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Светот на животните е 
многу интересен за децата, 
поради својата динамичност 
и разновидност. Децата 
ги сакаат животните, се 
радуваат и се грижат за нив. 
Тоа ни даде поттик да ги 
прошириме знаењата за нив.

"ФАУНАТА ВО Р МАКЕДОНИЈА" "ФАУНАТА ВО Р МАКЕДОНИЈА" 
ВО ДЕТСКАТА ГРАДИНКА ВО ДЕТСКАТА ГРАДИНКА 
"11 ОКТОМВРИ""11 ОКТОМВРИ"

РАЗВИВАЊЕ И НЕГУВАЊЕ РАЗВИВАЊЕ И НЕГУВАЊЕ 
ЉУБОВ КОН ЖИВОТНИТЕЉУБОВ КОН ЖИВОТНИТЕ

Проектот "Фауната во Република 
Македонија" опфати 6 поттеми: Шум-
ски животни - воспитувачка Вера 
Нашева (со деца 2-3 г.); Домашни 
животни - воспитувачки Милка Јо-
ванова и Радица Вучковска-Арсова 
(3-5 г.); Домашни птици - воспи ту вач-
ка-педагог Елида Павлова (4-5 г.); 
Диви птици - воспитувачка Доста 
Костова (6 г.); Животни во вода - 
воспитувачка Мариа Гиончо (6 г.); 
Инсекти - воспитувачка Елена Ди-
меска (со деца 5-6 г.).

П Р О Е К ТП Р О Е К Т

Во  рамките на ЈУДГ "11 Октомври", 
Р.Е. "Ташко Караџа"- Радишани го 
реализираше проектот "Фауната во 

Република Македонија", поддржан од ди-
ректорката Лена Спирова-Младеновска. 
Проектот беше инициран од неколку 
воспитувачи од градинката, со цел да се 
поттикне интересот кај децата за жи во-
тинскиот свет. Со помош на воспи тува чи-
те вредните детски рачиња изработија 

прекрасни цртежи, фигури од тесто, 
пластелин, макети, со основна тема раз-
вивање и негување љубов кон живот-
ните. Децата имаа можност да ги збо га-
тат своите претстави и знаења за живо-
тинскиот свет и да ја развиваат сетилната 
перцепција преку воочување на основ-
ните карактеристики на животните, ус во-
јување на правилата за однесување кон 
животните, грижа и одговорност за нив. 

"За реализација на овој проект корис-
тевме макети, слики, албуми од слики од 
животни, апликации, домино, сложу вал-
ки, играчки, сликовници, енциклопедии, 
прибор за ликовно изразување, природ-
ни материјали. Во проектот учествуваа 
170 деца на возраст од 2,5 до 6,5 години, 
во времетраење од 7 месеци. Се корис-
теа ресурсите: селски двор, Зоолошка 
градина, непосредна околина, контакти 
со луѓето при посетите, родители. Обра-
ботувавме повеќе приказни, стихо твор-
би, пеевме песни, погодувавме гатанки, 
а децата сами даваа драматизации со 
кукли и животни. Со децата истра жу-
вавме и добивавме многу сознанија за 
живиот свет во и покрај вода. Тие се 
запознаа со многу видови инсекти, диви 
птици и  животни", објасни  Елида Павло-
ва, педагог-воспитувач. 

Децата давале интересни искази за 
своите миленици, правеле албум за нив, 
изработиле сликовници, сложувалки, се-
рија слики, итн. Со овој проект децата се 
здобија со нови информации, кои ги 
вградија во нивните постојни знаења, 
што помага за развојот на една успешна 
и сестрана личност. 


