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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 преку стратегии 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

 Интерни протоколи за работа

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

 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(центарот не е во функција)

Број на возрасни групи



Број на воспитни групи

Број на групи во центар за ран детски развој

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 Барака Тврда Тврда тврда тврда Тврда



градба

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 11+9 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  млечни кујни

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 1 1 2 2 1 / /



простории

Материјално технички услови

 Материјално технички услови  со измени во однос на расходувања

Р.бр Вид на средства Бројна состојба
1. Касетофони 30

2. Клавир 3

3. Тв приемник 3

4. Видео и двд плеар 2

5. Компјутер 10

6. Фотокопир 1

7. Штампач 13

8. Опрема за озвучување 1

9. Синтисајзер 1

10. Прожектор со платно 1

11. Параван за куклен театар Задоволува 5



12. Спортски реквизити 5

13. Лап топ 32

14. Пијано 1

15. Фотоапарат 2



 Мапа на Детската градинка



Структура на Детската градинка

Членови на управен одбор 1. Царе Дамјановска

2. Марија Поп Ицов

3. Весна Ристовска

4. Марија Трајчевски

5. Павлина Пецова

6. Марија Томевска

Членови на совет на родители Име и презиме
1. Павлина  Пецова – Претседател

2. Софија Бошковска - Член

3. Марија  Томевска – Член

4. Наташа Крстевска – Член

5. Катерина Ѓопгивска – член

Стручен совет 8

Стручни работници 5

Стручни соработници 3

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

158 4 34 73 8 2 36 1

Пол

Машки

10 0 0 0 1 1 8 0

Вкупно



Степен на образование

Образование Број на вработени

М-р, д-р 1

Високо образование 44

Виша стручна спрема 0

Средно образование 123

Старосна структура на вработените

Години Број на вработени

20-30 2

31-40 41

41-50 70

51-60 50

61- пензија 4



Број на воспитни групи и деца запишани деца до 30.08.2022 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

Од 9-12 месеци 5 1 1 1 1 1 / / 80

Од 12 до 18 месеци 5 1 1 1 1 1 / / 84

Од 18 до 24 месеци 5 1 1 1 1 1 / / 77

од 2 до 3 години 10 1 2 2 3 2 / / 240

Од 3 до 4 години 8 2 1 2 2 1 / / 240

Од 4 до 5 години 9 2 2 2 2 1 / / 270

Од 5 до 6 години 10 3 1 2 2 2 / / 280

Хетерогена група

од 2 до 4г

1 1 30

Хетерогена група

од 4 до 6г

1 1 30

Вкупно возрасни групи 54

Од 3 до 6 Години

ЦРДР

/



Вкупно деца во ЈУДГ

Буба Мара

1331

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.

4.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 пред јадење 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

 Web страна 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

 Изготвување на програма- изготвување на акционен план

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.

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 2022-2023 год

За сите граѓани

 01 јануари ( недела -понеделник ), Нова Година,

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

 16-17 април ( недела -понеделник ), Велигден, вториот ден на Велигден според православниот календар,

 01 мај ( понеделник ), Ден на трудот,

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

 21 април ( петок), Рамазан Бајрам, првиот ден на Рамазан Бајрам,

 02 август ( среда ), Ден на Републиката,

 8 септември (петок), Ден на независноста,

 11 октомври (среда ), Ден на народното востание,

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

 8 декември ( петок), “Св. Климент Охридски”,

За граѓаните од православна вероисповед

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

 19 јануари ( среда ), Богојавление (Водици),

 14 април ( петок ), Велики Петок, петок пред Велигден,

 10 јуни (петок ), Духовден, петок пред Духовден,

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

За граѓаните од католичка вероисповед



 18 Април ( четврток ), Велигден, вториот ден на Велигден,

 01 ноември (среда ), Празникот на сите светци,

 25 декември ( недела -понеделник ), првиот ден на Божик.

За граѓаните припадници на влашката заедница

 23 мај ( понеделник ), Национален ден на Власите,

ЕКОЛОШКИ КАЛЕНДАР   / 2022-2023 година

Еко календар  Еко денови

Ден/Месец Денови Објект
16 септември Светски ден за заштита на озонската обвивка Буба Мара 1

22 септември Меѓународен ден без автомобили БУБА МАРА 1

08 октомври Меѓународен ден за намалување на
уништувањето на природата

ПЧЕЛКА2

15 октомври Меѓународен ден на пешаците Пчелка 2



16 октомври Меѓународен ден на храната ПЧЕЛКА 1

5 март Светски ден за заштеда на енергија ПЧЕЛКА 1

21 март Ден на пролета сите објекти СИТЕ ОБЈЕКТИ

22 март Светски ден за заштеда на водите СОНЦЕ

7 април Светски ден на здравјето/ СОНЦЕ

22 април Светски ден на планетата/ БУБА МАРА

5 мај Светски ден за заштита на климата БУБА МАРА

31 мај Светски ден против пушењето ЛАВЧЕ

5 јуни Светски ден за заштита на животната средина ЛАВЧЕ

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.

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   секојдневно се 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

ПРИМЕРИ НА АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА ВО ВОЗРАСНИТЕ ГРУПИ ДО 24 МЕСЕЦИ

Месец /Активности 2023 година

Возраст 9-24 Предлог активности наслови

Месец Септември

1. Мојата градинка
2.Јас во градинка
3.Јас се викам..

4.Ајде да си играме заедно



5. Ајде да се поздравиме
6.Да ги измиеме рачињата
7. Сапунче ,сапунче

8. Јас сум чисто детенце
9. Моето креветче
10.Да читаме приказна
11.Стани стани детенце
12.Како спие куклата имитативна игра
13.Да ја заспиеме куклата
14.Што гледаме низ прозорецот

15.Правиме топчиња од пластелин со нашите рачиња
16.Фрли ја топката високо
17.Подај ми ја топката
18.Што ли се крие во торбичката
19.Цртки ,шкртки
21.Ова сум јас
22.Слушаме песнички
23.Играме и скокаме
24.Цртан филм
25.Подај ги рачињата



Месец Октомври

1.Рачиња покажете
2. Што  можам јас
3.Пронајди ја играчката
4.Кој како се јавува имитативна игра
5.Цртаме шкртаме ова го можеме
6.Гужваме хартија
7.Читаме приказна
8.Песничка
9.Цртан филм
10.Протнување низ тунел
11.На ти -дај ми песничка
12.Скокаме високо

13.Кој прв ќе собере

Месец Октомври

1.Рачиња покажете
2. Што  можам јас
3.Пронајди ја играчката
4.Кој како се јавува имитативна игра
5.Цртаме шкртаме ова го можеме
6.Гужваме хартија
7.Читаме приказна
8.Песничка
9.Цртан филм
10.Протнување низ тунел
11.На ти -дај ми песничка
12.Скокаме високо

13.Кој прв ќе собере

Месец Октомври

1.Рачиња покажете
2. Што  можам јас
3.Пронајди ја играчката
4.Кој како се јавува имитативна игра
5.Цртаме шкртаме ова го можеме
6.Гужваме хартија
7.Читаме приказна
8.Песничка
9.Цртан филм
10.Протнување низ тунел
11.На ти -дај ми песничка
12.Скокаме високо

13.Кој прв ќе собере



14.Редиме коцки во висина
15.Подај му ја топката на другарчето
16.Цепкање хартија
17.Одиме еден зад друг
18.Мотала баба свилица традиционална игра

19.Едно маче ,мало маче пееме песничка
20.Исто како мене имитативна игра
21.Ринге ринге традиционална игра

Месец Ноември

1.Есен е песничка
2.Кап,кап слушаме музичка песна
3.Дождец врне сликаме со прстиња
4.Слика од капки дуваме со цевка
5.Ливчињата паѓаат ајде да погледнеме
6.Џив,вив јас сум Врапчо сив музичка песна пеење
7.Ајде да го нахраниме куклето
8.Ајде да се облечеме сами

14.Редиме коцки во висина
15.Подај му ја топката на другарчето
16.Цепкање хартија
17.Одиме еден зад друг
18.Мотала баба свилица традиционална игра

19.Едно маче ,мало маче пееме песничка
20.Исто како мене имитативна игра
21.Ринге ринге традиционална игра

Месец Ноември

1.Есен е песничка
2.Кап,кап слушаме музичка песна
3.Дождец врне сликаме со прстиња
4.Слика од капки дуваме со цевка
5.Ливчињата паѓаат ајде да погледнеме
6.Џив,вив јас сум Врапчо сив музичка песна пеење
7.Ајде да го нахраниме куклето
8.Ајде да се облечеме сами

14.Редиме коцки во висина
15.Подај му ја топката на другарчето
16.Цепкање хартија
17.Одиме еден зад друг
18.Мотала баба свилица традиционална игра

19.Едно маче ,мало маче пееме песничка
20.Исто како мене имитативна игра
21.Ринге ринге традиционална игра

Месец Ноември

1.Есен е песничка
2.Кап,кап слушаме музичка песна
3.Дождец врне сликаме со прстиња
4.Слика од капки дуваме со цевка
5.Ливчињата паѓаат ајде да погледнеме
6.Џив,вив јас сум Врапчо сив музичка песна пеење
7.Ајде да го нахраниме куклето
8.Ајде да се облечеме сами



9.Одиме по нерамен терен
10.Цртаме и боиме сами
11.Слушаме звуци од природата
12.Како дува ветерот имитираме
13.Што можам со моите прстиња печатење
14.Моите прстиња имаат имиња музичка песничка

15.Шепкаме на увце
16.Цртан филм
17.Претураме вода од една во друга чашка

18.Разгледуваме Сликовница
19.Пиеме топло чајче
20. Како Мирисаме со носето
21.Се тркаламе по подот
22.Дувна ветре развигорче песничка

9.Одиме по нерамен терен
10.Цртаме и боиме сами
11.Слушаме звуци од природата
12.Како дува ветерот имитираме
13.Што можам со моите прстиња печатење
14.Моите прстиња имаат имиња музичка песничка

15.Шепкаме на увце
16.Цртан филм
17.Претураме вода од една во друга чашка

18.Разгледуваме Сликовница
19.Пиеме топло чајче
20. Како Мирисаме со носето
21.Се тркаламе по подот
22.Дувна ветре развигорче песничка

9.Одиме по нерамен терен
10.Цртаме и боиме сами
11.Слушаме звуци од природата
12.Како дува ветерот имитираме
13.Што можам со моите прстиња печатење
14.Моите прстиња имаат имиња музичка песничка

15.Шепкаме на увце
16.Цртан филм
17.Претураме вода од една во друга чашка

18.Разгледуваме Сликовница
19.Пиеме топло чајче
20. Како Мирисаме со носето
21.Се тркаламе по подот
22.Дувна ветре развигорче песничка



Месец Декември

1.Малите топчиња игра со тесто
2.Ајде да раскажеме приказна
3.Каде е моето другарче да го пронајдам
4.Одење и постскокнување
5. Топчето ми падна Традиционална игра
6.Ринге ринге Традиционална игра
7.Се движиме според музиката и танцуваме
8.Тунел- протнување подвижна игра
9. Волшебната торба на Дедо Мраз
10.Моите раце -сликање со рачињата лампиони
11.Каде е играчката- погодување
12. Новогодишни песнички Слушаме музика
13.Мил и сакан Дедо Мраз пеење песничка
14.Среде  соба високо Елката ми стои
15.Лампион изработка од хартија

16.Каде ли се скрив пронајди ме ти
17.Подавање топка на другарче
18.Именување на другарчиња
19.Бројалка 1,2 ,3,



20.Облачето Оцко читаме приказна
21.Облаче ликовна игра
22.Новогодишна Честитка
23.Китиме елка со другарчињата
24.Претстава со Дедо Мраз
25.Мојата играчка

Месец Јануари
1.Да ја најдеме играчката кој ли ја скрил
2.Редиме коцки во висина според боја
3.Како прави мачето имитативна игра
4.Да ги нахраниме врапчињата рониме лебче
5.Сложувалка од слики редиме

6.Приказни читаме и слушаме
7.Слушаме музички песнички
8.Кажи каде си ? Каде ли се скри?
9.Правиме топки снег со хартија
10.Гужвање на хартија со рачињата
11.Моето раче гали едно маче



12.Дуваме балончиња
13.Снешко со чашки

14.Да се лизгаме на лизгалка
15.Снегулки сликаме со рачиња и прстиња
16. Фати го балончето
17.Врне,врне гледаме набљудение
18.Цртање
19.Паѓаат снегулки имитативна игра
20.Бројалка
21.Трепкај трепка ѕвездичке музичка песна
22.Коледе ,леде традиционална песна
23.Каде е паричката најди ја ти
24.Ајде сите да си играме
25.Колку ли пораснав висомер се мериме

Месец Февруари



Возраст 9-24 Предлог активности наслови

1.Звучни играчки
2.Именување на животни
3.И коцките одат на спиење
4.Нани нани кукличке успиваме кукла

5.Кажи,кажи што имаш ти
6.Животни Имитирање
7. Што ли гледам  во огледалцето
8.Маченце ликовна игра
9.Автомобилче возиме
10.Ајде да ги собереме играчките
11.Што имаме на главата именуваме

12.Препознај го другарчето
13.Провлекување низ обрач
14.Вкусуваме јаболче



15.Да се прошетаме надвор
16.Кокиченце девојченце пееме песничка
19.Читаме сликовница
20.Боиме со боички
21.Моделирање со тесто колачиња

Месец Март

1.Каде ли се играчите кој ги скрил
2.Качување по лизгалка
3.Се  движиме според музиката  брзо и бавно
4.Можеме и сами да јадеме вака

5.Да ја нахраниме куклата

6.Да го облечеме бебето можеме сами



7.Криенка најди ме
8.Честика за мама
9.Мојата мајка музичка песна
10.Тркалање  топка
11.Скокаме во обрачи
12.Стоиме на една нога

13.Лази,лази
14.Моето име  е ...
15.Цртаме сами вака
16.Цвет за мама музичка песна
17.Време е за одмор
18.Да ги наполниме чашите претурање течност
19.Звуци од природата сензорни шишиња



20.Сложувалка од шарени коцки
21.Пролет дојде
22.Кокиченце музичка песна
23.Штрк имитираме како се движи
24.Мојата омилена играчка
25.Трчање со потскокнување  оп,оп

Месец Април

1.Како јас така ти
2.Шарам барам јајценце
3.Именување
4.Скокаме како зајчиња
5.Да поготвиме колачиња за празникот



6.Цртан филм
7.Миеме овошје
8.Фрлање,додавање на  топка

9.Цртаме во восочни боички
10.Да направиме тропалки
11.Велигденско јајце бојам сам
12.Велигден песничка
13.Подај ми раче

14.Кој ќе стигне прв до мене
15.Што има зајачето
16.Што има куклата
17.Во огледало
18.Зајаче без опавче музичка песна
19.Донеси ми донеси ми
20.Кошничка со јајца ликовна игра



21.Априли лили -сите под маски
22.Кој ли се скрил погоди ти
23.Стани стани детенце
24.Да се прошетаме во дворот
25.Читаме приказна



Месец Мај

1.Мојата рака прави вака
2.Ајде да јадеме сите заедно
3.Рачиња си мијам
4.Провлекување низ тунел

5.Јас можам сам
6.Смешно лице емоции
7.Читање сликовница
8.Игра на свеж воздух
9.Собираме цвеќенца

10.Собери ги играчките
11.Туркање автомобилчиња
12.Тркалање по подот

Месец Мај

1.Мојата рака прави вака
2.Ајде да јадеме сите заедно
3.Рачиња си мијам
4.Провлекување низ тунел

5.Јас можам сам
6.Смешно лице емоции
7.Читање сликовница
8.Игра на свеж воздух
9.Собираме цвеќенца

10.Собери ги играчките
11.Туркање автомобилчиња
12.Тркалање по подот

Месец Мај

1.Мојата рака прави вака
2.Ајде да јадеме сите заедно
3.Рачиња си мијам
4.Провлекување низ тунел

5.Јас можам сам
6.Смешно лице емоции
7.Читање сликовница
8.Игра на свеж воздух
9.Собираме цвеќенца

10.Собери ги играчките
11.Туркање автомобилчиња
12.Тркалање по подот



13.Стави ја играчката на своето место
14.Цветови од хартија
15.Слушање музика
16.Секое капаче на своето место
17.Летаме авиони сме
18.Малото вовче
19.Патуваме со.....
20.Еден два и три бројалка
21.Вредното штурче
22.Вредни мрaвчиња имитативна игра
23.Да ги полеваме цвеќенцата
24.Правиме мозаик
25.Цртам сам како што знам

Месец Јуни, Јули, Август

1.Ајде да се дружиме
2.Играме со....
3.Гмечиме,Гужваме

4.Претураме чашки со вода
5.Однеси го автомобилчето на место
6.Тунел -протнување



7.Цртаме со ноџињата и рачињата
8.Црешички ликовна игра
9.Вкусување на овошје и зеленчук вкуси ме

10.Овошна салата како се прави така се јаде
11.Игри во дворот
12.Секој во својата куќичка
13.Редиме коцки правиме зграда
14.Кое е твоето верно другарче

15.Летам,летам како штрк
16.На излет
17.Еден зад друг
18.Ајде да патуваме читаме приказна
19.Игра во песок
20.Штом си среќен музичка песна
21.Музичка песничка пееме омилени песнички
22.Мал сум ама....
23.Како ли јас да пораснам слушаме песнички
24.Можам да одам по нерамен терен бос
25.Одиме на одмор ...
26.Прескокнување на предмети
27.Тркалање топчиња до целта



28.Слушаме звуци од природата
29.Мечето Ушко цртан филм
30.Бон тон за малите

31.Ајде да го надуваме балонот
32.Кој прв до целта
33.Скокаме и плескаме
34.Лизгалка
35.Шири ,шири традиционална игра

36.Провлекување низ обрачи
37.Кој прв ќе ги собере играчките
38.Приспивни музички песни
39.Подавање топка на другарчињата

28.Слушаме звуци од природата
29.Мечето Ушко цртан филм
30.Бон тон за малите

31.Ајде да го надуваме балонот
32.Кој прв до целта
33.Скокаме и плескаме
34.Лизгалка
35.Шири ,шири традиционална игра

36.Провлекување низ обрачи
37.Кој прв ќе ги собере играчките
38.Приспивни музички песни
39.Подавање топка на другарчињата

28.Слушаме звуци од природата
29.Мечето Ушко цртан филм
30.Бон тон за малите

31.Ајде да го надуваме балонот
32.Кој прв до целта
33.Скокаме и плескаме
34.Лизгалка
35.Шири ,шири традиционална игра

36.Провлекување низ обрачи
37.Кој прв ќе ги собере играчките
38.Приспивни музички песни
39.Подавање топка на другарчињата



40.Ден ноќ подвижна игра
41.Читаме приказна
42.Донеси ми донеси ми ...
43.Ова сум јас пораснат
44.Кој прв до мене
45.Меурчиња од сапуница
46.Горе-доле
47.Како ги миеме рачињата
48.Претураме вода

49.Сликање со рачиња

50.Звуци
51.Лази,лази
52.Имитираме гласови на животни
53.Редиме чашки
54.Нареди ги играчите
55.Пишуваме со прстињата во брашно
56.Игра одлепи-залепи
27.Редиме Слагалици

40.Ден ноќ подвижна игра
41.Читаме приказна
42.Донеси ми донеси ми ...
43.Ова сум јас пораснат
44.Кој прв до мене
45.Меурчиња од сапуница
46.Горе-доле
47.Како ги миеме рачињата
48.Претураме вода

49.Сликање со рачиња

50.Звуци
51.Лази,лази
52.Имитираме гласови на животни
53.Редиме чашки
54.Нареди ги играчите
55.Пишуваме со прстињата во брашно
56.Игра одлепи-залепи
27.Редиме Слагалици

40.Ден ноќ подвижна игра
41.Читаме приказна
42.Донеси ми донеси ми ...
43.Ова сум јас пораснат
44.Кој прв до мене
45.Меурчиња од сапуница
46.Горе-доле
47.Како ги миеме рачињата
48.Претураме вода

49.Сликање со рачиња

50.Звуци
51.Лази,лази
52.Имитираме гласови на животни
53.Редиме чашки
54.Нареди ги играчите
55.Пишуваме со прстињата во брашно
56.Игра одлепи-залепи
27.Редиме Слагалици



28.Стави ја коцката во боја на точно место
29.Игра со лажичка пренесување ситни предмети
30.Стави го капачето на своето место
31.Да ја заспиеме куклата
32.Летаме како авионче
33.Скокаме
34.Гужваме и цепкаме
35.Го храниме бебето
36.Штом си среќ ен слушаме и играме на музика
37.Песничка Плесни со рачињата
38.Каде ли се скри

39.Цртан Филм
40.Нижиме макарончиња



41.Играме со сензорни шишиња

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 и Градење 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 деца и 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 деца и 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 текот на 2022-2023 година ќе се применат сликовниците од програмата од МТСп со наслов ,,Размислувај
еднакво” во предучилишното образование и воспитание

Реализацијата на сликовниците е ЗАДОЛЖИТЕЛНА ЗА ГРУПИТЕ ОД 5-6 а по потреба со деца на возраст од 3-6 г

овие сликовници може да се реализираат согласно укажаната потреба и по слободна проценка на воспитувачот од

групата.На крајот од месецот се поднесува извештај до педагогот (која сликовница ,број на деца, пол, националност

на присутните деца)

Сликовниците ќе се реализираат во периодот од 11:00 до 11:30 часот . Сликовниците не се замена за дневното

планирање. Дневното планирање оди во целост со центри и втора активност. Препораката е во деновите на

реализирање на сликовниците , втора активност да биде физичка активност ,музичка активност/музичко-подвижна

игра .....

При реализацијата на сликовниците се следат дадените упатства за нивна реализација според насоките добиени од

МТСП.

Во склоп на градинката во текот на 2022-2023 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. Сликовницата може да биде втора активност само во случај кога  може да

биде дел од дневното планирање, да се вклопи ,да се интегрира во темата не по личен избор на воспитувачот

Поради интерес на децата да истражуваат и откриваат да учат низ искуство во нашата градинка на иницијатива на

воспитувачите и оваа година ќе се реализираат три интерни проекти.

Ќе се реализираат вкупно три интерни проекти со следните наслови :

1.Објект Пчелка 1 ,, Среќа е .. “реализација во текот на цела година

2.  Објект Лавче ,,Животните во блиската и подалечна околина- “реализација во текот на цела година

3.Објект Буба Мара 1 ,, Нула Отпад ” реализација во текот на цела година

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 соработува нашата градинка во

тековната година .

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



Објект Пчелка 1

,,Среќа е...”

Воспитно образовна година 2022/23

Месец на реализација: од септември 2022 до мај 2023

Координатор на проектот:

Целна група : Возрасна група  децата од 2-6 години

Стручни соработници,родители

ЦЕЛ:

 да се поттикнува да развива свест за сопствените чувства, да развива чувство на сигурност и доверба во
групата и да се поттикнува да гради сопствени начини на изразување на позитивните чувства.

ПОДЦЕЛИ:

 да се поттикнува да ја развива способноста за препознавање и изразување на позитивните чувства
 да се поттикнува да ги развива радоста и задоволството од успешно завршената работа
 да се пот6тикнува во создавање и усвојување на позитивна и реална слика за себе
 да ги развива и негува позитивните емоции, како што се: љубов, радост, среќа, задоволство, опуштеност и

сигурност.



ПРЕДЛОГ АКТИВНОСТИ:

- Приказна со среќен крај – говорна игра

- Мрежа на среќата – физичка игра

- Тегла со пораки за среќа – ликовна игра

- Честитки со срце од волница – ликовна игра

- Среќни меурчиња (сапуница) – истражувачка игра

- Направи сам (робот) – креативна игра

- Среќно катче - креативна игра

- Среќата е на ѕидот – ликовна игра

- Мојот среќен дворец – креативна игра

- Среќни сме кога истражуваме (фонтана од пластично шише) – истражувачка игра

- Музички прегратки – подвижна игра

- Змеј – креативна игра

- Книга на среќата – ликовна игра

- Мојот најсреќен ден – постер

- Среќата во огледало – практична активност

- Очилата на среќата – ликовна игра

- Мојот среќен дом – постер

- Среќна е планетата Земја – ликовна игра

- Рибата а желбите и среќата – куклена претстава

- Среќни празници – практична активност

- Симболи на среќата – ликовна игра



- Смешни фризури – ликовна игра

- Посакај среќа некому – практична активност

- Среќен лик – ликовна игра

- Што ме порави среќен – разговор

- Подари среќа – ликовна игра

- Волница (кажи среќен збор) – говорна игра

- Среќа е... – искази од деца

- Волкот што бараше среќа – серија слики

- Среќа е да имаш миленик – постер

- Игра на среќа – лотарија

- Мојата среќна ѕвезда – серија слики

,, Животните во блиската и подалечна околина” објект Лавчe

септември 2022 до мај 2023

Воспитно образовна година 2022/23
Месец на реализација: од септември 2022 до мај 2023
Координатор на проектот: Весна Христова
Целна група : Возрасна група  децата од 2-6 години
Стручни соработници,родители



Главна цел – да се поттикнат знаења и способности за препознавање и класификација на животните според
местото на живеење , родот и карактеристиките .

Под цели

1. Да се запознаат и да ја воочат користа што ја има човекот од одгледувањето на животните.

2. Да се поттикнат сознанија за основните фактори и услови за опстојување и развој на живиот свет.

3. Да се развива еколошката свест и да се создава потреба и желба за грижа и зачувување на живиот свет .

4. Да се запознаат со одредени професии и да се негува почит кон нивниот труд (ветеринар ,рибар, сточар... )

5. Да се стекнуваат знаења за средината и опкружувањето преку конкретно набљудување и манипулирање.

6. Да се развива свест за сопствената улога ,обврски и грижа кон животинскиот свет.

7. Да се развиваат логичко математичките концепти – класификација ,серијација и др .

8. Да се развива и збогатува речникот со нови зборови поими и термини (стадо, јато, домашни и диви

животни,птици ветеринар).

9. Да се овозможи непречено приспособување и усвојување на правилата на  однесување на детето во нови

средини зоолошка градина, фарма ветеринарна станица и сл.

10.Да се развива и негува љубов кон животните и негување на хуман однос кон животните и нивна заштита .

Содржини

1.Животните во блиската околина(разговор)

2.Посета на селски двор(набљудување)

3.Весела дружина(песна)

4.Посета на зоо(соработка со родители)



5.Моето омилено животно(говорна игра)

6.Посета на пет шоп -Pet Expert(соработка со родител)

7.Да ги нахраниме гулабите (практична активност)

8.Кокошарник за кокошката(конструктивна игра)

9.Трка на животни(натпреварувачка игра)

10.Домашно милениче(ликовна игра,печатење)

11.Лошиот петел(серија слики)

12.Бинго-со животни(дидактичка игра)

13.На фарма(ликовна игра ,рециклирање со имагинација)

14.Трите прасиња(математичка игра)

15.Кој каде живее(куклен театар)

16.Волкот и 7-те јариња(анимиран цртан филм)

17.Куќата на прасето(конструктивна игра)

18.Квачката оди пилиња води(имитативна игра)

19.Пајче(ликовна игра,моделирање)

20.Во шумичка зајаче(подвижна игра со песна)

21.Зајче без опавче(песна)



22.Селскиот двор(стихотворба,бон-тон)

23.Жаба и штрк(физичка игра)

24.Пронајди ме (манипулативна игра)

Објект Буба Мара    „ Нула Отпад “

од септември 2022 до мај 2023

Воспитно образовна година 2022/23

Месец на реализација :од септември 2022 до мај 2023

Координатор на проектот-

Целна група  Возрасна група  децата од 2-6 години

Стручни соработници,родители

ЦЕЛ:  Кај децата, вработените, родителите и пошироката средина да се развива свеста за зачувување на животната
средина, за рационално користење  на отпадот , како до нула отпад .

ПОДЦЕЛИ :



ЗДРАВЈЕ И МОТОРЕН РАЗВОЈ

 Да се задоволи потребата за движење преку слободни игри и активности
 Да се развива крупната мускулатура преку носење, дигање и влечење на собраниот отпаден материјал
 Да се развива ситната моторика на дланката и прстите преку манипулирање со хартија ( цепкање,мешање и

миксирање ) , совладување на техниката на ракување со разни помошни средства при рециклирање на стара
хартија

 Да се развива правилна ориентација во просторот
 Да се развиваат биомоторичките способости : сила, брзина, издржливост, вештина, подвижност, статичност и

динамична рамнотежа

СОЦИОЕМОЦИОНАЛЕН РАЗВОЈ

 Да се развива чувството за одговорност и еколошка свест за чиста и здрава животна средина
 Да ги прифаќаат обврските што им се нудат во активностите
 Да се развива способност за решавање на проблеми преку разговори , дооговори и почитување на туѓиот

говор
 Да се развиваат чувството за : сигурност, задоволство од самиот себе, самопочит, самодоверба и трпение

кон другите
 Да се изгради среќна и здрава детска личност
 Да се поттикнуваат естетските чувства при изработка на разни играчки и предмети од отпаден материјал

ПРИСТАП КОН УЧЕЊЕТО

 Да умеат децата своите впечатоци, сознанија и искуства да ги изразат креативно со пластично обликување на
разни играчки и предмети

 Да ги изразат на оригинален индивидуален начин , своите доживувања и познавања кон животната средина
низ разни видови на творештво

 Да се поттикнува креативната фантазија во изразувањето
 Да се поттикнува детската љубопитност кон одредени појави во околината – чиста и нечиста околина
 Да се насочува детското внимание кон воочување на позитивното и негативното

РАЗВОЈ НА ЈАЗИКОТ И ОПИСМЕНУВАЊЕ



 Да се развива говорот и говорната култура
 Да се збогатува речникот со нови поими, изрази и термини ( контејнер, депонија, отпадок, рециклирање )
 Да се подржува потребата за слободно и самостојно изразување, искажување и творење
 Да се навикнуваат на комуникација во групата и непознати лица

КОГНИТИВЕН РАЗВОЈ

 Да се откриваат квантитативните и квалитативните односи и релации на разни видови отпаден материјал
 Да се развива логичко-математичкото мислење преку  класификација ( форма, големина и дебелина )
 Да се развива способност за самостојно анализирање , проценување и донесување на заклучоци
 Да се разбере процесот на собирање на отпаден материјалдо рециклирање на нов производ
 Да се насочуваат сознајните способности кон разбирање на процесот на рециклирање на стара хартија , како

да и помогнат на планетата Земја да биде почиста, да се спасат шумите , разционално да се користи отпадот


СОДРЖИНИ

ВИДОВИ ОТПАДЕН МАТЕРИЈАЛ

 Хартија
 Пластика
 Стакло
 Дрво и метал
 Текстил
 Електрични апарати

КАДЕ СЕ ФРЛА ОТПАДНИОТ МАТЕРИЈАЛ

 Набљудување во непосредната околина ( каде има канти за одпадоци, делење на пароли и пораки )
 Формирање на ЕКО патрола
 Посета на депонија ( соработка со НУЛА ОТПАД )
 Посета на Цементарница ( соработка со НУЛА ОТПАД )
 Не фрлајте отпадоци – стихотворба
 Мрзлива река – текст



 Еко драма – драматизација
 Езерото „ Горско око “ – интерактивна приказна
 Реката што ронеше солзи – текст
 Собираме и рециклираме суви лисја – практична активност
 Еколошко чистење на дворот на градинката
 Мат еко истражува – светски ден на енергијата

СОБИРАЊЕ НА ОТПАДЕН МАТЕРИЈАЛ

 Договор со родителите за изборот, видот и начинот на собирање на отпад
 Собирање на потрошени батерии, електрични апарати ( НУЛА ОТПАД )
 Собирање на стара хартија, картони
 Собирање на стакло
 Собирање на пластика
 Посета на фабрика Комуна

ШТО МОЖЕМЕ ДА НАПРАВИМЕ ОД ОТПАДЕН МАТЕРИЈАЛ

 Куќичка за птици – изработка
 Хранилки за птици од природен материјал
 Куќичка за деца од картони, кујна
 Изработки од одпаден материјал за 8 ми Март ( Саксии, лустери вазни цветови)
 Работилница со родители – изработка на новогодишни украси од отпаден материјал
 Музички инструменти – рециклирање со имагинација
 Еко априлијада – настап од јавен карактер

НИЕ ВО ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА

 Едукативни предавања
 Културно однесување за зачувување на здрава и чиста животна околина
 Рециклирање на отпаден материјал
 Еко драма – куклен театар
 Еколошки акции во соработка со родителите и други институции



 Изработка на пропаганден еколошки материјал за родителите и непосредната околина
 Изработка и делење на флаери од проектот
 Приредба  ( презентација на проектот )

ПРЕДЛОГ ГОДИШЕН ГЛОБАЛЕН ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНА РАБОТА ЗА 2022/23 г

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

од 2-3 години од 3-4 години

Растам играм и пеам 9 /10 месец

Другаруваме се

забавуваме 9 /10 месец

Тетка Есенка 10/11 месец Златокоса есен 10/11/12 месец

Зимска Бајка 12/01 месец Зимска разгледница 12/01 месец

Во светот на Животните 2/3 месец

Во царството на

животните 2/3 месец

Пролетно будење 3/5 месец Пролетта се буди

3/5 месец

Среќно дете 5/6 месец Весел сум кога

5/6 месец

Летна Авантура 6/7/8 месец Летна Авантура 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

Aјде да се дружиме 9 /10 месец Мојот споменар 9 /10 месец

Есента раскажува 10/11/12 месец Да ја истражиме есента 10/11/12 месец

Зимска Убавина 12/01/02 месец 1000 Зошто 1000 Затоа 12/01 месец

2/3 месец Ова сум јас 2/3 месец

Природата се буди

Сакам да знам 4/5/6 месец Сакам да бидам 3/4/5 месец

Летна авантура 6/7/8/ месец Разиграни бројки и букви 5/6 месец

/ / Летна авантура 6/7/8 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.







1. ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДИРЕКТОРОТ ВО ДЕТСКАТА ГРАДИНКА

Директорот на установата во учебната 2022/2023 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, а ќе биде насочена кон следните подрачја:

Глобални цели за развој на градинката

Приоритетна цел за која ќе се залага Директорот оваа година ќе биде стручно и ефикасно водење на

целокупната работа на Установата од секој аспект, комуникација со Градоначалникот и Министерот на МТСП во

однос на изнаоѓање решение за изградба на нова градинка или изнаоѓање простор за прифаќање на што

поголем број на деца кои моментално се на листа на чекање, со тоа отворање на нови воспитни групи, нови

вработувања и подобрување на стандардот на децата и на вработените во Установата и изнаоѓање

спонзорства и донации, кои ќе имаат за цел да го подобрат животот на децата во Установата.



Основни принципи за развој на градинката

За реализирање на горенаведените цели, како и остварување на целокупната дејност во градинката,

Директорот ќе се раководи од следниве принципи, кои ќе бидат приоритет во работењето:

 хармонизирање на работата на кадарот, распоредување на работата и работните задачи и

подеднакво оптоварување на вработените.

 поттикнување совесност и одговорност во процесот на извршување на работните задачи од страна
на сите вработени, со целисходна и јасна ориентација во остварувањето на дејноста.

 мотивирање на згрижувачкиот и воспитниот кадар, како носители на дејноста, во зголемено
ангажирање за постигнување на поголеми резултати во реализацијата на воспитно-образовниот
процес.

 максимално искористување на стручните потенцијали на вработените и создавање услови за
натамошно стручно усовршување на истите.

 принцип на чесност и работливост во раководењето.
 почитување на детската личност од секаков аспект и забрана на било каков вид на дискриминација

на децата кои веќе престојуваат во градинката.
 создавање услови за оптимален развој на детето, на физички, социјален, емоционален и

интелектуален план.
 почитување на индивидуалните разлики кај децата во степенот на развој на способностите и

интересите.
 создавање на здрава емоционална клима и работна, стимулативна атмосфера меѓу вработените и

родителите, кои претставуваат важен партнер и фактор во релацијата дете-градинка



Концепциско- програмска рабoта
Директорот ќе ги реализира следниве активности:

 Спроведување на мерки за реализирање на Законот за заштита на деца.

 Учествува во Подготвување на Годишна програма и Годишен извештај за работата на градинката и

предлагање пред Управниот одбор,подготвување и на други видови програми и планови, и утврдување

проекции за развој и работа на градинката и преземање мерки за нивна реализација.

 Учество во изготвување на Финансов план и Финансов извештај и предлагање до Управниот одбор,

Советот на Општина Aеродром , Министерството за труд и социјална работа и Министерството за

финансии.

 Непосредна контрола и примена на мерките за заштита при работа, предвидени со закон и обезбедување

услови за поголема безбедност на децата и вработените во Установата.

 Обезбедување услови за организација на правилна исхрана на децата, поаѓајќи од енергетските потреби

и нормативите предвидени од Заводот за домаќинство на РСМ.

 Обезбедување кадровски услови за нормално одвивање на дејноста во текот на годината.

 Редовно учество на седници на Управен одбор во однос на негово информиање за состојбата и

застапувајки ја Установата, реализирајќи ги одлуките и заклучоците, донесени по разни основи;

 Редовна контрола над работата на административно-финансиско работење на градинката;

 Учество во изготвување на тендерските документации, за успешно реализирање на Планот за јавни

набавки во Установата;

 Следење, контрола и надзор при изготвување на исхраната за децата, планирање на листата за јадење,



контрола на артиклите од кои таа се подготвува;

 Давање мислења и предлози за унапредување на воспитно-образовната и згрижувачко-воспитната

работа со децата;

 Носочува кон подобрување на инклузивната практика на воспитно-згрижувачкиот кадар

 Непосредно учество во комисиите и директна реализација на Програмата за тековно и инвестиционо

одржување, со цел да се подобри безбедноста на објектите и престојот на децата во нив;

 Надзор и контрола врз работата на сите вработени со донесување на соодветни одлуки решенија и

наредби со кои се решаваа определени прашања, права и одговорности на вработените;

 Раководење со стручните органи преку иницирање на активности за решавање на определени прашања и

подготвување материјали, почитувајќи ги законските прописи;

 Следење и евалуација на работата на одговорните воспитувачи во објектите и стручна поддршка во

дадена ситуација;

 Активно ангажирање во насока на афирмирање и презентирање на Установата пред надворешната

јавност, како пример за успешна и добро реномирана градинка во градот, Републиката и надвор од неа;

 Донесување одлуки и решенија согласно Законот за работни односи и Законот за јавни службеници.

 Создавање услови и материјални средства за реализирање на програмата за тековно и инвестиционо

одржување.

 Редовна контрола над работата на административно-финансиско работење на градинката;

 Перманентно иницирање и спроведување аналитики од најразличен тип со цел, следење на состојбите и

новонастанатите ситуации.

 Подготвување извештаи и информации до органот на управување и други државни органи и инстутуции

 Непосредна работа со стручните органи во градинката



 Работата со стручните органи ќе ја реализира перманентно со планирање и програмирање на работата

на Стручниот совет, Совет на воспитувачи и Совет на негуватели

 Одлучува за престанок и засновање на работен однос,врши прераспределба на вработените според

потребите на објектот

 Врши координација и надзор за користење на годишните одмори на вработените

 Врши  постојана соработка со други градинки на ниво на РСМ

 Врши и други работи предвидени со Законот,Статутот и Актите на ЈУДГ Буба Мара

 Организира учество на стручни средби,семинари,советувања,симпозиуми во соработка со надлежни

органи и институции во државата ,особено со МТСп,Мон и други

 Изготвува план за работа и распоред на работното време за секој вработен

Аналитичко- студиска работа

 Аналитичко-студиската работа ќе ја реализира со:

 aнализирање и проучување на глобалните планирања на ниво на градинката.

 изготвување на анализи, извештаи, информации и други стручни материјали во врска со

реализација на програмата за воспитно-образовната дејност во предучилишното воспитание и

образование.

 следење и анализа на месечната потрошувачка за исхрана на детето, со цел да се утврди цената

на чинење на услугите за престој на детето во установата.



 Врши конторла во работењето на централната кујна,следење на подготовките за храна и

дистрибуција,хигиена и ефикасност во работењето

 следење, и анализа на табели и прегледи за бројот на запишани и отпишани деца, присуство и

отсуство на децата, и исполнетост на капацитетот по објекти со предлог мерки за евентуални

корекции во однос на одржувањето на бројната состојба на децата по воспитни групи.

 следење и навремено уочување на потреба од евентуални промени на кадарот, со цел да се

придонесе за нормално извршување на работата и подобрување на резултатите во работата.

 упатување и оспособување на воспитувачите, стручните работници и стручните соработници за

аналитичко студиска работа.

Соработка со родителите

Вклучувањето на родителите во Советот на родители и непосредната соработка би се одвивале на следниов

начин:

 редовна комуникација со родители на децата кои престојуваат во Установата преку индивидуални

разговори, присуство на родителски средби групни средби, едукативни средби и други форми на

соработка;

 вклучување на родителите во соодветни активности во градинката заради подобрување на работа.

 иницирање и организирање на општи родителски средби.

 советодавна работа со родителите на децата кои престојуваат во градинката.



(информации,разговори,искуства и друго)

 организирање стручни средби со родителите на децата од градинката, со цел да им се дадат насоки за

правилно воспитување и одгледување на нивните деца во семејството.

 прифаќање предлози, спонзорства и донации од родителите - подобрување на квалитетот на

комуникацијата воспитувач-родител, негу- вател- родител, вработен-дете, со цел да се создаде

меѓусебна доверба и сигурност.

 воспоставување партнерски однос со родителите и нивно поактивно вклучување во реализацијата на

програмата.

Соработка со организации и институции во однос на афирмација на градинката пошироко

Интензивирањето на соработката со организации и институции за афирмирање на градинката ќе се реализира

со:

 организирање соработка на детската градинка со други стручни органи и институции од градот,

државата и надвор од неа.

 интензивирање и непосредна соработка со Локалната самоуправа на Општина Аеродром,

Градоначалникот, Советот 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 РМ, во рамките на реализација на

воспитно-образовните содржини

 соработка со Филозофскиот и Педагошкиот факултет

 соработка со 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

Приоритети во остварување на дејноста

За успешно остварување на Планот и Програмата за работа и развој на градинката

Директорот редовно ќе ги следи промените на Законот и реформите во системот, запознавајќи се со законските
регулативи.
Приоритетна задачи во оваа година ќе бидат:

 Создавање позитивна клима во колективот

 Создавање услови за тимска работа која е неопходна во процесот на секојдневното планирање и
работење

 Создавање на подобри услови за постојан раст и развиток на децата

 Јакнење на чувството на сигурност и стабилност на вработените во реализација на работата и работните
задачи



 Непосредна соработка со родителите, кои во установата би партиципирале со своето време, идеи и
можности за изнаоѓање заеднички решенија за успешно остварување на дејноста.

 Непосредна организација на процесот на работа и соработка со одговорните воспитувачи, работниците
во администрацијата и сметковоството, вработените по објекти, родителите и другите соработници со кои
детската градинка ќе соработува во текот на целата година;

 Непосредно соработка со Советот на родители;

 Непосредно соработка и координација со стручните работници и соработници во рамките на остварување
на дејноста;

 Следење и извршување на одлуките на органот на управување;

 Следење и спроведување на нормативната дејност во детската градинка;

 Интензивирање на средби и соработка со Советот на Општина Аеродром и Градоначалникот со цел да се
запознаат со целокупната дејност и помогнат во изнаоѓање можни решенија во разрешувањето на
конкретни проблеми и придонесат во реализирањето на потребите од промени во современиот развој на
дејноста на градинката.

Евалуацијата на целокупната работа во оваа година ќе биде примарна задача во секојдневното работење на
Директорот. Со евалуацијата и самоевалуацијата на резултатите и достигнувањата при реализирањето на
дадените активности ќе се согледуваат придобивките и навремено ќе се предвидуваат потребите од корекции
во работењето и раководењето.

Директорот својата умешност за менаџирање, способноста за организирање и координирање на сите процеси
во градинката, способноста за успешно решавање на проблемите и донесување на соодветни одлуки, ќе ги
искористи за организирање, следење и координирање на целокупната дејност во детската градинка.



 непосредна контрола и примена на мерките за заштита при работа, предвидени со закон и обезбедување
услови за поголема безбедност на децата и вработените во Установата.

 обезбедување услови за организација на правилна исхрана на децата, поаѓајќи од енергетските потреби
и нормативите предвидени од Заводот за домаќинство на РСМ.

 обезбедување кадровски услови за нормално одвивање на дејноста во текот на годината.

 Редовно учество на седници на Управен одбор во однос на негово информиање за состојбата и
застапувајки ја Установата, реализирајќи ги одлуките и заклучоците, донесени по разни основи;

 Редовна контрола над работата на административно-финансиско работење на градинката;

 Учество во изготвување на тендерските документации, за успешно реализирање на Планот за јавни
набавки во Установата;

 Следење, контрола и надзор при изготвување на исхраната за децата, планирање на листата за јадење,
контрола на артиклите од кои таа се подготвува;

 Давање мислења и предлози за унапредување на воспитно-образовната и згрижувачко-воспитната
работа со децата;

 Непосредно учество во комисиите и директна реализација на Програмата за тековно и инвестиционо
одржување, со цел да се подобри безбедноста на објектите и престојот на децата во нив;

 Надзор и контрола врз работата на сите вработени со донесување на соодветни одлуки решенија и
наредби со кои се решаваа определени прашања, права и одговорности на вработените;

 Раководење со стручните органи преку иницирање на активности за решавање на определени прашања и
подготвување материјали, почитувајќи ги законските прописи;

 Следење и евалуација на работата на одговорните воспитувачи во објектите и стручна поддршка во
дадена ситуација;



 активно ангажирање во насока на афирмирање и презентирање на Установата пред надворешната
јавност, како пример за успешна и добро реномирана градинка во градот, Републиката и надвор од неа;

 донесување одлуки и решенија согласно Законот за работни односи и Законот за јавни службеници.

 следење, и анализа на табели и прегледи за бројот на запишани и отпишани деца, присуство и отсуство
на децата, и исполнетост на капацитетот по објекти со предлог мерки за евентуални корекции во однос на
одржувањето на бројната состојба на децата по воспитни групи.

 следење и навремено уочување на потреба од евентуални промени на кадарот, со цел да се придонесе
за нормално извршување на работата и подобрување на резултатите во работата.

 упатување и оспособување на воспитувачите, стручните работници и стручните соработници за
аналитичко студиска работа.



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

8.1 Годишна програма за работа на педагог во детската градинка за 2022-2023

ВОВЕД

Педагогот во Детската градинка треба да ги применува знаењата од областа на педагогија, методика, дидактика

и психологија на раниот детски развој.

Задачата на педагот е да создава тимска работа , да го унапредува воспитно-образовниот процес во градинката,

да пружа помош на децата и родителите , да пружа помош на воспитно-згрижувачкиот кадар по прашања кои се

од значење за образованието и воспитанието на децата во раните детски години од животот .

Целта е да се применуваат теоретски и практични сознанија од педагошката и психолошката наука во процесот

на остварување на целите и задачите во воспитно-образовниот процес.

Педагогот  поттикнува,мотивира,креира,вреднува,соработува,планира,организира и посредува во

проблемски ситуации и заедно со тимот и Директорот изнаоѓаат решенија за истите .

Педагогот  ги користи своите современи научни знаења со цел да обезбеди оптимални услови за

 Учество во создавање на програмски,педагошко организациони и дидактичко методички услови за

остварување на целта на воспитно-образовниот процес

 Унапредување ,осовременување и рационализација на воспитно-образовната работа

 Учество во вреднување ,следење на остварените резултати од воспитно-образовната работа



 Учествува во поттикнување,пратење на развојот на децата со сферите на сите домени од холистичкиот

развој на децата. Периодот на раното детство е значајно за да го поттикне физичкиот, интелектуалниот,

емоционалниот и социјалниот развој кај децата

 Остварување на соработка со пошироката околина и стручните институции ,со што ќе допирнесе за

поквалитете развој,воспитание и образование на детето од предучилишна возраст

 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 едукативна за 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 2022/23 год во соработка со Директорот на

установата и мултидисциплинарен тим

 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

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

Директор

Стручни работници и

соработници

Воспитувачи

Негуватели

Работни групи



година;

 Учество реализација на Европски ден на мобилност

 Совети и препораки за поуспешна и полесна адаптација на ново

запишаните деца;

 Учество во Структуирање на групите и изработка на списоци на

истите;

 Учество во 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 автомобили Организирање

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)

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

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

воспитувачи 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

Директор

Стручни работници и

соработници

Воспитувачи

Негуватели



 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,доктор за поттикнување  на

нивниот  развој;

 Учество во реализација на проекти и проектни активности.

 Учество и планирање за реализација на денови како

 08 октомври Меѓународен ден за намалување на уништувањето на

природата Организирање на одбележувањето

 11.Октомври, Организирање на одбележувањето

 15 Октомври Меѓународен ден на пешаците Организирање на

одбележувањето

 16 Октомври-Ден на здрава храна; Меѓународен ден на храната

Организирање на одбележувањето

 Одбележување на 11 Октомври Организирање на одбележувањето

 5 октомври Одбележување на Светски ден на наставниците

работилница со воспитен тим и децата /ден од Советувалиштето

 Изработка на Месечен план за месец Ноември.

Ноември
 Планирање и организирање на активности по повод  празникот 13

Ноември Денот на нашиот град Скопје;

 Планирање и реализирање на активности по повод Испраќање на

есента (приредби, претстави, работилници со родители);

Директор

Стручни работници и

соработници



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.

 Интерна обука стручно усовршување  на вработените со наслов
Мотивација

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;

 Планирање и реализирање на театарски претстави Организирање на

Директор

Стручни работници и

соработници

Воспитувачи

Негуватели



одбележувањето

 Планирање и одбележување на активности по повод одбележување

на Нова Година; Организирање на одбележувањето

 Планирање и организирање на работилница со родители за

 Следење на 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)

 7 декември Одбележување на Меѓународен ден на цивилното
воздухопловство (признаен од ООН) работилница со воспитен
тим и децата /ден од Советувалиштето

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

 Следење на реализацијата на воспитно- образовните активности на

воспитниот кадар;

 Проверка  на електронската педагошка  евиденција по воспитно-

образовните групи.

Директор

Стручни работници и

соработници

Воспитувачи

Работни 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.

 Запишување на нови деца (Комисија за упис)

Директор

Воспитувачи

Негуватели

Март
 Учество во месечното планирање на воспитно- образовната работа

во воспитните групи;

 Организирање на активностите поврзани  со екологија

Директор

Стручните работници



 5 март Светски ден за заштеда на енергија Организирање на

одбележувањето

 8   март Денот на мајките Организирање на одбележувањето

 22 март Светски ден за заштеда на водите Организирање 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.

 14 март Одбележување Меѓународен ден на реките работилница
со воспитен тим и децата /ден од Советувалиштето

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);

 Индивидуално следење на децата;

Директор

Воспитувачи

Негуватели

Родители



 Индивидуални разговори со родители.

 Изработка на Месечен план за месец Мај

 2  април Одбележување Меѓународен ден на книгата за децата
работилница со воспитен тим и децата /ден од Советувалиштето

 29 април Одбележување Меѓународен ден на танцот

работилница со воспитен тим и децата /ден од Советувалиштето

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 АЕРОДРОМ Организирање 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 климата Организирање на

одбележувањето

 31 мај Светски ден против пушењето Организирање на

Директор

Воспитувачи

Негуватели

Надворешни стручни

институции



одбележувањето

 Планирање на начинот на испраќање на децата од големите групи во

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)

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

Во однос на децата

Континуирано во текот на годината :

 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, 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-twinning

Изготвил

Педагог Маргарита Ставрова



8.2 Годишна програма за работа на докторот во детската градинка
ЗАШТИТА НА  ДЕЦАТА ВО ЈУДГ БУБА МАРА

ВО 2022/23 ГОДИНА



ВОВЕД

Годишната програма за здравствена заштита на децата во ЈУДГ Буба Мара е насочена кон зачувување и
унапредување на здравјето на децата во претшколска установа и превземање на соодветни активности во врска
со тоа.

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
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 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

Секојдневно,
континуирано, во текот
на целата година



намирниците на секои 6
месеци

Санитарно-хигиенски
увид во сите објекти

Проверка на објекти-
визуелно и со чек листи
(хигиена на целокупен
простор, посебно на
занимални и на тоалети,
дезинфекција на играчки,
редовна промена на
постелнина)

Секојдневно,
континуирано, во текот
на целата година

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, во текот
на целата година

Следење на
вакциналниот статус на

Проверка на картон за
имунизација

Секојдневно,
континуирано, во текот



децата на целата година,
посебно при нов прием
на дете

Контрола, следење и
евиденција на појавата
на заразни заболувања
по работни единици

Проверка по објекти за
постоење на болни деца
и проверка на
документација на деца
кои биле отсутни, пријава
на заразни болести до
Центар за јавно здравје –
Пролет

Секојдневно,
континуирано, во текот
на целата година

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 воспитно – згрижувачкиот кадар во однос на здравствената состојба на децата во процесот
на адаптација и секојдневниот престој во градинката

 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, Правилна исхрана во детска возраст, Рано откривање на
Ца на дојка, Дијабет кај деца



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

 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.

Подносител

Д-р Катерина Кикерковска,
спец.по семејна медицина

8.3 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.

Важно е да се обезбедат 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,

просецот 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,
насоки, содржини, активности, за негово

Континуирано



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,
можности

Континуирано
Помош при разбирање на развојните и индивидуалните
потреби на детето



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 Континуирано



спонтаните изрази на однесување на
детето во однос на неговата непосредна
околина и возраст
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
меѓу децата

Континуирано Толеранција и предлог начини за надминување
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
стабилност развивање на самодоверба,

Низ годината



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
подготвеност за поаѓање на училиште

Мај /с.тим Работилница Подготовка за во училиште
Флаер



(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
прашања и давање совети за поуспешно семејно

По потреба



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



8.4  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 и Microsoft Word -

PT_Zakon_za_Zashtita_na_deca_170_29122010 (mtsp.gov.mk) работните активности на социјалниот работник во текот на

2022-2023 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 директор, деца, родители/старатели, стручен кадар, воспитно згрижувачки
и раководен кадар;

 Групна работа со директор, деца, родители/старатели, стручен кадар, воспитно згрижувачки и
раководен кадар;

 Стручни советувања, консултации, работилници, фокус групи и слични организирани настани од
програмата на Советувалиштето за деца и родители „Мал свет, големи срца“ насочени за деца,
родители/старатели, и вработениот кадар во детската градинка

 Организирање и  реализација на хуманитарни проекти и донации
 Организирање и реализација на едукативни професионални предавања на разни теми по потреба на

децата, родителите/старателите, воспитно-згрижувачкиот кадар и раководниот кадар
 Обуки, флаери, поттикнувачки методи за полесна социјализација и адаптација во градинката



Индивидуалната работа со децата ќе ја насочам во периодот на адаптација на детето во градинка се со цел

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

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

средби за секаков вид на прашања, интереси, совети, поддршка, помош се со цел градење на доверба и

сигурност. Една од најважните алатки, и моја прва цел е комуникацијата со родителот која се трудам да ја

изградам на врвно ниво и целам кон цврста доверба и сигурност. Индивидуалната работа со вработениот кадар

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

постојана соработка со нив. Континуирано ќе ги советувам на сите ранливи теми со кои може да се соочат во

текот на работата. Ќе се трудам да градам позитивен однос со воспитно-згрижувачкиот персонал и да им бидам

од помош во нивната работа со мојата стручност, искуство и знаење.

Групните активности ќе ги насочам кон теми поврзани со социјалниот живот на семејството и колку е важна

градинката во раниот раст и развој на детето. 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. а истите ќе ги презентирам. Ќе поттикнувам за 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, другарство, 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, вработени ќе 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 неколку пати во годината и по

потреба. Ќе учествувам и во други хуманитарни проекти и 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

 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

 годишно



 Учество во работата на мултидисциплинарниот

тим на детската градинка

 Редовно координирање и 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-

 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

 Континуирано,

во текот на

целата година



образовната работа 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

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

 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

 Континуирано,

во текот на

целата година

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

8.5 Годишна програма за работа на логопед во детската градинка

Годишна програма за работа на  логопед во детската градинка



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, соработка со 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

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



СЕПТЕМВРИ
-

ОКТОМВРИ

 Изработување на план и програма за својата работа

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

 Изработка на индивидуален дидактички материјал, 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 дидактички материјали 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

директор,

воспитувачи,

негователи,

деца,

родители,

стручен тим



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

 Одбележување на денови низ работилница или презентација  со стручен

тим

23.09 – Меѓународен ден на Знаковниот јазик
22.10 – Светски ден за подигнување на свесноста за пелтечење
03.12 – Меѓународен ден на лицата со потешкотии во развојот
03.03. – Светски  ден на слухот
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 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

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



АПРИЛ –

МАЈ

 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

година

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;

 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.

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

9.1 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.Од моментот кога бебето ќе се зачне во стомакот, па се до средно училиште, улогата на
родителите,колку и да биле музикални се состои од непрестано представување музиката своите деца, со помош
на разноврсни активности кој го стимулираат нивното учење.Фетусот е во состојба да слуша звуци уште од
дваесеттата недела на старост.доколку редовно му се овозможува да слуша музика,ќе има способност порано и
полесно да ги искажува сложените јазични структури.Песнички од мајката или ритмички музички жаргон кој го
користи мајката со бебето,помага на развојот на говорот кај бебето.



Предучилишните деца во градинките користат разни ритмички инструменти, пејат 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 пред 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.

Официјалните активности започнуваат со учебната година односно со 1ви Септември кога и децата се собрани во
своите групи и започнуваат со планска работа. По тој повод на самиот почеток на месец Септември е предвидена
приредба по повод доаѓањето на новите, а и на старите другарчиња во градинката.

Во истиот период се совпаѓа и државниот празник 8-ми Септември Денот на независноста на нашата
татковина.Приредбата ќе ја изведат децата од големите групи и истата ќе биде интерна.

Бидејќи Септември е месецот со кој завршува летото, а започнува есента, се започнува со учење на песнички
поврзани со овошјето, зеленчукот, врнење на дождот, дување на ветерот како и одењето на преселните птици на
југ и.т.н.

Содржини кои ќе бидат обработени во текот на периодот додека трае есента;

Круши Дуњи Јаболки песничка

Есента ни доаѓа пеничка

Вторник или Петок

Другарство

Круши Дуњи Јаболки

Земјо наша



Слушање на музика;

Дождовни капки

Шумолење на лисјата

Дување на есенскиот ветер

Имаме и уште еден празник во текот на есента, кој е исто така значаен за нашата татковина а тоа е 11 Октомври,
денот на востанието протув фашистичкиот окупатор. По тој повод големите групи ќе дадат интерна приредба пред
сите дечиња и вработените во градинката. Пред крајот есента повторно ќе имаме интерна приредба ИСПРАЌАЊЕ
НА ЕСЕНТА и ќе започнеме учење на содржини поврзани со зимата. За ова годишно време има многу содржини
кои се поврзани со зимата. Во тој период се пее за студеното време, првите снежни врнежи, за мразот, снегот и
Ветерот северко. Тука е и еден посебен празник, кој дечињата го чекаат со голема радост, а особено го чекаат и
најмногу са радуваат дечињата на Новата година и пречекување на Дедо мраз.

Во тој период ќе се пејат следниве содржини:

Дедо мраз од далеку иде

Ѕвончиња

Многу сакам снег

Лута баба зима

Паѓа паѓа снегот

Зима



Елко елко

Песна за новата година

Има уште многу содржини поврзани со зимата и новата година заедно со дедо мраз. Веднаш после Нова година
доаѓа празникот Божиќ, за кој ќе биде обработена песничката Божиќна песна, кој според моето мислење е
најубавата за тој период. Кон крајот на зимата ќе се започне со обработка на песнички и содржини за 8ми Март
празникот на жената, но и песнички за пролетта. Тука ќе влезат содржини поврзани со будење на природата,
враќање на птиците од југот, првите цвеќиња, пролетно ветренце и уште многу содржини поврзани со пролетта.

Од содржините ќе се обработат следните песни:

Сонце воздух вода

Први април

Не лути се кокиче

Кога мама се смее

Мила мила моја мамо

Кокиченце

Цвет најубав на сиот свет

Пролет  мила

Пролетно оро

Штурецот и мравката

Зеленчукова градина

Кап кап



Виножито виножито

За ова годишно време како и за другите има уште многу песнички, кои ќе се обработуваат по потреба во
соработка со воспитувачите.

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.

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.

9.2 Годишна програма за работа на професор по физичко воспитание



Здравјето,растот и развојот се многу значајни за сите ,а пред се за најмалите децата.Затоа треба да се вежба и

игра за да се обезбедат овие животни вредности ,тука во голема мерка ќе помогнат и часовите поминати во спорт

и физички активности уште од предшколската возрас.Со здрава и редовна исхрана,движење ,вежбање и играње

ќе ја постигнеме целта доколку спортот стане практика не само на часовите по физичко туку и во секојдневниот

живот на секој од нас.Секогаш програмата за спорт може да биде надоградена спрема интересот и условите кои

им се нудат на децата ,сега соочувајќи се со новонастнатата ситуација на (панадемија)истовремено почитувајќи

ги мерките од МТПС,без да се намали интензитетот за спроведување на истата .Оваа програма нуди можност за

запознавање на скоро сите спортови пред се практично ,а потоа и теоретски.Програмата нуди базични

запознавања со одредени вежби и игри, кои ќе им помогнат на децата да ги совладаат идните предизвици и

програми во наставата која следи во училиштата па и понатаму во животот.Програмата ги опфаќа сите деца од

јасли па се до поаѓање во училиште ,и ќе биде максимално спроведена според протоколи за заштита и грижа

како на децата така и кадарот кој ќе ја имплементира оваа програма.Како и секоја година така и оваа часовите ќе

се реализираат по однапред утврдени теми -пред се од спортот доколку темите на спортските активности се

поклопат со темите на воспитниот или стручниот кадар од градинката дотолку ќе биде подобро осмислена

активноста и ќе го даде потребниот потенцијал за децата бидат максимално вклучени и совладани вештини од

повеќе аспекти (спорт-музика,спорт-ликовно,спорт-здравствени навики,спорт-медитација јога).

НАСТАВНИ ТЕМИ -ЦЕЛИНИ



-ВЕЖБИ ЗА ОБЛИКУВАЊЕ НА ТЕЛОТО – СЕКОЈ ЧАС

-СПОРТСКА И КОРЕКТИВНА ГИМНАСТИКА

-ВЕЖБИ И ИГРИ СО ЛАСТИК И ЈАЖЕ

-ВЕЖБИ И ИГРИ СО КОЦКИ

-ВЕЖБИ И ИГРИ СО ТУНЕЛ

-ВЕЖБИ ЗА ФОРМИРАЊЕ И ЈАКНЕЊЕ НА СВОДОТ НА СТАПАЛАТА

-ПОЛИГОНИ (КОМБИНАЦИЈА ОД ПОВЕЌЕ СПРАВИ)

-ЕЛЕМЕНТАРНИ И ШТАФЕТНИ ИГРИ

-СПОРТСКИ ИГРИ СО ТОПКА

-МИНИ КОШАРКА

-МИНИ ФУДБАЛ

-МИНИ ОДБОЈKA

-Теоретско образование

Планирани активности за воспитно-образовната работа за реализираните часови во детската градинка
“Буба Мара“ за тековната 2022/ 2023година :

АКТИВНОСТИ НАЧИН НА РЕАЛИЗАЦИЈА ДИНАМИКА НА
РЕАЛИЗАЦИА



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 30м од висок и низок старт Континуирано
септември
,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

Влечење по под на стомак ,влечење на под на грб;вис на рипстол; Декември



,висење

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 раменици (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 Обука -Ѕвезда Мај



гимнастика ,

Мини кошарка Кошаркарски натпревар помеѓу децата во градинка Мај

Детски танци и
ритмички игри

Далекувисоки скокови,оируети,мачји скок,еленски скок,тестови за ритмика
преку инсрументи,и изразување преку движење во простор

На секое
тромесечје

Покрај оваа програма паралелно ќе стартуваат “ Brain Gum”вежбите кои ја подобруваат интелегенцијата кај

децата,каде за нивна реализација потребно ќе биде да се вклучи мисловниот процес,каде сензомоторниот

програм за кинезиологијата може да биде позитивно искористен од физиотерапевти,психолози,логопеди

,дефектолози,воспитувачи…каде преку активните вежби се поттикнува интелегенцијата на мозочните

функции,интегрирајќи го системот ум-тело,односно интегрирано делување на цел мозок и тело во рамките на

трите димензии(латералност,центрирање и функционирање).Програмот го развилдр.спц.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 три основни правила.

-Учењето е природна активност која носи радост и трае цел живот.



-Тешкотиите т.е. блокадите во учењето 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 кооперацијат.е. развивање на соработка и кооперативност во игрите кои не
содржат такмичење.Овие игри можат да се подготват по пат на
,набљудување,истражување,експеримент,манипулација,играње на улоги,споредба,решение на проблемот.

Соработка со воспитно -згрижувачки кадар

-доколку се одбележуваат празници соработка со воспитен кадар и договарање за тековните активности каде
спортот може да биде дел од таа програма.(пример за детска недела секогаш се вклучени натпреварувачките
игри кои децата многу ги сакаат).

Во соработката со воспитно- згрижувачкиот кадар очекувам потполна поддршка и помагање во активностите каде
ќе бидат вклучени игрите од соодветни тематски целини…(доколку се има интререс за тоа,и доколку се работи за
тековен настан кој се поклопува со физичката активност).

Очекувам максимално испочитување на часовите по физичко образование и времетраење на истите (како и
запазување на редоследот по однапред утврден распоред).



Како и секоја година така и оваа помош при изготвување на мини проекти од домен на спорт во сите објекти
.(доколку истите бидат зададени на ниво на градинка

Соработка со стручен кадар

Размена на идеи со стручниот кадар во дневно подготвување и реализација на часовите.

-Реализирање и промовирање на спортска химна со музичкиот педагог за спортски ден (каде би била
препознатлив белег на нашата градинка и за други спортски манифестации од отворен карактер)

-Реализирање на прирачник за одредени деформитети(за стопало ,рбет) , запознавање на родителите и
практикување на децата и во домашни услови.

Соработка со родители

-Во соработка со родители може успешно да се организира посета на некој спортски објект,или следење на
натпревар доколку постои можност за тоа.

-Може да се организира натпревар во одредена дисциплина.

Изработил проф по физочко

Николина Ќорвезироска



9.3 Годишна програма за работа на ликовен педагог 2022-2023 год.

Работни задачи и обврски
- Изготвува годишна програма,месечен и оперативен  како и краткорочен дневен план, месечен и годишен

извештај за сопствената работа

- Учествува во изготвување на годишната програма на градинката во доменот на ликовното воспитување за
деца од сите возрасти

- Усмерува, контролира и инструира воспитно образовна работа во сите воспитни групи од доменот на
ликовното воспитуваање

- Учествува на планирањето на ликовното воспитување со сите воспитни групи при глобалното годишно
планирање, месечното и дневно планирање, користење на ликовните техники, потребните средства идр.

- Дава помош на воспитувачите за избор на потребни современи техники,теми и содржини за реализација на
ликовното воспитување

- Организира и реализира активности преку кои ке дојдат до израз индивидуалните можности на децата од
сите возрасти и ги користи ликовните средства во согласност со индивидуалните можности на децата што
имаат талент за ликовната уметност

- Учествува и се грижи за естетското уредување на занималните, ходниците и другите простории во
градинката

- По потреба изработува надгледни средства за естетско уредување на градинката

- Учествува во изработка на пригодни ликовни творби повразни со воспитно образовната работа,темата и
планирањата



- Соработува со директорот, стручните работници и соработници, со воспитувачките и негувателките во
доменот на ликовното воспитување

- Планира и предлага за сите воспитни групи,во соработка со стручниот тим,годишни можни теми за
реализацијата на ликовното воспитување во градинката

- Ги следи ликовните конкурси заедно со стручниот тими директорот и ги организира ги организира
активностите заради учеството на градинтака во истите

- Ги врши проценките на ликовните творби во сите воспитни групи и притоа прави избор на ликовните творби
во групите и стрчните институции и здружења повржани со темата и техниката

- Перманентно работи на сопственото професионално и стручно усовршување

- Опсервира и врши систематизација во поглед на : моториката кај децата, развој на интелектуално,ниво на
креативноста способност на изразување на сопствените чувства и доживувања преку ликовните средства,
исполнување на љубопитност, ниво на развиеност на визуелни комуникации на светот околу децата и тоа
во сите воспитни групи без оглед на возраста

- Соработува со родителите и воспитувачите ,се во интерес на правилен и здрав развој на децата како
физички така и душевно и интелектуално

Освен горе наведенито во план се и разни ликовни игри и мини тестови во служба на проверка на моторикакај
децата, перцепција, распознавање на облици и бои и др.

Учество со детските  ликовни изработи на разни конкурси и изложби.

Посета на музеи.



Соработка со останатите членови на стручен тим во вид на изработка на стручен материјал и организирање разни
тематски и програмски случувања во градинката.

Соработка со родителите.

. . . сето тоа во служба на создавање креативноста кај децата и слободата на нивното размислување,затоа  што “
само слободен ум има способност за оригинална креативности“.

Децата се наша иднина,а слобдоумни и креативни деца се нашето најголемо богатство

Акционен план за воспитна група од 2 до 3 години по месеци

1. Септември/Октомври Цртање со дрвени
боички

Растам играм и пеам

2. Октомври/Ноември/ Разновидно, пастелни
и дрвени бои,сликање
со прсти, комбинирана
техника

Тетка есенка

3. Декември / јануари Колаж од ликовен и
комбиниран материјал Зимска бајка

4. Февруари /Март Дрвени и мрсни
боички,цртање
сликање по
доживување

Во светот на
животните



5 Март /Април Мај Колаж во комбинација
на   техники како и
дрвени
боички,пастел,акварел

Пролетно будење

6. Мај Јуни Цртање со дрвени
боички, пастел,
акварел.

Среќно дете

7. Јуни Јули / Август Цртање со креда
надвор по патеките во
кругот на градинката,
заеднички цртеж на
сите деца од групата
на голем хамер со
дрвени и мрсни
боички.

Летна авантура

Акционен план за воспитна група од 3 до 4 години по  месеци

1
Септември/Октомври Цртање со дрвени

боички,пастел,фломастери
Другаруваме се
забавуваме



2
Октомври /

Ноември/Декември
Колаж од суви лисја,

отпечатоци,сликање со
прсти

Златокоса есен

3
Декември / Јануари

Колаж во комбинирана
техника,дрвени

бои,пастел,акварел
Зимска

разгледница

4
Февруари /Март Цртање со дрвени

бои,пастел,акварел игра
со пресликување

Во Царството
на животниете

5
Март / Април Мај Ликовна игра со

колаж,пластелин, цртање
со дрвени боички

Пролета се
буди

6
Мај Јуни Сликање со

темпера,акварел,ликовна
игра со отпечатоци

Весел сум кога

7
Јуни Јули  /  Август

Заедничка слика на сите
деца од групата со

акварел или темпера
голем хамер,цртање со

креда  во дворот од

Летна авантура



градинката.

Акционен План за воспитна група од 4 до 5 години по  месеци

1 Септември/Октомври Цртање со дрвени и
мрсни

боички,сликање со
темпери и акварел

Ајде да се
дружиме

2
Октомври  / Ноември /

Декември

Ликовни игри со
комбинирана

техника колаж од
лисја и сликање со

темпера или
одпечатоци со

различни предмети-
темпера или акварел

Есента раскажува

3
Декември / Јануари Фебруар

Комбинирана
техника со бои,

печатење со дланки
и прсти ,колажирање

Зимска убавина

4
Февруари / Март

Комбинирана
техника со

амбалажа,текстил
,дрвени или

хартиени предмети

Природата се
буди



5

Април Мај Јуни

Ликовна игра со
колажна хартија на

картонски кутии
изработки во тим

Сакам да знам

6
Јуни Јули Август

Изработка на кукли
од разновидни

предива,текстил,
дрвени или хартиени

предмети и
амбалажа.Цртање

со дрвени
боички,комбинирани

техники

Летна авантура

План за воспитна група од 5 до 6 години по  месеци

1

Септември / Октомври

Цртање со дрвени
боички,сликање со

темпери,изработка на
голем заеднички колаж

на целата група со
разгледници и исечоци

од списанија со
досликување и

доцртување со темпери

Мојот споменар



и дрвени боички на
голем хамер

2
Октомври /

Ноември/Декември

Ликовна игра со
пластелин,изработка на

кукли од разновиден
материјал,цртање со

дрвените боички

Да ја истражиме
есента

3
Декември / Јануари

Истражувачка техника
со еко материјали 1000 Зошто

1000 Затоа
4

Февруари / Март

Игра со
тесто,палселикн,
глина,изработка

,сушење и боење на
изработените

фигурички со темпера

Ова сум јас

5
Март / Април Мај

Цртање на професии
со користење на
различни техники Сакам да бидам

6
Мај Јуни

Колаж од различни
зрна или тестенини

Разиграни бројки
и букви

7
Јуни Јули Август Изработка на постер од

летни игри Летна авантура



Во личниот план е планирано следно

-Соработка со стручен тим

- Соработка со  воспитувачите

- Соработка со  негувателкитe

- Соработка со родители по повод културни манифестации

-Лично и стручно усовршување

- Учество на ликовен натпревар во организација на локална самоуправа.

- Планирана изложба на детски цртежи - изработки

10. 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:



Ефективен амиент се
постигнува кога се

комбинираат
активностите за учење
иницирани од децата



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

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 разновиден дидактички 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.

11. 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

Играта е движечка
сила за поттикнување
на развојот на секое

дете, вклучувајќи ги и
децата со потешкотии

во развојот
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



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 .

12. 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

 Организирање на групни родителски средби. Септември  и февруари

 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

 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)

Контининуирано во текот на годината



 Делење на флаери за собирање на стара

хартија ,

 Работилница со родители со хартија и

електронски отпад Нула отпад

 Посета на Установа и подарување на

изработки од рециклирана хартија

 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.

13. 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.

14.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 РСМ, 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



15.ПРИЛОЗИ
ПРИЛОГ 1

ФОРМУЛАР ЗА ЧЛЕНОВИ НА ЕКО-ОДБОР
Учебна година _____2022/2023__

I. Податоци за градинката/училиштето

Градинка/училиште ЈУДГ ,,БУБА МАРА,,

Општина Аеродром- Скопје

Адреса Бул.АСНОМ бр.194

ВД.Директор Цветанка Милкова



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

Весна Христова 078/367242 vesna.hristova@hotmail.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. Катерина Кикерковска Стручен работник 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 ЈУДГ„Буба Мара“

18. Елена Блажевска Негувател ЈУДГ„Буба Мара“

19. Кристина Серафимовска Воспитувач ЈУДГ„Буба мара“Анета Василевска
Воспитувач/раково
дител ЈУДГ„Буба Мара“

20. Кристина Серафимовска 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
дител ЈУДГ„Буба Мара“



26. Тина Тасева Дете ЈУДГ„Буба Мара“

27. Теодор Дамјановски Дете ЈУДГ„Буба Мара“

28. Филип Балуковски дете ЈУДГ„Буба Мара“

Дете
29. Марин Капачев дете ЈУДГ„Буба Мара“

30. Марко Трпчев Дете ЈУДГ„Буба Мара“

31. Калиопи Трпчева Родител ЈУДГ„Буба Мара“

32. Сања Копачев Родител ЈУДГ„Буба Мара“

33. Стефанија Маџоска Балуковска Родител ЈУДГ„Буба Мара“

Родител ЈУДГ„Буба Мара“
34. Станка Дамјановска

Славе Тасев Родител
35. ЈУДГ„Буба Мара“





II. Статистички податоци

членови на еко-одбор машки женски вкупно

ученици/деца 4 1 5

наставници/воспитувачи / 6 6

Вработени 4 20 24

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 10 28
35 Членови + Директор, Координатор
и Претседател на еко одбор



Изјава

Јас, Цветанка Милкова , 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. Сања Нечовска

Стручен работник логопед

ЈУДГ„Буба Мара“

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

СТРУКТУРАТА

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 објект Буба МАра

Тема Време на

Еколошки содржини
Воспитно-образовна
област Возрасна група реализација

Когнитивен развој и

стекнување

1. Значење на водата за живиот свет

Во царството  на

животните општи знаења 3-4 2-3 месец

Пролетта се

буди 3-4 4  месец

2. Извори на вода и нивна Пристап кон учењето



искористеност

3. Загадување на водата Летна Авантура Здравје и моторен   развој 3-4 6/8/месец

08 месец

4. Рационално користење на водата Летна Авантура

Социоемоционален

развој 5-6

5. Обезбедување на техничка вода Зимска Убавина Когнитивен развој 4-5 12 месец

6. Здрава вода за пиење Пролетта се буди

Пристап кон учење

3-4 4 месец

Да ја истражиме

есента

7. Собирање и употреба на дождовница Пристап кон учење 5-6 11 месец



/ / / /

8. Анализа на состојбата на

водоводната инсталација

Изработка на упатства за рационално

Разиграни бројки

и букви 5-6 06 месец

9. користење на водата Летна Авантура Здравје и моторен развој

Подигање на свеста на пошироката

10.

заедница (домот, локалната заедница

и сл.)

Летна

Авантура Јазик и комуникација 5-6 07 месец

11. Дистрибуција на водата Сакам да знам Здравје и моторен развој 4-5 04 месец

12. Водата и климатските промени Летна авантура Здравје и моторен развој 3-4 07 месец



Когнитивен рзвој и

стекнување    на општи

знаења

13. Водата и одржливиот развој / / / /

3 ВОЗРАСНИ

ВКУПНО ТЕМИ 5 АСПЕКТИ ГРУПИ

II. ТЕМА: ЕНЕРГИЈА Објект Буба Мара 1

Тема Воспитно- Време на

Еколошки содржини
образовна

област Возрасна група реализација

Значење на енергијата за живиот светВесел сум кога Јазик и 3-4 5 месец

1. комуникација

Извори на енергија и нивна

искористеност

Прриродата  се

буди

Здравје и

моторен

развој 4-5 3 месец

2.



3. Видови енергија

Ајде да се

дружиме Когнитивен развој 4-5 9 месец

Рационално користење на енергијата Сакам да бидам Пристап кон 5-6 5 месец

4. учењето

Обезбедување на енергија преку

алтернативни извори: соларен Летна  Авантура

Пристап кон

учењето 5-6 7 месец

5. систем/фотоволтаици/ветерници

Изработка на упатства за рационално Среќно дете

Когнитивен

развој 6 месец

6. користење на енергијата 4-5

Анализа на состојбата на

електричната / / /

7. Инсталација /

Подигање на свеста на пошироката

заедница (домот, локалната заедница

и сл.) Пристап кон 5-6



8. учењето

9. Дистрибуција на енергијата / / / /

Врската помеѓу енергијата и

емитувањето

10. на карбон диоксид / / / /

Златокоса есен

Здравје и

моторен 3-4 10 месец

11. Енергијата и климатските промени развој

12. Енергијата и одржливиот развој / / / /

Значење на енергијата за живиот

свет Сакам да бидам

Когнитивен

развој 5-6 4 месец

13.

Опфатени 4

ВКУПНО Теми АСПЕКТИ



III. ТЕМА: ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДАТА И ЗДРАВА СРЕДИНА ВО УЧИЛИШТЕТО/ГРАДИНКАТА објект
Пчелка 1

Тема Време на

Еколошки содржини
Воспитно-образовна
област Возрасна група реализација

1. Важноста на хигиената во зградата 10 месец

Другаруваме се

забавуваме Здравје и моторен развој 3-4

2. Еколошки средства за одржување на

1000 Зошто 1000

Затоа 12 месец

Хигиена Здравје и моторен развој 5-6

3. Еколошки бои за бојадисување

Есента

раскажува Когнитивен развој 11 месец

4-5

4. Неупотребливи предмети Сакам да знам 4-5 5 месец

Когнитивен развој



5. ПВЦ амбалажа

Летна

авантура 6 месец

Пристап кон учење 5-6

6. Подигање на свеста на пошироката 5-6 9 месец

заедница за хигиената и здрава

средина

Мојот

Споменар Пристап кон учење

7.

Влијанието на хигиената врз

здравјето Зимска Убавина 12 месец

Јазик и комуникациј 4-5

8. Влијанието на човекот врз средината

Зимска

разгледница 01 месец

Здравје и моторен развој 3-4

9. Анализа на состојбата во училишната Мојот споменар 5-6 10 месец

зграда/градинката Пристап кон учењето

ВКУПНО Теми 4 аспекти на развој 3 возрасни групи



IV. ТЕМА: УРЕДЕН ДВОР Сонце

Тема Воспитно-образовна Време на
Еколошки содржини област Возрасна група реализација

1. Важноста на дворот

Другаруваме

се збавуваме 3-4 9 месец

Пристап кон учење

2. Биодиверзитетот во дворот

1000 Зошто

1000 затоа 12 месец

5-6 /

3.

Анализа на функционалноста на

дворот Ова сум јас 5-6 3 месец

Јазик и комуникација

4. Важноста на хигиената во дворот 4-5

Природата се

буди

Здравје и моторен

развој 3 месец

5. Подигање на свеста на пошироката 3-4

заедница за хигиената во дворот

Пролетта се

буди

Социоемоционален

развој 5 месец

6.

Изработка на упатства за одржување

на



Дворот

Разиграни

бројки и букви Пристап кон учењето 5-6 6 месец

7. Наводнување на зелени површини

Златокоса есен Когнитивен развој 3-4 10 месец

8. Хортикултурно уредување

Сакам да

бидам

Социоемоционален

развој 5-6 4 месец

9. Компост и компостирање 4-5 5 месец

Весел сум кога Когнитивен развој

Опфатени 3 возрасни

ВКУПНО ТЕМИ Опфатени аспекти 5 групи



V. ТЕМА: ОТПАД Пчелка 2

Тема Време на
Еколошки содржини Воспитно-образовна област Возрасна група реализација

1. Видови отпад 10 месец

Другаруваме се

забавуваме Социоемоционален развој 3-4

2.

Анализа на отпадот во зградата и

дворот

Да ја истражиме

есента 5-6 11 месец

Социоемоционален развој

3. Селекција на отпад Летна авантура 3-4 6 месец

Пристап кон учењето

4. Рециклирање

1000 зошто

1000 затоа 5-6 12 месец

Социоемоционален развој

5. Реупотреба Весел сум кога 5 месец

Пристап кон учењето 3-4

6. Депонии и диви депонии Сакам да знам 6 месец

Јазик и комуникација 4-5

7. Влијанието на отпадот врз здравјето



и Сакам да знам Здравје и моторен разој 4-5

Средината 4 месец

8. Подигање на свеста на пошироката

заедница за управување со отпад / / / /

9.

Изработка на упатства за управување

со Сакам да бидам Пристап кон учењето 5-6 3 месец

Отпад

10. План за намалување на отпадот / / / /

3 ВОЗРАСНИ

ВКУПНО ТЕМИ 5 АСПЕКТИ ГРУПИ



VI. ТЕМА: БИОДИВЕРЗИТЕТ сите објекти

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

Да ја

истражиме

есента Социоемоционален развој 5-6 11 месец

4.

Влијанието на човекот врз

биодиверзитетот

Ова сум

јас / 5-6 2 месец

5.

Влијанието на климатските промени

врз

Во царството

на животните Когитивен развој 3 месец

Биодиверзитетот 3-4

6. Подигање на свеста на пошироката

заедница за локалниот

биодиверзитет / / / /



7. Влијанието на отпадот врз

Есента

раскажува 11 месец

Биодиверзитетот Јазик и комуникација 4-5

8. Изработка на упатства за заштита на / / / /

Биодиверзитетот

ВКУПНО Теми 3 Опфатени3 аспекти 3 возрасни групи



VII. ТЕМА: ТРАНСПОРТ објект Лавче

Тема Време на

Еколошки содржини
Воспитно-образовна
област Возрасна група реализација

1. Видови транспорт

Сакам да

бидам

Здравје и моторен развој 5-6 3 месец

2.

Влијанието на транспортот врз

здравјето

1000 зошто 1000

затоа

Здравје и моторен развој 5-6 01 месец



3. Влијанието на транспортот

врз животната Природата

се буди

3-4 6 месец

Средина Јазик и комуникација

4. 4

Анализа на состојбата со

локалниот Летна авантура Социоемоционален развој 6 месец

Транспорт 4-6

5. Транспортот и безбедноста Летна авантура Социоемоционален развој 4-6 5 месец

6. Подигање на свеста на пошироката

заедница за користење на јавен

превоз и

Мојот

споменар Пристап кон учење 5-6 9 месец

Велосипед

7.

Изработка на упатства за

користење на

Разиграни

бројки и букви

Јазик и

комуникација 5-6 6 месец

јавен превоз и велосипед

Опфатени 4 развојни

2 воспитни

групи

ВКУПНО Теми аспекти



VIII. ТЕМА: ЗДРАВЈЕ сите објекти

Тема Воспитно-образовна Време на
Еколошки содржини област Возрасна група реализација

1. Органска храна Златокоса есен Когнитивен развој 3-4 11 месец

2. Органско производство 5-6 10 месец

Да ја истражиме

есента Јазик и комуникација

3. Квалитет на храна и нутриционизам / / / /

4. Пирамида на исхрана

Во царството на

животните 2 месец

Пристап кон учењето 3-4

5.

Влијанието на физичката активност

врз Мојот споменар 5-6 9 месец

Здравјето

Здравје и моторен

развој

6. Влијанието на храната врз здравјето

Есента

раскажува Јазик и комуникација 4-5 11 месец





7. Подигање на свеста на пошироката

Есента

раскажува 10 месец

заедница за користење здрава храна Јазик и комуникација 4-5

8.

Изработка на упатства за користење

на

здрава храна

Да ја истражиме

есента Социоемоционален 11 месец

развој 4-6

ВКУПНО ТЕМИ 5 АСПЕКТИ 3 ВОСПИТНИ ГРУПИ



IX. ТЕМА: ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ сите објекти

Тема Воспитно- Време на
Еколошки содржини образовна област Возрасна група реализација

1.

Дефиниција и значење на

одржливиот Сакам да знам

Развој

Когнитивен

развој 4-5 4 месец

2.

Важност од зачувување на

природните

Во царството на

животните

Живеалишта

Пристап кон

учењето 3-4 2 месец

3. Локална, национална и глобална / /

Нееднаквост / /

4. Социјална правда / / / /

5.

Рационално користење на

природните

Сакам да

бидам

Когнитивен

развој 5-6 3/4 месец



Ресурси

Социоемоционален

развој 4-5 4 месец

6. Одговорност кон животната средина Сакам да знам

Здравје и моторен

развој 3-4

7.

Одговорна и рационална

потрошувачка

Ајде да се

дружиме

Пристап кон

учењето 4-5 9 месец

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.

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.

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
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 ЦВЕТАНКА МИЛКОВА


