2

МРАЗУЛЕЦ * PAHULCO

Добредојдовте на страниците на оваа приказна од „Нашата прва библиотека“

Заедничкото читање сликовници со нашите деца или ученици претставува можност за заедничко дружење и учење.
Сликовниците ни откриваат нови перспективи. Сликовниците ни помагаат да го откриеме задоволството на истражувањето, да ја совладаме
вештината на учење, да учиме како да најдеме вистинска информација, како да дојдеме до нови идеи или да ги прошириме и збогатиме оние кои
веќе ги имаме. Книгите нè поттикнуваат на акција. Тие можат да ни дадат идеја да создадеме нешто ново, да отидеме некаде, да разговараме
со другите луѓе и да обрнеме внимание на нештата, настаните и луѓето околу нас. Дозволете им на децата слободно да ја користат својата
имагинација. Смислете интересни активности по читањето на сликовниците. Проширете ги темите за разговор кои ги нудат овие текстови.
Поставувајте отворени прашања кои го поттикнуваат критичкото мислење кај децата и ја развиваат нивната креативност. Читањето сликовници е
само мал чекор во процесот на континуирано учење кој трае цел живот и треба да бидеме горди што им помагаме на нашите деца во тој процес.
Ова е само првиот чекор на долгото патување низ светот на фантазијата.

Уживајте во читањето!

Šukar alen ko riga tari akaja paramisi tari ,,Amari libroteka”

O barabarutno drabaribe čitrakerina amare čhavencar ja sikljovnencar si šajdipe baš barabarutno amalipe thaj sikljovibe.
O čitrakerina putrena neve perspective. O čitrakerina dena amen arka te kera majbare pučarkeriba, majlokheste te sikljova, te sikljova sar te arakha
I čačutni informacija, sar te ava dzi ko neve ideje ja te buvljara thaj te barvakera adava so isi amen. O lila čhivena amen ki akcija. Ola šaj te den
amen ideja te kera diso nevo, te dza nekote, te kera lafi javere manušencar, te kera sama ko bukja, čipote thaj manuša trujal amende. Dena šajdipe
e čhavenge tromale te istamalkeren pumari imaginacija. Keren interesnikane aktivitetija palo čitrakerinengoro drabaribe. Buvljaren o teme baš
lafikeriba so dena šajdipe akala tekstija. Den phravde pučiba so kerena kritikano gndipe ko čhave thaj so ka bajraren lengiri kreacij. O drabaribe
čitrakerina si salde jek tikni hapa ko procesi taro kontinuirime sikljovibe so kerela pe ko sahno dzivdipe thaj zaruri si te ova garvasijale so daja arka
amare čhavenge ko adava procesi.
Akava si salde avgo hapa taro lungo dzaibe ko drom tari fantazija.

Lačho drabaribe!
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На Мама ѝ беше роденден...
E Mamake sine bijando dive…

На Мама ѝ беше роденден, а Алекс немаше пари да ѝ купи подарок.
Тој немаше пари ниту за свечена роденденска вечера.
„Во ред е, синко мој“, рече Мама.
„Ќе имаме роденденска забава некој друг ден“.
Но, Алекс сакаше Мама да има забава токму тој ден.
„Ќе заработам малку пари, и ќе ѝ купам подарок“, реши Алекс.

E mamake sine bijando dive, a e Alekse na sine le love te kinel lake
bakšiši. Na sine le ni baš utsavalo bijande diveskoro akšamluko.
„Šukar si mo čhavo”, vakergja I Mama.
„Ka ovel amen bijande diveskoro utsavalipe disavo javer dive”.
Numa o Aleks mangela sine adava dive te ovel utsavalipe.
„Ka zaradinav hari love, thaj ka kinav lake bakšiši”, činavgja o Aleks.

Откако Мама замина на работа, Алекс излезе.
Возрасните одеа со крупни чекори по улицата, брзајќи на работа.
Уличните музичари свиреа.
Една девојка свиреше на флејта. Друга девојка свиреше на виолина.
Алекс доби идеја.

Kana I Mama geli ki buti, o Aleks iklilo.
O bare dzana sine bare hapencar ko drom, sigjarindoj ki buti.
O čalgidzie bašalena sine ko drom.
Jek čhaj bašalela sine ki flejta. Javer čhaj ki violina.
E Alekseske ali ideja.

Отрча дома за да земе тенџере и лажица.
Со трчање се врати назад и застана до музичарите, силно удирајќи
со лажицата по тенџерето.
Толку му се допадна како свири што дури почна и да танцува.

Prastandilo khere te lel jek tendzera em roj.
Prastandoj irangja pe palal thaj ačilo dzi ko čalgidzije, zoraleste
khuvindoj e rojaja ki tendzera.
Odoborom alo leske šukar so khuvela thaj šurarkergja te khelel.

„Прекини! Ни ја расипуваш музиката!“ викна виолинистката.
„Заработувам пари за да ѝ купам подарок на Мама“, објасни Алекс.
„Премногу си млад за да заработуваш“, го прекина флејтистката.
„Оди, оди удирај по тенџерето на некое друго место“.

„Čhinav! Rumineja amnege I muzika!” dengja vika I violiniska.
„Zaradinava love te kinav e Mamake bakšiši”, vakergja o Aleks.
„But sijan terno te zaradine”, činavgja le I flejtiska.
„Dza, dza bašal e tendzeraja ko javer than”.

Стискајќи го тенџерето во рацете, Алекс натажено се оддалечи.
Набрзо здогледа еден паркиран автомобил. Целиот беше испрскан со кал.
Алекс доби нова идеја:
Отрча дома, го наполни тенџерето со вода и грабна една стара крпа.

Ikerindoj I tendzera ko vasta, o Alek ulo mazuni thaj cidingja pe.
Sigende diklja jek parkirime vordon. Sahno sine ki čik.
E Alekseske ali nevi ideja:
Prastandilo khere, phergja I tendzera pajneja thaj lelja jek purani krpa.

Се врати назад трчајќи и почна да ја мие колата.
Кога ќе дојде сопственикот, ќе си рече: „Колку е сега чист
мојот автомобил! Колку ти должам, млад господине?”

Irangja pe palal ko vordon thaj astargja te thovel le.
Kana ka avel o sajbija, ka vakjerel: „Kobor su užo mo vordon!
Kobor si zaruri te dav tut terne rajona?”

„Чисти се!“ слушна Алекс рапав машки глас „Подалеку од мојот автомобил!”
Пред Алекс стоеше огромен човек со лут поглед.
Алекс се обиде да му објасни: „Заработувам пари за да ѝ купам
роденденски подарок... “
„Заработувај на друго место“, го прекина човекот.

„Cide tut!” Šungja o Alek jek thulo muršano hango „Podur taro mo vordon!”
Anglal o Aleks tergjola sine jek baro holjamo manuš.
O Aleks phengja leske: „Zaradinava love te šaj te kinav bakšiši me …”
„Zaradin ko javer than” činavgja le o manuš.

Алекс се тргна настрана. Од другата страна на улицата виде полицаец кој
пишуваше казна. Алекс доби уште една идеја. Застана покрај полицаецот
и почна да мавта со тенџерето.
„Дојдете тука!“ им викаше на возачите. „Донесете ни ги вашите пари!“
Три автомобили застанаа и тројцата лути возачи му се развикаа на Алекс.
„Што правиш тука? Оди си! Можеш да настрадаш!“

O Aleks cidingja pe ki rig. Tari javer rig taro drom diklja policajci sar hramonela dzeza.
E Alekseske ali panda jek ideja. Ačilo dzi ko policajco thaj mahinela sine e tendzeraja.
„Aven akate!” akharela sine e manušen. „Anen amenge tumare love!”
Ačile trin vordonja thaj dena sine leske vika o manuša.
„So kereja akate? Dza tuke! Šaj te ovel tuke diso!”

Полицаецот ја стави својата рака на рамото на Алекс.
„Зошто стоиш насред улица со тенџере во раката?“ го праша.
„На Мама ѝ е роденден“, му објасни Алекс, „и јас се обидувам да
заработам пари за да ѝ купам подарок“.
„Пари? рече полицаецот. „Не ти требаат пари. Најдобриот подарок е
љубовта. Тоа е нешто што не може да се купи ни со пари.

O policajco čivgja po vas e Alekseske ko piko.
„Soske tergjoveja maškar ko drom e tendzeraja ko vas?” pučlja le.
„Me Mamake si bijando dive” vakergja o Aleks, „dikhava sar te zaradinav
love ki te šaj te kinav lake bakšiši”.
„Love?” vakergja o policajco. „Nane tuke zaruri love. Majšukar bakšiši si
o mangipe. Adava si diso so našti kinea le lovencar”.

Додека одеше дома, Алекс размислуваше за зборовите од полицаецот.
Тој сé уште сакаше да ѝ подари на Мама нешто... но што?
Наеднаш здогледа еден мразулец.
Висеше на еден олук и гордо сјаеше на сонцето.
„Прекрасен е“, си помисли Алекс. „Ќе ѝ го подарам на Мама. Таа многу
сака убави работи“.

Dzikote dzala sine khere, o Aleks gndinela sine ko lafija taro policajco.
Ov sa panda mangela sine te lel diso pe Mamake… numa so?
Jke foresta diklja jek pahulco.
Umlavdo sine ko jek oluko thaj rošala sine ko kham.
„But si lačo”, gndingja o Aleks. „Ka dav le e Mamake. Oj mangela šuže bukja”.

Мразулецот беше цврсто закачен на олукот, но
Алекс го зграпчи и го откачи. Потоа внимателно
го стави подарокот во тенџерето.

O pahulco sine umlavdo ko oluko, numa o Aleks
astargja le thaj cidingja le. Pali adava pohari
čivgja le ki tendzera.

Додека Алекс иташе дома, помина покрај полицаецот.
„Имам подарок за Мама!“ му рече Алекс.
Полицаецот му мавна и се насмевна.
Кога дојде дома, Алекс го стави мразулецот во замрзнувачот.

O Aleks sigjarela sine khere, nakhlja taro policajco.
„Isi man bakšiši me Mamake!” vakergja leske o Aleks.
O policajco mahingja leske thaj asandilo.
Kana alo khere čivgja o pahulco ko frižideri.

Наскоро, и Мама се врати дома. „Уморна сум“, воздивна таа. „Ајде да вечераме
и да си легнеме“.
Без збор, Алекс стави две свеќи на масата, а помеѓу нив, во една голема
чинија, го стави мразулецот.
„Што е ова?“ праша Мама.
„Ова е мојот роденденски подарок за тебе“, гордо одговори Алекс.

I Mama ali khere. „Chini sijum” phengja. „Ajde te ha akšamluko thaj te pašljova
amenge”.
Bizo lafi, o Aleks čivgja duj momelja ko astali, a maškar lende ki jek bari činija,
čivgja o pahulco.
„So si akava?” pučlja I Mama.
„Akava si mo bijande diveskoro bakšiši tuke”, garvasijale dengja dzovapi o Aleks.

Мама претпазливо го зеде мразулецот в рака и го лизна.
„Вкусно е!“ се насмевна.
Потоа го скрши мразулецот на половина и едно парче стави во својата чинија, а
едно во чинијата до Алекс.
Алекс и Мама заедно ја изедоа вечерата и го излижаа мразулецот.
„Ти благодарам многу!“ му рече Мама на Алекс. „Ова е највкусниот и најубавиот
роденденски подарок што сум го добила!“

I Mama pohari lelja o pahulco ko vas thaj ližingja.
„Šužo si!” asandili.
Phaglja o pahulco ko ekvaš thaj jek kotor čivgja ki peri činija, a jek ki Alekseskiri činija.
O Aleks thaj I Mama ki kupa hale akšamluko thaj ližingje o pahulco.
„Ov sasto but!” vakergja leske I Mama. „Akava sine o majšužo bakšiši so sine man
bijandediveske!”

За Фондацијата „Чекор по чекор“

Baš Fonacija ,,Hapa pali hapa”

Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор
по чекор“ - Македонија го поддржува развојот на отвореното
општество реализирајќи активности во областа на образованието,
уметноста, културата, издаваштвото, како и човековите (детските)
права и граѓанското општество. Фондацијата води, координира,
учествува и директно спроведува активности кои промовираат
иновации, напредок и развој на работата во предучилишните
установи и основните училишта во Република Македонија.

I Fondacija baš edukacijakere thaj kulturnikane inicijative ,,Hapa pali
hapa”- Makedonija dela dumo ko bajroibe phravdo sasuitnipe kerindoj
aktivitetija ki umal tari edukacija, arti, kultura, ikalutnipe, sar thaj
manušikane (čhavorikane) nijamija thaj dizutnengoro sasuitnipe. I
Fondacija legarela, koordinirinela, lela than thaj direktnikane kerela
aktivitetija save so promovirinena inovacie,anglunipe thaj bukjakoro
bajroibe ko anglosikljovibaskere ustanove thaj fundavne sikljovne ki
Republika Mkedonija.

Фондацијата се фокусира на следните цели и приоритети:

I fondacija si fokusirime ko akala resarina thaj prioritetija:

- Постојан професионален развој на вработените во
детските градинки, основните и средните училишта
- Подигање на свеста за важноста од квалитетно 		
образование
за развојот на детето
- Унапредување на знаењата и вештините кај децата и
младите

- Kontinuirime profesionalnikano bajroibe e bukjarnenge ko
čhavorikane khera, fundavne thaj maškarune sikljovne;
- Minsakoro vazdibe baš o dzanlibe taro kvaliteteskoro 		
educiribe baš čhaveskoro bajroibe;
- Dzanlibaskoro anglunipe thaj veštine ko čhave thaj ko 		
terne.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТОТ

CELIJA E PROEKTESKERE

Проектот има за цел да ја подобри состојбата на ромската
заедница за да може полесно да се искористат постојните
можности за образование, вработување и учество во демократски
процеси на одлучување на локално и национално ниво, преку:

E proekteskiri resarin si te kerel majšukar e romengoro hali te šaj
polokeste te te šaj te istemalkeren pe o šajdipa baši edukacija,
butikeribe thaj participacija ko demokratikane procesija ko anibe
decizie ko lokalno thaj nacionalno leveli, mujal:

•

Зајакнување на образовните постигања на Ромите, преку
подобрување на предзнаењата на децата на предучилишна
возраст, успехот на учениците од I до VII одд. и степенот на
писменост кај млади девојки и жени;

•

Подигање на нивото на информираност и подобрување на
вештините на Ромките за подобро родителство и проактивно
одговорно граѓанство;

•

Унапредување на демократското учество на Ромите во
процесите во заедницата и подобрување на капацитетите
и вклученоста на ромските НВОа во прашања кои се
однесуваат на квалитетот и дискриминацијата во услугите за
жени и деца.

•

Zuraripe i edukacija e Romengiri, mujal zoraripe o dzandipe
ko čhave so si ko berša anglal te dzan gi sikljovni, o sukcesi e
chavengoro taro I dzi ko VII to klasi, hem o leveli taro pismenost
ko terne chaja thaj romnja;

•

Bajraripe o leveli taro informiribe thaj te bajron e Romengere
veštine bašo pošukar roditelstvo hem proaktivno dzovapjalo
dizutnipe;

•

Bajrardi thaj demokratikani participacija e Romengiri ki kedin
thaj te kerel pe po šukar o kapacitetija thaj I inkluzija ko
Romane biradzakere organizacije ko pučiba baši o kvaliteti thaj i
diskriminacija ko servisija e romnjenge thaj e chavenge.

www.stepbystep.org.mk
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