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КАКО ДА ГО ИСКОРИСТИМЕ ВРЕМЕТО ЗА ПОУБАВА И 

ПРИЈАТНА АТМОСФЕРА 
Времето поминато во изолација мораме да го искористиме што подобро  и да го направиме 

што попријатно, а за тоа е важно да создадеме оаза во која ќе можеме да уживаме во 
потполност.

 Удобно работно опкружување 

Направете го вашето работно место пријатно опкружување, во кое со задоволство ќе се 
вратите. Уредете го просторот во кој престојувате направете го убава стимулативна 
средина за вас и децата.

 Негувајте односи со колегите, децата и претпоставените.

Многу студии покажаа дека социјалната кохезија има позитивни ефекти врз поединецот во 
текот на работното време. На пример, луѓето кои разговараат со колеги за време на 
паузите, имаат помал ризик да страдаат од депресија, поретко одат на боледување, учат 
побрзо и паметат подолго, а нивниот праг на болка не се зголемува.

Поттикнете ги и децата да негуваат пријатни емоции со своите другарчиња и со вас како 
воспитувачи/негуватели,стручни работници и соработници

Стекнете меѓусебна доверба 

 Забавувајте се 

Смејте се повеќе, прераскажувајте ги смешните животни ситуации за време на паузите и не 
избегнувајте состаноци во тим, како и „градење тим“. Овие начини  се за подобро да ги 
запознаете вашите колеги и да не го направите вашиот престој на работа мрачен и 
заморен.Туку да биде пријатен и незборавен.Бидејќи убавите моменти остануваат во 
сеќавањето.

 Вклучете ги децата во забавата  бидејќи колку си поблиску до децата полно ти е срцето!
Децата учат од вашите примери и создаваат добри комуникациски способности.



ШТО ДА НАПРАВИМЕ 

За убава и пријатна атмосфера и убав ден ви препорачувам  игри кои 

го поттикнуваат расположението и тоа:

 Игри за запознавање и давање важност некому ,,МОЈА ПЕСНА“

 Невидлив пријател 

 Игри за формирање на групи 

 Игри кои поттикнуваат соработка

 Игра со слушање 

 Игри кои ја развиваат концентрацијата 

 Игри за оценување на доживувањето 



ИГРИ ЗА ЗАПОЗНАВАЊЕ И ДАВАЊЕ ВАЖНОСТ 

НЕКОМУ ,,МОЈА ПЕСНА“

Избираме еден водител кој ги 

дава упатствата за игра.

Сите седат во круг, а водителот 

прашува еден од играчите :

Kога би бил песна, која песна 

би бил?

Oној кој погодува треба да каже 

барем еден стих од песната или 

да ја отпее целата песна.



НЕВИДЛИВ ПРИЈАТЕЛ 

 Водителот на сите учесници им лепи лист празен на грбот, дели 

фломастери  и вели:

Имате прилика за својот другар да напишете или да нацртате нешто убаво, 

а до сега сте ја немале таа прилика, напишете сега, но не се потпишувајте 

со вашето име. 

 Обидете се сите меѓусебно да добиете пораки.

 Кога сите пораки се разменети, играта прекинува.

 Се одлепуваат листите и се чита што е напишано .



ИГРИ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА 

ГРУПИ 

Учесниците слободно се движат низ 

просторот на начин на кој им одговара. 

Водителот вели движите се помешувајќи се. 

За време на играта се користи музика.

Кога водителот ќе даде знак СЕГА се фаќате  

за рака со најблиската личност до вас и 

тогаш започнува музиката.

Потоа како во пар ќе ја продолжите 

прошетката. Кога ќе се изгаси музиката се 

отпуштате со рацете и штом почне повторно 

музиката барате пар за да се фатите за 

рацете.

Постапката се повторува неколку пати 

додека се направи група од 6 луѓе. 



ИГРИ КОИ ПОТТИКНУВААТ СОРАБОТКА 

,,Игра на непослушност“

Водителот им посочува на останатите кои учествуваат во играта:

 Поделете се во парови и седнете свртени лице кон лице, се договараме 

кое лице е број 1, а коe е број 2 .

На знак од водителот детето кое е означено  со број 1 почнува да зборува 

што гледало на тв или што сака да гледа брзо и многу гласно, а детето број 

2 се обидува да го слушне и да разбере што точно слушнало (или можеби 

воопшто не го слушало другарчето)  и покажува гестикулативно.

 Се мери времето и по 1-2 минути водителот дава знак и  вели стоп.

 Се прашуваме како се чувствувавме.

 Бараме од првото лице  број 1 да каже точно што слушнало од говорот на 

другото лице означено со  број 2 и што запомнило тоа што било кажано 

 Улогите се менуваат потоа.



ИГРИ КОИ ПОТТИКНУВААТ СОРАБОТКА 



ИГРА СО СЛУШАЊЕ 

 На знак на  водителот детето со број 1 како во претходната вежба 

зборува што гледало на тв или што сакало да гледа, каде било и 

слично, а детето со број 2 има задача внимателно да слуша и на 

знак на водителот да повтори се што е кажано од првото дете. 

 Водителот го мери времето и по 1 минута вели стоп.

 Улогите се менуваат .

Сега водителот ги прашува како се чувствуваат.

 Дали им беше полесно да зборуваат?

 Дали им било тешко да слушаат?

 Дали успеале се да повторат што слушнале?



ИГРА СО СЛУШАЊЕ 



ДОВЕРБА 

Игра во сала или занимална, се распределуваат неколку маси и  
столчиња  низ просторот .

Се избира еден учесник-дете  кое ќе биде водител и друго кое ќе го 
водат со затворени очи.

Водителот застанува од левата страна на оној кој ќе го води детето 
на кое му се затворени очите. Водителот со благо тапкање со 
неговата десна рака по левото рамо на оној кој го води, му кажува 
насоки за одење на другото дете кое го води другарчето, но притоа 
не зборува туку само со допир му ги покажува насоките внимавајќи 
да не се повреди другарчето на кое му се затворени очите .

Потоа улогите се менуваат .



ДОПИРАЊЕ СО ДЛАНКИТЕ 

Изберете пар, застанете еден наспроти друг со испружени раце 
допрени во дланките.

Поместувајте ги дланките истовремено во различни правци и 
движете се, но не се одделувајте туку со споени дланки цело 
време за да не се изгуби контактот.

На знак на водителот по неколку минути вклучете ја личноста 
која е во ваша близина и повторете ја играта сите заедно .

Прашања 

Дали има разлика кога се игра само со двајца или повеќемина?

Што е најпријатно и најлесно?



ДОПИРАЊЕ СО ДЛАНКИТЕ 



ИГРИ КОИ ЈА РАЗВИВААТ КОНЦЕНТРАЦИЈАТА



ИГРА - СУМ СЕ ПРОМЕНИЛ

 Секој учесник си избира пар и застануваат еден наспроти друг. 

 Откако ќе се погледнат еден со друг си ги вртат грбовите.

 Секој на себе си менува некој детаљ. 

 Повторно се вртат еден наспроти друг и ги погодуваат промените. 



ИГРИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА 

ДОЖИВУВАЊЕТО 

Колку ме допре играта 

Играте игра ,,Збирам фото“

На табла или лист секој учесник исцртува 3 концентрични кругови или 

водителот на таблата става готов исцртан круг. На децата им дава стикери 

на кои е напишано многу, малку, средно или може да бидат стикери во 

различни бои пример црвено-многу, жолто-малку, зелено-средно.

А децата имаат задача да ги стават на своето избрано место стикерите според 

дадената насока.

Во најмалиот круг треба да напишете МНОГУ или да го стави стикерот со 

црвена боја, во вториот СРЕДНО или стикерот со зелена боја и во 

последниот МАЛКУ или стикерот со жолта боја.

Секој учесник става свој знак-стикер и на тој начин оценува колку го допрела 

играта т.е како ја доживеал.

Правите проценка на доживеаното според стикерите кои се ставени од страна 

на учесниците на одреденото место во круговите .



ИГРИ КОИ ПРАКТИКУВААТ ПРОЦЕНКА НА ДОЖИВЕАНОТО  

,,ИГРА НА ЕМОЦИИ” КАКО СЕ ЧУВСТВУВАМЕ СПОРЕД ИЗРАЗОТ 

НА ЛИЦАТА НА УЧЕСНИЦИТЕ 

Секој има задача 

да направи 

гестикулација-

гримаса  на 

лицето според 

она како се 

чувстувал и како 

ги доживеал 

игрите дали биле 

пријатни за него 

или можеби 

непријатни.

Децата можат да 

изберат сликичка 

од постерот  

според нивното 

расположение



ЗОШТО СЕ ОВА?

Бидејќи сите имаат право на:

 Квалитетно образование

 Слободно дружење со други деца

 Заштита на чест и углед

 Развој

 Почитување

 Слободно изразување на своето мислење

 Заштита од физичко и психичко насилство



ВИ БЛАГОДАРАМ ЗА ВНИМАНИЕТО 
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