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РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ

 Учиме и повторуваме  за видови сообраќај

-воздушен сообраќај

-копнен сообраќај

-воден сообраќај

 Читаме приказна за Пепе и неговото волшебно патување

 Работа во групи (децата ги делиме на 5 групи)

 Ликовни изработки од работилницата

 Презентација по работилницата

 Учиме и повторуваме  за видови сообраќај

-воздушен сообраќај

-копнен сообраќај

-воден сообраќај

 Читаме приказна за Пепе и неговото волшебно патување

 Работа во групи (децата ги делиме на 5 групи)

 Ликовни изработки од работилницата

 Презентација по работилницата



ЦЕЛ НА РАБОТИЛНИЦАТА

 Децата да ги препознаат сообраќајните
средства кои се користеле некогаш и
денес

 Да ги именуваат и да знаат кое превозно
средство каде се движи (во  воздухот-
воздушен сообраќај ,копно-копнен  и  по
вода-воден сообраќај)

 Да можат стекнатите знаења да ги
применат практично користејки
рециклиран материјал

 Децата да ги препознаат сообраќајните
средства кои се користеле некогаш и
денес

 Да ги именуваат и да знаат кое превозно
средство каде се движи (во  воздухот-
воздушен сообраќај ,копно-копнен  и  по
вода-воден сообраќај)

 Да можат стекнатите знаења да ги
применат практично користејки
рециклиран материјал



ВИДОВИ СООБРАЌАЈ

Вовед

Децата ги запознаваме
со превозните средства и
видовите сообраќај

-Воздушен
-Копнен
-Воден

Именуваат превозни
средства и покажуваат
кое превозно средство

каде се движи .
Ги користиме нивните
претходни стекнати
знаења.

Вовед

Децата ги запознаваме
со превозните средства и
видовите сообраќај

-Воздушен
-Копнен
-Воден

Именуваат превозни
средства и покажуваат
кое превозно средство

каде се движи .
Ги користиме нивните
претходни стекнати
знаења.



РАБОТА ВО ГРУПИ

Децата ги делиме на четири  групи

 Првата група има задача да избои наставен лист од превозни средства по избор на
децата.

 Втората група има задача да изработи авион како сообарќајно средство користиме
еко материјали рециклираме  шише пластично,хатија во боја котур од тоалетна
хатија,мрсни боички лепило , картон за крилата на авионот

 Третата група има задача да изработи брод како сообараќајно средство користиме
еко материјали рециклираме картон од јајца ,темперни бои, четки ,стапче кое служи
како  јарбол направен од хартија ,

 Четвртата група има задача да изработи двококатен автобус  како превозно
сообраќајно средство користиме еко материјали рециклираме опаковки од тетрапак
сок ,листови во боја ,котур од тоалетна хатија , лепило .

Децата ги делиме на четири  групи

 Првата група има задача да избои наставен лист од превозни средства по избор на
децата.

 Втората група има задача да изработи авион како сообарќајно средство користиме
еко материјали рециклираме  шише пластично,хатија во боја котур од тоалетна
хатија,мрсни боички лепило , картон за крилата на авионот

 Третата група има задача да изработи брод како сообараќајно средство користиме
еко материјали рециклираме картон од јајца ,темперни бои, четки ,стапче кое служи
како  јарбол направен од хартија ,

 Четвртата група има задача да изработи двококатен автобус  како превозно
сообраќајно средство користиме еко материјали рециклираме опаковки од тетрапак
сок ,листови во боја ,котур од тоалетна хатија , лепило .



ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ ЗА РАБОТИЛНИЦАТА

-Пишан текст автори на текстот педагог    Маргарита Ставрова

воспитувач Маја Димовска

-Серија Слики

-Постер од превозни средства

-Наставни листови со превозни средства

-Ликовен материјал

(лепило,ножички,листови во боја,шишиња ,котури од  тоалетна хартија,празни
амбалажи од тетрапак сок, празни пластични шишиња,дрвени боици,мрсни
боици,темперни ,четки за сликање картон )

-Пишан текст автори на текстот педагог    Маргарита Ставрова

воспитувач Маја Димовска

-Серија Слики

-Постер од превозни средства

-Наставни листови со превозни средства

-Ликовен материјал

(лепило,ножички,листови во боја,шишиња ,котури од  тоалетна хартија,празни
амбалажи од тетрапак сок, празни пластични шишиња,дрвени боици,мрсни
боици,темперни ,четки за сликање картон )



ЧИТАМЕ ПРИКАЗНА ЗА ПЕПЕ И НЕГОВОТО
ВОЛШЕБНО ПАТУВАЊЕ

ПАТУВАМ,ПАТУВАМ

Си беше една земја со волшебни места и необични нешта. Малиот Пепе имаше
голема желба да ја посети таа земја.

Еден ден Пепе седна покрај прозорецот и почна да размислува со што може да
патува и да ја посети волшебната земја.

Во тој момент западна во еден длабок сон и почна да сонува.
Тит,тит-Пип-пип! Се слушна свирката на автобусот.

Пепе се најде на автобуската станица каде пристигнуваа необични автобуси.
Прозорците им беа жолти, а седиштата направени од шеќерна волна.

Тој се качи и го започна патувањето низ убава песна која ја запеа

Автобусот вози секој ден,

секој ден, секој ден

патниците велат

добар ден, добар ден.

ПАТУВАМ,ПАТУВАМ

Си беше една земја со волшебни места и необични нешта. Малиот Пепе имаше
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Тит,тит-Пип-пип! Се слушна свирката на автобусот.

Пепе се најде на автобуската станица каде пристигнуваа необични автобуси.
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секој ден, секој ден

патниците велат

добар ден, добар ден.



Патуваше, патуваше, но автобусот се расипа. Патувањето
Пепе мораше да го продолжи со автомобилот.

Мал или голем

црвен или жолт

секогаш и секаде

автомобилот е полн.

Патуваше, патуваше, но автобусот се расипа. Патувањето
Пепе мораше да го продолжи со автомобилот.

Мал или голем

црвен или жолт

секогаш и секаде

автомобилот е полн.



Во тој момент се слушна чуден звук и Пепе се исплаши. Излезе од
автомобилот и имаше што да види.
Гумата беше дупната од боцките на ежето. Значи ежето ја  поминувало
улицата и паднеле боцки од неговиот грб.



И сега! Што да правам?-Со што да продолжам да патувам во оваа
волшебна земја? Пепе почна да пешачи по патеката со светкави
камчиња.

Кога одеднаш се слушна:
Чув,чув - Чув,чув- иде возот, извика машиновозачот.

Пепе се изненади и си рече:
Па јас одејќи замислен сум стигнал до железничката станица.

Видете, овде пругата свети во шарени бои и коцкасти камчиња.
Пепе се качи и продолжи да патува но и си запеа песничка .

Вози возот лево, десно
за секој патник има место.

И сега! Што да правам?-Со што да продолжам да патувам во оваа
волшебна земја? Пепе почна да пешачи по патеката со светкави
камчиња.

Кога одеднаш се слушна:
Чув,чув - Чув,чув- иде возот, извика машиновозачот.

Пепе се изненади и си рече:
Па јас одејќи замислен сум стигнал до железничката станица.

Видете, овде пругата свети во шарени бои и коцкасти камчиња.
Пепе се качи и продолжи да патува но и си запеа песничка .

Вози возот лево, десно
за секој патник има место.



Машиновозачот преку звучник ги извести патниците дека патувањето мора да го продолжат со
авион.

По кратко патување возот стигна до другата станица блиску до аеродромот

Пепе веднаш се симна и се упати кон аеродромот. Таму имаше многу авиони. Големи и мали,

зелени и сини, долги и кратки. Тој се качи во синиот авион со зелени тркала и светкави крила.

Седна на седиштето и чекаше авионот да полета кон небото.
Пепе повторно запеа куса песничка

Горе, доле

над облаче бело

пилотот го вози смело

авиончето бело.

Машиновозачот преку звучник ги извести патниците дека патувањето мора да го продолжат со
авион.
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зелени и сини, долги и кратки. Тој се качи во синиот авион со зелени тркала и светкави крила.

Седна на седиштето и чекаше авионот да полета кон небото.
Пепе повторно запеа куса песничка

Горе, доле

над облаче бело

пилотот го вози смело

авиончето бело.



Авиончето беше многу волшебно и за миг Пепе од авионот се најде во
балонот. Пепе се изненади и гласно рече:

Лелее, ова било толку возбудливо и волшебно. Ја гледам цела
волшебна земја со необични дрвја, улици, паркови, градинки.......

Патувајќи со балонот Пепе здогледал еден син галеб како се
доближува до балонот.

Додека се сети што може галебот да стори, балонот беше дупнат од
клунот на пилето и Пепе и балонот се најдоа на бродот.

.

Авиончето беше многу волшебно и за миг Пепе од авионот се најде во
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клунот на пилето и Пепе и балонот се најдоа на бродот.

.



Пепе кога падна на бродот започна повторно песничка да пее

Бродот везден плови

по морската шир

со бранови се бори

капетанот мил.



Пепе беше малку исплашен, бидејќи мислеше дека ќе падне во водата
и си рече:
Оф, леле!- добро што сум на бродот. Бродот пловеше по морската шир, а
Пепе набљудуваше и беше возбуден од глетката. Ги виде розевите
делфини како скокаа во водата, морските коњчиња, го здогледа рипчето
Немо со неговите другари, октоподите и разновидни морски животни.
Капетанот на бродот го фрли сидрото во водата и го закотви бродот на
пристаништето.



Пепе излезе од бродот и пред него здогледа еден голем камион со огромни
тркала. Тој се качи и седна на седиштето зад воланот.

Сега ќе патувам со камион и ќе возам брзо како авион.

Патувам, патувам

со еден камион

возам, возам брзо

како голем авион.

Пепе излезе од бродот и пред него здогледа еден голем камион со огромни
тркала. Тој се качи и седна на седиштето зад воланот.

Сега ќе патувам со камион и ќе возам брзо како авион.

Патувам, патувам

со еден камион

возам, возам брзо

како голем авион.



Во еден момент камионот застана.

Пепе се исплаши, излезе и си рече:

Што се случи? Зошто застана камионот?

Од крајот на една улица се појави запрежна кола која ја влечеше розев коњ и  стариот
дедо кој му даде знак на коњот да застане.

Дедото го запраша Пепе :Каде си тргнало момче?

Пепе малку исплашен му одговори:

Тргнав да патувам во оваа волшебна земја за да ги видам нејзините необични нешта.
Патував со многу превозни средства, видов многу необични нешта, ама незнам зошто
камионот одеднаш застана.

Дедото се симна и се упати до камионот. Го виде и му кажа на Пепе:

Момче, камионот застана бидејќи снемало гориво, а без него тој не се движи. Ајде качи
се врз златното сено да го продолжиме заедно патувањето.

Во еден момент камионот застана.

Пепе се исплаши, излезе и си рече:

Што се случи? Зошто застана камионот?

Од крајот на една улица се појави запрежна кола која ја влечеше розев коњ и  стариот
дедо кој му даде знак на коњот да застане.

Дедото го запраша Пепе :Каде си тргнало момче?

Пепе малку исплашен му одговори:

Тргнав да патувам во оваа волшебна земја за да ги видам нејзините необични нешта.
Патував со многу превозни средства, видов многу необични нешта, ама незнам зошто
камионот одеднаш застана.

Дедото се симна и се упати до камионот. Го виде и му кажа на Пепе:

Момче, камионот застана бидејќи снемало гориво, а без него тој не се движи. Ајде качи
се врз златното сено да го продолжиме заедно патувањето.



ПЕПЕ

Пепе беше многу среќен се качи и тргнаа заедно кон
волшебната земја.

Пепе беше многу возбуден бидејќи за прв пат се вози со
запрежна кола.

Додека коњчето ја влечеше запрежната кола дедото забележа
дека Пепе од умор задремал на мекото златно сено.

.

Пепе беше многу среќен се качи и тргнаа заедно кон
волшебната земја.

Пепе беше многу возбуден бидејќи за прв пат се вози со
запрежна кола.

Додека коњчето ја влечеше запрежната кола дедото забележа
дека Пепе од умор задремал на мекото златно сено.

.



Кога стигнаа до  куќа која  беше направена од камења и трска во која
живееше дедото тој  го погали по главата Пепе и дошепна:

Ајде стани Пепе, стигнавме  во селото. Пепе стана и се симна од колата. Му
беше чудно затоа што никогаш не бил во село.Па некое време го разгледуваше и
си мислеше можеби ова е волшебната земја.

Но за кратко време дедото му се обрати повторно на малиот Пепе

од овде можеш да продолжиш само со велосипед.

Во гаражата имам еден велосипед како за тебе-рече дедото . Потоа го извади
велосипедот и му го даде на Пепе за да го продолжи патувањето.



Кога го зеде велосипедот Пепе силно извика.

Леле!- Па овој велосипед е со три тркала, големо ѕвонче и корпа во која можам се да
ставам.

Пепе му се заблагодари на дедото и тргна.Пепе започна одново да пее убава
песничка.

Има две педали

Нема  ланец сив,

сите деца го сакаат

и затоа е див.

Јури Пепе со велосипедот ,па не забележа дека едно бело зајаче скока, не забележа ни
како една птица беше слетала во корпата. Тој возеше, возеше и застана. Ја здогледа
птицата и и рече:

Неможам веќе да возам, ме болат нозете, ќе застанам да се одмори.

Кога го зеде велосипедот Пепе силно извика.

Леле!- Па овој велосипед е со три тркала, големо ѕвонче и корпа во која можам се да
ставам.

Пепе му се заблагодари на дедото и тргна.Пепе започна одново да пее убава
песничка.

Има две педали

Нема  ланец сив,

сите деца го сакаат

и затоа е див.

Јури Пепе со велосипедот ,па не забележа дека едно бело зајаче скока, не забележа ни
како една птица беше слетала во корпата. Тој возеше, возеше и застана. Ја здогледа
птицата и и рече:

Неможам веќе да возам, ме болат нозете, ќе застанам да се одмори.



Но сонот  за патувањето низ волшебната земја како да заврши.

Во собата влезе братчето на Пепе и силно викна.

Пепе разбуди се! Пепе вознемирен се разбуди и рече:

Навистина ли постои ваква волшебна земја со необични нешта.

А неговото братче одговори  Пепе тоа беше твојот волшебен сон за убавата
волшебна земја и чудесното патување.

Пепе изрипа од својот кревет и набрзина се облече и замина во градинка да го
раскаже своето ново доживување на децата и учителката.Тој беше многу
среќен бидејќи имал навистина чудесно патување.



ЛИКОВНИ ИЗРАБОТКИ ОД РАБОТИЛНИЦАТА



ТЕК НА РАБОТИЛНИЦАТА
 Разгледуваме повторуваме и учиме за сообраќајот
 Се подготвуваме за практична работа
 Презентираме што сме научиле и сработиле



ВРЕДНИТЕ ДЕЧИЊА НА ВОЗРАСТ ОД
5-6 ГОДИНИ ОБЈЕКТ БУБА МАРА 1



РЕАЛИЗАТОРИ НА РАБОТИЛНИЦАТА

Работилницата ја спроведе заменик координатор на проектот
Педагог   Маргарита Ставрова

Соработник воспитувач  Маја Димовска

Децата од објект Буба Мара 1
Возраст 5-6 години

Координатор на проектот социјален работник Весна Христова

Директор
Елена Устамитова
ЈУДГ ,,Буба Мара”
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Директор
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