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Селективно

родителство

Либерално

користење

Родителството е динамична животна улога со долгорочни цели. Таа не
завршува само со процесот на раѓање на детето.

Улогата на одговорно родителство подразбира:

Признавање на детето и неговите права;

Почитување на развојните потреби на децата;

Овозможување родителска грижа, нега, љубов, топлина кон детето;

ненасилно однесување на родителот кон детето;

Користење позитивни родителски стратегии;

Насочување на детето со вклучување на родителско

Водство, кое подразбира поставување граници

Развивање на неговите капацитети до максимум;

Развивање вештини и стекнување знаења за родителите

Соодветен одговор на потребите на детето;

Користење на родителските компетенции

Разбирање на различните животни ситуации на семејното живеење и

опкружувањето

Привилегии,пофалба,поттик,активно слушање игра и градење на животни вештини

Игнорирање,Критика,Пренасочување,Враќање

ГРАДЕЊЕ НА ПОЗИТИВЕН ОДНОС РОДИТЕЛ-ДЕТЕ ПРЕКУ ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ДЕТСКИТЕ РАЗВОЈНИ ФАЗИ
И ПРИЗНАВАЊЕ НА ДЕТЕТО И НЕГОВИТЕ ПРАВА

Поставување граници и правила,љубов и соработка

Тајм Аут



Тековни активности во Советувалиштето за деца и родители

 Подготовка на Годишната програма за советувалиштето и

месечно реализирање на активности во согласност со истата.

 Подготовка на годишен извештај за реализирани активности од

страна на мултидисциплинарниот тим

 Секојдневна комуникација со родителите на децата кои се

соочуваат со проблем и изнаоѓање на најдоброто решение.

 Подготовка на листа за упис на деца и прием на деца во

градинката

 Присуство во комисија за упис на деца

 Присуство на состаноци организирани од директор како и  од

страна на стручниот тим.

 Изработка на документ за социјалниот статус и националната

припадност на родителите чии деца ја посетуваат градинката .

 Пополнување на Еко документација и помош при реализација на

активности од Екологијата .

 Контиунирана работа на проектите кои се реализираат во

објектите на градинката. Соработката  со воспитен тим

(споделување идеи и размена на искуства).

 Присуство на предавања кои се организирани од страна на

стручните работници и воспитувачи.

 Индивидуална работа и следење на децата во текот на

годината континуирано.

 Организација  на хуманитарни активности кои се реализираа во

сите објекти на градинката во текот на годината.

 Изработка на документ за националната припадност и потеклото

на децата кои ја посетуваат градинката.

 Одбележување на Меѓународни и Светски денови во градинката .

 Изработка на сензорни игри кои се поделени во воспитните групи

во одредени објекти.



Во текот на 2021-2022 година ЈУДГ ,,Буба Мара“ се вклучи во Еразмус

проектите кои допринесоа зајакнување на соработката со воспитно-

згрижувачкиот кадар, родителите и децата и промовирање на

Советувалиштето за деца и родители и надвор од нашата земја.

Реализирани активности

Социјалниот работник Весна Христова како координатор на E-twenning

платформата и заменик координаторите Педагог Маргарита Ставрова

социјален работник Биљана Николовска Трајановска и логопед Сања Нечовска

заедно со воспитниот тим ги реализираа проектите:,, :

 ,,Virtuljak prijatelstva”

 ,, Little artist are on job”

 ,, Birthay around Europe”

 ,,Happiens is whit us”

 ,,Hello in the world”

 ,,Magic dance festival and  meeting”,

 ,,Christmas celebration excange”

 ,,Christmas is loading! A Christmas project”

 ,,Hello I am social child”

Во активностите беа вклучени и стручните соработници професор по физичко

воспитание Николина Ќорвезировска и музички педагог Мајран Атанасовски.

Во рамките на проектот ,,Virtuljak prijatelstva” реализирани се следните
активности:

1.Меѓународен ден на толеранција (16.11)

2. Ги почитуваме другите чувства-Ден на различни маички (23.02)

3.Во различни чевли (20.04)

Изработка на сликовници од страна на педагог и социјален работник :

1.,,Дедото и репката”

2.,,Детска недела”



3.,,Зборка-Брзозборка”

4.,,Сообраќајот-некогаш и сега”

5,,Работилницата на Дедо Мраз”

 Преку проектот ,,Litle artist are on job”реализирани се следните
активности:

1.Изработка на лого и постер за проектот

2. Изработка на Awatar ликови преку дигиталната апликација Super Me-

Carton Avatar Maker

3.Изработка на престилки за цртање

4.Играње на игра преку дигитална апликација-learninggapps.org

5.Линија со точки

6.Печатење со компири

7.Заеднички производ со партнерите од проектот

8. Code week 2021

9. Заеднички состанок со  партнерите и децата кои ја посетуваат нашата

градинка

 Преку проектот ,,Happiens is whit us” реализирани се следните
активности:

1.Изработка на лого за проектот

2.Детектив на емоции

3.Цртање на букви

4.Зaеднички состанок со партнерите и децата кои ја посетуваат

градинката

5.Среќата е моето тело

6.Мојот омилен херој

7.Куќарки за куче и маче

8.Деца помагачи

9.Градот од нашите соништа(заедничка активност на партнерите)

10.Изработка на календар со аватар ликови преку дигитална апликација

Pixton(активност реализирана во соработка  со родителите)



Преку проектот ,,Hello in the world” реализирани се следните
активности:

1.Европски ден на јазиците

2.Меѓународен ден на насмевката

3.Code week

Преку проектот ,,Magic dance festival and  meeting” се реализира
активност танцување на детска песна (децата од нашата градинка
танцуваа на песната ,,Волшебник”)

Преку проектот ,,Christmas celebration excange” децата изработуваа
новогодишни честитки кои беа  пратени во други земји вклучен беше
педагогог на градинката со реализација на работилници во возрсаните
групи од 4-6 години во објект Буба Мара и Буба Мара 1 .

Преку проектот,,Christmas is loading! A Christmas project” воспитувачите
,негувателите и децата заеднички изработуваа Новогодишни украси и
декорации.

Преку проектот ,,Hello I am social child” се реализираа следните
активности:

1. Игра на сложувалка преку Дигитална апликација web2toll

2. Утрински поздрави

3. Мое другарче јас сакам нешто да ти кажам

4. Новогодишен календар –активност реализирана од страна на

стурчниот тим

5. Кутија со љубезни зборчиња

6. Чувствата на моето другарче

7. Емпатија

8. Изработка на цртежи за приказната ,,Детска љубов”



Реализирани активности во тековната 2021 / 2022 година

Светски ден на насмевката 01.10.2021
Светски ден на детето 20.11.2021
Меѓународен ден на лицата со
потешкотии во развојот

03.12.2021

Ден на мајката 08.03.2022
Светски ден на среќата 20.03.2022
Светски ден на театарот 27.03.2022
Ден на танцот 29.04.2022
Ден на семејството 15.05.2022
Светски ден на родителите 01.06.2022
Ден на таткото 20.06.2022
Меѓународен ден на бакнежот 06.07.2022
Светски ден на чоколадото 07.07.2022
Меѓународен ден на пријателството 30.07.2022

Одбележувања

Светски ден на насмевката

01.10.2021

 Сподели насмевка, смеј се од срце!
 Сподели насмевка, стопли нечие срце
 Убав збор – насмевка

Низ различни активности го негуваме позитивното мислење со насмевка за

убав ден и добро расположение, зошто токму тоа им е потребно на децата,

насмеани и ведри лица во нивното опкружување кои секојдевно допринесуваат

да се поттикнува детската смеа и игра.

20.11.2021

„СВЕТСКИОТ ДЕН НА ДЕТЕТО“ се одбележа под мотото



Пчелички сме вредни „Дрвја садиме и подобра иднина градиме“ во соработка

со Општина Аеродром која се вклучи со донација на садници.Градоначалникот

на Општина Аеродром Тимчо Муцунски го посети објектот Пчелка 2 и се вклучи

во нашата еко акција.

Целта на акцијата е децата да се грижат и да ја сакаат природата, да се

поттикнат да садат дрвја, да ги запознаат видовите дрвја и да ги препознаваат.

Планетата Земја ни порачува...сакај ме, чувај ме, негувај ме!

03.12.2021

Меѓународен ден на лицата со потешкотии во развојот

3 декември -Меѓународниот ден на лицата со потешкотии во развојот се

одбележа со симболична донација на едукативни играчки во ОУРЦ „Д-р Златан

Сремец”. Во шаренилото на можности, децата можат многу. Секојдневно

поттикнуваме, остваруваме доверба и даваме сигурност за уште многу среќни

детски лица.



Работилници

 Виножитото на детските можности (објект Буба Мара 1 –воспитна
група од 5-6 години).
1. ,,Вики и очилата“ приказна- стекнување на основни познавања на

физичките различности

2. ,,Оди по патеката со затворени очи“ - ориентација во простор

3. Запознавање со Браевата азбука и нејзината примена - ,,Кој предмет

сум јас, која буква сум јас“- Браева Азбука - поттикнување на сетилото за

допир

4. ,,Направи ја истата форма“

 Светот на шарениот чадор (објект Буба Мара – воспитна група од 3-4

години)

08.03.2022

Ден на мајката

Сите објекти со креативни активности го одбележаа денот на мајката, а нашето

Советувалиште испрати моќна порака до сите мајки, жени сестри ....



Душата нека Ви цути од среќа ...Затоа што ти си ...горда, мудра, достоинствена,

храбра, силна, нежна, внимателна. Убавините нека го красат вашето

секојдневие.

20.03.2022

Светски ден на среќата

Што е среќа ?

Споделување мисли за среќата и искази на децата. Подготвен и флаер за

родители – Среќно дете.

„Среќа е кога она што го мислите, она што го кажувате и она што го
правите се во совршена хармонија.“ – Махатма Ганди.

Искази на децата

 Среќата е радост.

 Среќа е да се дружиме.

 Среќа е да се смееме и да скокаме.

 Среќа е да делиш играчки.

 Среќа е да се сакаме.

 Среќа е играње во паркот.

 Среќа е одморот со мама и тато.

 Среќа е сладоледот во лето.

 Среќа е одењето во градинка.



Флаер за родители

Среќно дете

 Играњето за детето е забава и едукација – стекнување животни вештини

 Дајте му избор на детето – со она што е достапно за него,  на пр. која приказна сака

да ја слушне.

 Негување – со задоволување на потребите на детето- тоа се чувствува безбедно,

сакано и среќно.

 Дисциплина – Детето следи одредени правила од Вас родителите и тоа го прави

самостојно и среќно.

 Децата сакаат изненадувања – ненадејното патување каде што сакало детето да оди

може да го направи среќно.

 Бидете дел од детството на детето – заедно возете велосипед, пешачете, вклучете

го во готвење, чистење – домашни активности.

 Слушајте го вашето дете – разберете го вашето дете, бидете трпеливи, детето ќе ви

се довери, решавајте ги заеднички несогласувањата.

 Животни вештини – Позитивни мисли за охрабрување. Љубовта за вашето дете е

безусловна, дајте му до знаење дека сте тука за него. Научете го како и на кој начин

треба да се справи со подемите и падовите.

 Бидете среќни - Среќните родители прават среќни деца. Детето ги согледува вашите

емоции и соодветно ќе реагира на нив. Стручен тим
ЈУДГ,,Буба Мара“

Родители – ПРАКТИКУВАЈТЕ СРЕЌА !



27.03.2022

Светски ден на театарот

Поттикнување на децата и родителите на следење театарски претстави,

запознавање со културата на театарот.

Инфо за родители

Предности од семејно одење во театар

 Кога одите во театар, објаснете му на детето како работи театарот, каква

претстава ќе гледа, актерите и нивните улоги.

 Во театарот децата учат вредности како еднаквост, почит или

толеранција. Децата се идентификуваат со ликовите и учат од нивното

искуство.

 Театарот го поттикнува развојот на вербално изразување кај децата.

 Театарот на децата им овозможува да се чувствуваат посамоуверено.

Активност – објект Лавче (воспитна група од 2-4 години)

Децата глумат



29.04.2022

Ден на танцот

Денот на танцот се одбележа со претстојните приредби со децата од 4- 6

години во соработка со воспитно-згрижувачкиот кадар како и професорот по

музичко воспитание. Со обработени различни теми децата се забавуваа и

танцуваа. Се поттикнаа и родителите со иницијатива на професорот по музичко

воспитание да се истакнат и талентираните деца во танцување, да продолжат

да се поттикнуваат со посетување на танцови школи.

15.05.2022

Ден на семејството

Да негуваме трајни вредности на љубов, доверба, сигурност, искреност,

разбирање..да ги зајакнуваме нашите семејни релации и да растеме среќни

деца.

Секој ден,со посебен акцент за Денот на семејството...А каде продолжува таа

приказна ако не во нашата градинка каде што веќе со години растеме и ги

учиме децата уште од најмала возраст да бидат поттикнати во секој домен од

нивниот развој.

Светскиот ден на семејството се одбележа со прошетка во блиската околина

на детската градинка. Децата шетаа со пароли на кои беа испишани

мотивациони пораки за семејството.Дечињата делеа пораки на случајните

минувачи,пееја песнички за семејството и ги поздравуваа сите околу со добра

мисла за семејните вредности. Децата учат од нивните родители. Родители,

практикувајте љубезност и однос на почит и љубов, за вашите дечиња да ги

применуваат истите вредности.



01.06.2022

Светски ден на родителите / Меѓународен ден на детето

Детската градинка „Буба Мара“ денеска го одбележа 1 Јуни - Меѓународниот

ден на децата и по тој повод дечиња од средните групи од повеќе објекти на

„Буба Мара“ учествуваа со различни  музички точки на настанот што се одржа

во паркот „Јане Сандански“.

Оттаму, тие ја испратија пораката „Децата не размислуваат за вчера, тие не

размислуваат за утре. Тие само го живеат моментот“ и со тоа го разубавија

денот на посетителите, како и на случајните минувачи во овој дел од

Аеродром.

Меѓународниот ден на децата е прогласен од УНИЦЕФ во 1925 година на

Светската конференција на благосостојба на децата, одржана во Женева,

Швајцарија, а кој традиционално се одбележува во многу земји во светот.

Децата се нашето најголемо богатство, а Општина Аеродром ќе продолжи со

инвестиции за нивна соодветна грижа и квалитетно образование.



20.06.2022

Ден на таткото

Поттикнување на родителите (татковци) активно да се вклучат во сите

активности со децата, со цел да се истакне нивната улога во родителството. За

таа цел се одржаа средби за понатамошна соработка.

06.07.2022

Меѓународен ден на бакнежот

07.07.2022

Светски ден на чоколадото

Денот на бакнежот се одбележа заедно со денот на слаткото задоволство

чоколадото. Децата на возраст од 2-6 години кажуваа што за нив претставува

бакнеж и дознаа и интересни факти за чоколадото.

Искази на децата

- Бакнеж е кога се сакаме.

- Бакнеж е да се бакнуваме, да се гушкаш и да се сакаш.

- Бакнеж е да се дружиме, да делиме играчки.

- Бакнеж е другарство.

- Тоа е кога некој возрасен се поздравува и се бакнува.

- Бакнеж е љубов.

Децата низ приказна се запознаа како се прави и од каде потекнува

чоколадото, и зошто толку многу го сакаме.



Интересни факти за чоколадото

 Најголемото чоколадо кое влегло во Гинисовата книга на рекорди,

направена е во Чикаго, а тежи речиси шест тони.

 Дрвото со какао живее и до 200 години, но зрната се користат само 25

години заради нивниот квалитет кој опаѓа со текот на годините.

 Доколку изедете коцка или две чоколадо, ќе добиете потребна енергија

за да испешачите само 50 метри.

 За да се направи еден килограм чоколадо потребни се околу 400 зрна

какао.

 Чоколадите од 100 грама содржат најмалку 500 калории.

30.07.2022

Меѓународен ден на пријателството

Запознај го другарчето од соседната група – запознаваме нови другарчиња.

Одбележување на денот на пријателството преку игра на деца со различни

возрасти, дознавање на нивните интереси и навики....Летните активности кога

сите дечиња од сите возрасти играат во дворот, се токму тоа што им е

потребно на децата да стекнуваат нови пријателства.

Соработка со воспитно-згрижувачкиот кадар

Соработката со воспитно-згрижувачкиот кадар e тимска. За секоја активност

најпрво ги стававме интересите на децата и дали активноста  одговара на

нивната возраст. Се организираа различен вид на активности од најразлични

домени и истите активности беа одлично прифатени од страна на децата.

Соработката  со стручните работници и соработници беше на многу високо

ниво. Реализиравме голем број на активности од  Програмата за

Советувалиштето (изработка на флаери, составувавме анкетни листови за

родителите на децата). Би сакале  ваквата соработка да продолжи и понатаму.

Исто така имавме и одлична соработка со надворешните соработници  со кои

си  разменувавме  искуства



Соработка со надворешни институции

 Општина Аеродром
 МТСП
 Уницеф
 Open the windows

Соработка со родители

Квалитетна и непрекината комуникација меѓу семејството и предучилишната

установа, се темели на соработка во која владее атмосфера на доверба и

взаемно почитување, како и отвореност. Постоењето на коректен и отворен

однос меѓу семејството и предучилишната установа е предуслов за целосен

раст и развој на децата.

Процесот на остварување на соработка на релацијата семејство, родител –

предучилишна установа произлегува од заедничката цел, развојот на детето,

односно создавање на оптимални услови за развој на детето како еден

заеднички проект чија цел е поттикнување на позитивно насочен развој на

детето и негово напредување. Целиме кон размена на информации, учество на

родителите во различни активности, проекти, работилници, настани, обуки,

размена на искуства, идеи, мислења за да се зајакне врската родител- дете –

градинка.


