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Што е 1-ви Април и зошто се прославува ? 

Во најразлични земји од целиот свет, Денот на шегата секоја 

година се слави на 1 април. Понекогаш го нарекуваат и денот 

на сите шегаџии. 1 Април не е национален празник, но секаде 

се прославува како ден кога многумина прават разни шеги  . 

Овој ден го одбележува присуството на весели или други шеги, 

трикови и други практични шеги на различни пријатели, 

членови на семејството, наставници, соседи, колеги итн.  

Традиционално, во некои земји како Канада, Нов Зеланд, 

Обединетото Кралство и Јужна Африка, шегите траат само до 

пладне и некој кој прави трикови после пладне го нарекуваат 

„Априли-ли-ли“ и го исмејуваат. Во други земји како Франција, 

Италија, Јужна Кореја, Јапонија, Русија, Холандија, Германија, 

Бразил, Ирска, Австралија и САД шегите траат цел ден. 



     Во Франција и Италија децата ( и возрасните, кога е 

соодветно) традиционално на грбовите еден на друг 

си лепат риби од хартија (на француски „Poisson 

d’avril! “ a на италијански „Pesce d’aprile!“). Најраната 

врска помеѓу Први април и шегата може да се најде во 

Кантербериските приказни на Џефри Чосер (1932). 

Многу писатели претпоставиле дека зад создавањето 

на овој празник стои враќањето на Први јануари како 

Нова Година, но оваа теорија не објаснува некои 

поранешни тврдења. 



Како се прославува Денот на шегата во нашата градинка? 

Децата маскирани доаѓаат  во градинката во нивните омилени 

јунаци од цртаните филмови. 

Пред да настане Covid  пандемијата се организираа  забави во 

салата и дворот на градинката   каде децата  играа  и ги   пееја  

нивните  омилени детски песнички.  

 На тој ден децата сами одбираа  песнички  кои сакаа  да ги пеат. 

После тоа децата заедно со воспитно-згружувачкиот кадар 

излегуваа  во дворот на градинката каде шетаа  маскирани и се 

забавуваа . 







Какви можат да бидат маските/костимите  кои ќе  ги носат  

децата? 

Маските можат да се купат  или да се направат дома. 



Како може да се направи прво Априлска маска во домашни услови? 

Многу лесно и едноставно можете да направите детска маска за први 

април.Во прилог ви праќам неколку идеи: 

 









Исто така може и да се нацрта  на лицето од детето неговиот омилениот лик од 

цртаните филмови. Тоа се прави со специјални бои за лице . Во прилог ви давам 

неколку идеи: 

 

 





 

 

      Ви благодарам на вниманието 


