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КОЛКУ ГОДИШНИ ВРЕМИЊА ИМА И НИВНИ 

КАРАКТЕРИСТИКИ 

4 годишни времиња : 

Пролет – дрвјата и цвеќиња цутат, птиците се 

враќаат од Југ.Времето станува потопло. 

 Лето-  се појавуваат првите јагоди , цреши, 

лубеници,дињи и другите овошја.Времето е 

топло .Се оди на плажа . 

 Есен – Лисјата  на дрвјата стануваат жолти и 

паѓаат. Птиците  преселници заминуваат на 

Југ.Пазарите се полни со разновидни овошја 

и зеленчуци.Времето заладува и често врне 

дожд. 

  Зима – Паѓа првиот снег , се е бело.Надвор 

е студено. Сите сме облечени топло. 



КАКО ЌЕ ПРЕПОЗНАЕМЕ ДЕКА  ПРИСТИГНА 

ГОДИШНО ВРЕМЕ ПРОЛЕТ ВО НАШИОТ ГРАД 

Првиот знак дека доаѓа пролетта е цвеќето 

кокиче,птиците преселници се враќаат од Југ. 

Дрвјата се облекуваат во зелено и се 

појавуваат првите цутови. 

  Надвор има повеќе сонце кое не мами да 

излеземе во природата на чист воздух. 



ШТО МОЖЕМЕ ДА  ПРАВИМЕ ВО ПРОЛЕТ ? 

Во Пролет времето е многу убаво,сонцето  мами 

да се  излезе  надвор и да се  оди на  прошетка. 

Во природата истражувајте ги сите промени што 

настанале со доаѓањето на пролетта. 

 



АКТИВНОСТИ ВО ПРИРОДА 

 Играјте со топка 

 Возете велосипед или тротинет 

  Трчајте 

  Пешачете 

 Направете со детето змај и летајте го 

 Потсетете се на традиционални игри  и истите играјте ги со 
децата 

  Берете цвеќиња и правете венчиња 

  Набљудувајте ги инсектите во природата и дискутирајте со 
детето за нив 

  Правете куќарки за птици  и ставете храна во нив 

  Садете цвеќиња и грижете се за нив. 

  Направете хербариум или инсектариум  

 

 



АКТИВНОСТИ ВО ПРИРОДА (СЛАЈД 2) 



АКТИВНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ 

РЕАЛИЗИРААТ ВО ДОМАШНИ УСЛОВИ 

  Читајте текстови за пролетта 

   Научете песничка за пролетта 

  Нацртајте цртеж на тема  ,,Природата во 

пролет” 

  Нацртајте виножито 

  Направете фарма и запознајте ги децата со 

животните и која храна ја јадат тие. 

  Направете пеперутки , цвеќиња , расцветано 

дрво.... 

  Направете хербариум и инсектариум. 

 



АКТИВНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ РЕАЛИЗИРААТ ВО 

ДОМАШНИ УСЛОВИ (СЛАЈД 2) 



ПРИДОБИВКИ  ОД ОВИЕ АКТИВНОСТИ 

 Децата се поттикнуваат да набљудуваат и 

истражуваат 

 Децата полесно  се осамостојуваат  доколку 

активностите ги прават  сами . 

 Така децата се учат дека природата треба да се 

сака и да се чува. 

  Со активностите ја поттикнувате креативноста и 

фантазијата  кај децата  

  На таков начин се стекнуваат со нови знаења. 

 

 



 

 

Ви благодарам на вниманието. 
 

 


