕ Вклучување на Март –април Директор

НА УРБАНА ОПРЕМА општината преку Општина

барање и акција со

вработени и родители

ПОСТАВУВАЊЕ НА ПАРКИНГ Со одлука на Еко Март-април Директор

МЕСТА ЗА ВЕЛОСИПЕДИ одбор Хауз мајстор

Општина

ФУНКЦИОНАЛНО И

БЕЗБЕДНО Со одлука на Еко Септември-јуни Директор

ИГРАЛИШТЕ одбор Хауз мајстор

Општина

ЗАСАДУВАЊЕ НА ДРВЈА И Акција со Родителите Март –април Воспитувачи

ХОРТИКУЛТУРНО

УРЕДУВАЊЕ НА Градинар

Родители

ДВОРОТ



РЕДОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА Одговорно лице за Континуирано градинар

ЗЕЛЕНИТЕ ПОВРШИНИ И дворот градинар

ХОРТИКУЛТУРАТА ВО

ДВОРОТ

ПОСТАВУВАЊЕ НА

УПАТСТВА ЗА Координатор Октомври Директор

ОДРЖУВАЊЕ НА ДВОРОТ

Еко одбор Координатор

Чувар на

градината



ПОСТАВУВАЊЕ НА Координатор Септември-јуни Директор

ФУНКЦИОНАЛНА ЕКО

УЧИЛНИЦА

Еко одбор Координатор

ВО ДВОРОТ

Чувар на

градината

Воспитувачи

Еко одбор

Општина

ИЗРАБОТКА НА ПЛАН ЗА Со изработка на план Октомври Еко одбор

РАЦИОНАЛНО

НАВОДНУВАЊЕ НА од страна на Еко

Координатор

ДВОРОТ одборот

Воспитувачи



ФОРМИРАЊЕ НА ЕКО-

ПАТРОЛИ Еко патролите ќе бидат Ноември – Воспитувачи

КОИ ЌЕ ГО СЛЕДАТ, формирани од деца Декември

НАДГЛЕДУВААТ И на 5-6 години Деца

КОНТРОЛИРААТ ПРОЦЕСОТ

НА предводени од

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ОВИЕ воспитувач

АКТИВНОСТИ



ЕКО СТАНДАРД 4. ВНАТРЕШНА СРЕДИНА

ЦЕЛ ЕКОЛОШКИ И ФУНКЦИОНАЛНО ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДАТА И ЗДРАВА

ВНАТРЕШНА СРЕДИНА

ТОЧКИ НА АКЦИЈА НАЧИН НА Време на Одговорен

РЕАЛИЗАЦИЈА реализација

КОРИСТЕЊЕ НА ЕКОЛОШКИ

И Со набавка на еко На 6 месеци Директор

НЕТОКСИЧНИ ХИГИЕНСКИ средтсва

техники

СРЕДСТВА

персонал



ПЛАН ЗА РЕДОВНО Изработка на Септември – Еко одборот

ОДРЖУВАЊЕ стратегија октомври

Координатор

НА ХИГИЕНАТА ВО ЗГРАДАТА Еко одборот

Директор

Координатор Технички

ПОСТАВУВАЊЕ НА

УПАТСТВА ЗА Изработка на упатства Октомври-ноември Воспитувачи

ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНАТА

ВО од Еко одбор



ЗГРАДАТА

ФОРМИРАЊЕ НА ЕКО-

ПАТРОЛИ Еко патролите ќе бидат Ноември – Воспитувачи

КОИ ЌЕ ГО СЛЕДАТ, формирани од деца Декември

НАДГЛЕДУВААТ И на 5-6 години

КОНТРОЛИРААТ ПРОЦЕСОТ

НА предводени од

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ОВИЕ воспитувач

АКТИВНОСТИ

ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД Со склучување договор Континуирано Директор

НЕПОТРЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ

ВО со фирма

Технички

ЗГРАДАТА (СКРШЕНИ КЛУПИ,

персоналСАКСИИ, ВАЗНИ, ТАБЛИ,

СТАРИ И

ИСУШЕНИ ЦВЕЌИЊА И

СЛИЧНО)



БОЈАДИСУВАЊЕ НА

ЅИДОВИТЕ Со склучување на По потреба Директор

СО ЕКО БОИ ИЛИ БОИ

договор со фирма

која располага со еко

НАРЕЧЕНИ ИОС

бои

(ИСПАРЛИВИ ОРГАНСКИ

СОЕДИНЕНИЈА)



ЕКО СТАНДАРД 5 OТПАД

ЦЕЛ ЕДУКАЦИЈА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ОТПАДОТ ПРЕКУ ОРГАНИЗИРАНА СЕЛЕКЦИЈА

ТОЧКИ НА АКЦИЈА НАЧИН НА Време на Одговорен

РЕАЛИЗАЦИЈА реализација

ПОСТАВУВАЊЕ НА КОРПИ Со склучување Континуирано Директор

ЗА СЕЛЕКЦИЈА НА ОТПАД договор со фирма

Технички персонал

ЕВИДЕНЦИЈА НА

СОБРАНИОТ Координатор Континуирано Директор

ОТПАД

Администратор Администрација



Координатор

ПОСТАВУВАЊЕ КОМПОСТЕР Со одлука на Еко Септември- Координатор

одбор октомври Директор

Воспитувачи

Градинар



ПОСТАВУВАЊЕ НА

УПАТСТВА Септември-

ЗА

Изработка на упатства

октомври

Еко одбор

СЕЛЕКЦИЈА НА ОТПАД НА од Еко одбор

ВИДНО

ФОРМИРАЊЕ НА ЕКО-

ПАТРОЛИ Еко патролите ќе бидат Ноември – Воспитувачи

КОИ ЌЕ ГО СЛЕДАТ, формирани од деца Декември

НАДГЛЕДУВААТ И на 5-6 години

КОНТРОЛИРААТ ПРОЦЕСОТ

НА предводени од

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ОВИЕ воспитувач

АКТИВНОСТИ

ВОСПОСТАВУВАЊЕ ПРАКСА

ЗА Изработка на упатства Октомври-ноември Еко одбор

СЕЛЕКЦИЈАТА НА ОТПАДОТ

ПРИ од Еко одборот



ОДРЖУВАЊЕ НАСТАНИ

ВОСПОСТАВУВАЊЕ ПРАКСА

ЗА Со одлука на Еко Според потребите Еко одбор и

СОБИРАЊЕ И ДОНИРАЊЕ НА одбор и директор директор

ХРАНА

ВОСПОСТАВУВАЊЕ ПРАКСА

ЗА Со одлука на Еко Според потребите Еко одбор и

РАЗМЕНА НА ИГРАЧКИ (ЗА одбор и директор директор

ДЕТСКИ ГРАДИНКИ)



ЕКО СТАНДАРД 6. ТРАНСПОРТ

ЦЕЛ

ЕДУКАЦИЈА И ИНФОРМИРАЊЕ ЗА ОДРЖЛИВ ТРАНСПОРТ ПРЕКУ КОРИСТЕЊЕ

НА АЛТЕРНАТИВНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДТСВА И ПОСТАВУВАЊЕ ИНФРА СТРУКТУТА

ТОЧКИ НА АКЦИЈА НАЧИН НА Време на Одговорен

РЕАЛИЗАЦИЈА реализација

ПОСТАВУВАЊЕ ПРИСТАПНИ Изработка на план за Март-април Директор

ПАТЕКИ ЗА ВЕЛОСИПЕДИ поставување на

велосипедска патека

и реализација

ПОСТАВУВАЊЕ НА ПАРКИНГ Изработка на план за Март-април Директор

МЕСТА ЗА ВЕЛОСИПЕДИ поставување на



велосипедска патека

и реализација

ПОСТАВУВАЊЕ НА ПОЛИГОН

ЗА Изработка на план за Март-април Директор

ВЕЛОСИПЕДИ поставување на

велосипедска патека

и реализација

ПОСТАВУВАЊЕ УПАТСТВА

ЗА Еко одбор Ноември-декември Еко одбор



БЕЗБЕДНИ ТРАНСПОРТ РУТИ

ФОРМИРАЊЕ ЕКО-ПАТРОЛИ

КОИ Еко патролите ќе бидат Ноември – Воспитувачи

ЌЕ ГО СЛЕДАТ,

НАДГЛЕДУВААТ И формирани од деца Декември

КОНТРОЛИРААТ ПРОЦЕСОТ

НА на 5-6 години

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ОВИЕ предводени од

АКТИВНОСТИ воспитувач

ВОСПОСТАВУВАЊЕ ПРАКСА

ЗА Изработка на флаери Септември-јуни Еко одбор

КОРИСТЕЊЕ НА

ВЕЛОСПЕДОТ и нивна дистрибуција

КоординаторКАКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

ВО

УЧИЛИШТАТА/Градинките



ПРИЛОГ 4

ПОВРЗУВАЊЕ СО ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА

Градинка _____________ЈУДГ,,БУБА МАРА ,,_________________ Општина
__Аеродром_______________________ Учебна година __2021/2022 година____________

(предучилишно воспитание и образование )

I. ТЕМА: ВОДА

Тема Време на

Еколошки содржини
Воспитно-образовна
област Возрасна група реализација

Јас и мојот свет

Когнитивен развој и

стекнување

1. Значење на водата за живиот свет општи знаења 3-4 09-10

Во светот на

приказните 3-4

2.

Извори на вода и нивна

искористеност Пристап кон учењето 12



3. Загадување на водата

Невидливи

непријатели Здравје и моторен   развој 3-4 02

08

4. Рационално користење на водата Убаво е во лето Социоемоционален развој 5-6

5. Обезбедување на техничка вода Бела приказна Когнитивен развој 4-5 12

6. Здрава вода за пиење Јас и мојот свет

Пристап кон учење

3-4 10

7. Собирање и употреба на дождовница

Есенска

приказна Пристап кон учење 5-6 11



/ / / /

8. Анализа на состојбата на

водоводната инсталација

Изработка на упатства за рационалноУбаво е во лето 5-6 06

9. користење на водата Здравје и моторен развој

Подигање на свеста на пошироката

10.

заедница (домот, локалната заедница

и сл.) Убаво е во лето Јазик и комуникација 5-6 07

11. Дистрибуција на водата Убаво е во лето Здравје и моторен развој 4-5 08

12. Водата и климатските промени Убаво е во лето Когнитивен рзвој и 3-4 06



стекнување    на општи

знаења

13. Водата и одржливиот развој / / / /

3 ВОЗРАСНИ

ВКУПНО ТЕМИ 6 5 АСПЕКТИ ГРУПИ

II. ТЕМА: ЕНЕРГИЈА

Тема Воспитно- Време на

Еколошки содржини
образовна

област Возрасна група реализација

Значење на енергијата за живиот светЈас и мојот свет Јазик и 3-4 9

1. комуникација

Извори на енергија и нивна

искористеност

Здравје и

моторен

развој 3-4 01

2.

Невидливи

непријатели



3. Видови енергија Есенска

приказна            Когитивен развој               3-4                                       11

Рационално користење на енергијата

Ја истражуваме

природата

додека патуваме Пристап кон 3-4 03

4. учењето

Обезбедување на енергија преку

алтернативни извори: соларен

Ја истражуваме

природата

додека патуваме

Пристап кон

учењето 3-4 03

5. систем/фотоволтаици/ветерници

Изработка на упатства за рационално

Когнитивен

развој

6. користење на енергијата Убаво е во лето 4-5 07

Анализа на состојбата на

електричната / /

7. инсталација / /

Подигање на свеста на пошироката

заедница (домот, локалната заедница Убаво е во летоПристап кон 5-6 08



и сл.)

8. учењето

9. Дистрибуција на енергијата / / / /

Врската помеѓу енергијата и

емитувањето

10. на карбон диоксид / / / /

Здравје и

моторен 3-4 01

11. Енергијата и климатските промени

Невидливи

непријатели развој

12. Енергијата и одржливиот развој / / / /

Значење на енергијата за живиот

свет

Јас и мојот

свет

Когнитивен

развој 5-6 10

13.

Опфатени 4

ВКУПНО Теми  5 АСПЕКТИ



III. ТЕМА: ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДАТА И ЗДРАВА СРЕДИНА ВО УЧИЛИШТЕТО/ГРАДИНКАТА

Тема Време на

Еколошки содржини
Воспитно-образовна
област Возрасна група реализација

1. Важноста на хигиената во зградата

Невидливи

непријатели Здравје и моторен развој 3-4 01

2. Еколошки средства за одржување на

хигиена

Ја истражуваме

природата

додека патуваме Здравје и моторен развој 3-4 03

3. Еколошки бои за бојадисување

Навиките и

обврскките

продолжуваат Когнитивен развој 10

4-5

4. Неупотребливи предмети Опасни игри 5-6

Когнитивен развој 09

5. ПВЦ амбалажа

Се дружиме со

природата

Пристап кон учење 4-5 03

6. Подигање на свеста на пошироката Јас истражувам 5-6
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заедница за хигиената и здрава

средина Пристап кон учење

7.

Влијанието на хигиената врз

здравјето

Природата

царува есента

дарува 11

Јазик и комуникациј 4-5

8. Влијанието на човекот врз средината

Ја истражуваме

природата

додека патуваме

Здравје и моторен развој 3-4 02

9. Анализа на состојбата во училишната 5-6

зграда/градинката

Навиките и

обвсрките

продолжуваат Пристап кон учењето 4-5 10

ВКУПНО Теми 7 4 аспекти на развој 3 возрасни групи



IV. ТЕМА: УРЕДЕН ДВОР

Тема Воспитно-образовна Време на
Еколошки содржини област Возрасна група реализација

1. Важноста на дворот 3-4 11

Есенска

приказна Пристап кон учење

2. Биодиверзитетот во дворот

/ / / /

3.

Анализа на функционалноста на

дворот Опасни игри 5-6

Јазик и комуникација 10

4. Важноста на хигиената во дворот 3-4

Невидливи

непријатели

Здравје и моторен

развој 02

5. Подигање на свеста на пошироката 3-4

заедница за хигиената во дворот

Во светот на

приказните

Социоемоционален

развој 12

6. Изработка на упатства за одржување 06



на Убаво е во лето

дворот Пристап кон учењето 5-6 06

7. Наводнување на зелени површини

Убаво е во лето Когнитивен развој 4-5 06

8. Хортикултурно уредување 07

Убаво е во лето

Социоемоционален

развој 4-5

9. Компост и компостирање

Се дружиме со

природата 4-5 03

Когнитивен развој

Опфатени 3 возрасни

ВКУПНО ТЕМИ 6 Опфатени аспекти 5 групи



V. ТЕМА: ОТПАД

Тема Време на
Еколошки содржини Воспитно-образовна област Возрасна група реализација

1. Видови отпад

Невидливи

непријатели Социоемоционален развој 3-4 01

2.

Анализа на отпадот во зградата и

дворот 3-4

Есенска

приказна Социоемоционален развој 11

3. Селекција на отпад

Ги сакам

животните 3-4

Пристап кон учењето 04

4. Рециклирање Фантазија 5-6

Социоемоционален развој 12

5. Реупотреба Фантазија

Пристап кон учењето 5-6 12

6. Депонии и диви депонии

Ја истражуваме

природата

додека патуваме



Јазик и комуникација 3-4 02

7.

Влијанието на отпадот врз здравјето

и

Невидливи

непријатели Здравје и моторен разој 3-4 01

средината

8. Подигање на свеста на пошироката

заедница за управување со отпад / / / /

9.

Изработка на упатства за управување

со

Убаво е во

лето

Пристап кон учењето 4-5 06

отпад

10. Анализа на состојбата со отпадот во

зградата и дворот

Убаво е во

лето Когнитивен развој 5-6 07

11. План за намалување на отпадот / / / /

3 ВОЗРАСНИ

ВКУПНО ТЕМИ 6 5 АСПЕКТИ ГРУПИ



VI. ТЕМА: БИОДИВЕРЗИТЕТ

Тема Време на

Еколошки содржини Воспитно-образовна област Возрасна група
реализациј

а

1. Локален и национален биодиверзитет / / / /

2.

Анализа на биодиверзитетот во

локалната

средина / / / /

3. Еколошки акции

Природата

царува есента

дарува Социоемоционален развој 4-5 11

4.

Влијанието на човекот врз

биодиверзитетот / / / /

5.

Влијанието на климатските промени

врз Јас истражувам Когитивен развој

биодиверзитетот 5-6 02

6. Подигање на свеста на пошироката

заедница за локалниот

биодиверзитет / / / /



7. Влијанието на отпадот врз

биодиверзитетот

Ги сакам

животните Јазик и комуникација 3-4 05

8. Изработка на упатства за заштита на / / / /

биодиверзитетот

ВКУПНО Теми 3 Опфатени3 аспекти 3 возрасни групи



VII. ТЕМА: ТРАНСПОРТ

Тема Време на

Еколошки содржини
Воспитно-образовна
област Возрасна група реализација

1. Видови транспорт

Сообраќај Здравје и моторен развој 5-6 05

2.

Влијанието на транспортот врз

здравјето

Сообраќајна

врвулица 05

Здравје и моторен развој 4-5



3. Влијанието на транспортот врз животната

Ги сакам животните                                                     3-4                             04

средина Јазик и комуникација

4. 4Анализа на состојбата со локалниот Сообраќај Социоемоционален развој

транспорт 5-6 04

5. Транспортот и безбедноста

Сообраќајна

врвулица Социоемоционален развој 4-5 04

6. Подигање на свеста на пошироката 05

заедница за користење на јавен

превоз и Сообраќај Пристап кон учење 5-6

велосипед

7.

Изработка на упатства за користење

на / / / /

јавен превоз и велосипед

Опфатени 4 развојни

3  воспитни

групи

ВКУПНО Теми 3 аспекти

VIII. ТЕМА: ЗДРАВЈЕ



Тема Воспитно-образовна Време на
Еколошки содржини област Возрасна група реализација

1. Органска храна

Есенска

приказна Когнитивен развој 3-4 11

2. Органско производство

Некогаш сега и

во иднина 5-6 11

Јазик и комуникација

3. Квалитет на храна и нутриционизам / / / /

4. Пирамида на исхрана

Природата

дарува есента

царува

Пристап кон учењето 4-5 11

5.

Влијанието на физичката активност

врз

Се дружиме со

природата 4-5 03

здравјето

Здравје и моторен

развој

6. Влијанието на храната врз здравјето

Невидливи

непријатели

Јазик и

комуникација 3-4

02



7. Подигање на свеста на пошироката Убаво е во лето 08

заедница за користење здрава храна Јазик и комуникација 3-4

8.

Изработка на упатства за користење

на

здрава храна

Есенска

приказна Социоемоционален 11

развој 3-4

ВКУПНО ТЕМИ 6 5 АСПЕКТИ 3 ВОСПИТНИ ГРУПИ

IX. ТЕМА: ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ



Тема Воспитно- Време на
Еколошки содржини образовна област Возрасна група реализација

1.

Дефиниција и значење на

одржливиот Фантазија

развој

Когнитивен

развој 5-6 12

2.

Важност од зачувување на

природните

живеалишта

Ги сакам

животните

Пристап кон

учењето 3-4 05

3. Локална, национална и глобална / /

нееднаквост / /

4. Социјална правда / / / /

5.

Рационално користење на

природните

ресурси

Јас и мојот

свет

Социоемоционален

развој 3-4 09

6. Одговорност кон животната средина

Ги сакам

животните

Здравје и моторен

развој 3-4
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7.

Одговорна и рационална

потрошувачка Опасни игри

Пристап кон

учењето 5-6 10

8. Подигање на свеста на пошироката / / / /

заедница за граѓански активизам

Опфатени 5

ВКУПНО ТЕМИ аспекти 3 ВОСПИТНИ ГРУПИ*

ПРИЛОГ 5



EКO КОДЕКС

Вода, вода, вода
за миење и пиење
за бањање и перење
без вода неможеме
Но, неа мораме разумно
да ја трошиме.

Енергија за сите да има
штедам јас и во лето и во зима.

Чистотата во градинка е главна тема

EКO КОДЕКС

Вода, вода, вода
за миење и пиење
за бањање и перење
без вода неможеме
Но, неа мораме разумно
да ја трошиме.

Енергија за сите да има
штедам јас и во лето и во зима.

Чистотата во градинка е главна тема

EКO КОДЕКС

Вода, вода, вода
за миење и пиење
за бањање и перење
без вода неможеме
Но, неа мораме разумно
да ја трошиме.

Енергија за сите да има
штедам јас и во лето и во зима.

Чистотата во градинка е главна тема



за отпад место нема.
Собрав неколку фрлени штици,

и во дворот направив куќичка за птици.
Не го сечи дрвото и секој негов лист,

зошто ни дава воздух чист.
Во природа оди често, за да бидеш здрав

таму ти е место.
Си ставив на дневен ред, возење велосипед.
Морков, цвекло и јаболко мијам,

секој ден свежи сокови пијам.
Најчистата тревка моли,

под чекорот ваш ме боли.
пази ме-не гази ме,
чувај ме-израдувај ме.

Во природа често оди, меѓу зелен лист
играј, скокај, весели се – диши воздух чист.

ЈУДГ “БУБА МАРА”

Директор
Елена Устамитова


