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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!

Dobrodošli na stranice ove priče iz „Naša prva biblioteka“

Zajedničko čitanje slikovnica sa našom djecom i učenicima predstavlja mogućnost za zajedničko druženje i učenje.
Slikovnice nam otkrivaju nove perspektive. Slikovnice nam pomažu da otkrijemo zadovoljstvo istraživanja, da savladamo vještinu učenja, da učimo
kako da pronađemo pravu informaciju, kako da dođemo do novih ideja ili da proširimo i obogatimo one koje već imamo. Knjige nas podstiču na akciju.
One nam mogu dati ideju da stvorimo nešto novo, da odemo nekud, da popričamo sa drugim ljudima i da obratimo pažnju na stvari, događaje i ljude
oko nas. Dozvolite djeci da slobodno koriste svoju imaginaciju. Osmislite interesantne aktivnosti poslije čitanje slikovnica. Proširite teme razgovora
koje nude ovi tekstovi. Postavljajte otvorena pitanja koja podstiču kritičko mišljenje djece i razvijaju njihovu kreativnost. Čitanje slikovnica je samo
mali korak u procesu kontinuiranog učenja koji traje cio život i trebamo biti ponosni što pomažemo našoj djeci u tom procesu.
Ovo je samo prvi korak dugog putovanja kroz svijet fantazije.

Uživajte u čitanju!
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Даниел имаше лош ден.
Danijel je imao loš dan.

Сестра му Александра му се развика

бидејќи нацрта мустаќи и тетоважа на
нејзиниот постер на Пепелашка.

Vrisnula je njegova sestra Aleksandra jer
je nacrtao brkove i tetovažu na
njenom posteru Pepeljuge.

Мајка му го искара бидејќи

го разбуди помалото братче Бојан.
Даниел се скри во шкафот.

Majka mu se ljutila jer je probudio
manjeg brata Bojana.

Danijel se sakrio u ormaru.

„Даниел се крие во шкафот“! викна Александра.
„Издајца крастајца“, просаска Даниел.
Мајка му подвикна: „Даниел, излези од шкафот, душо!“
„Нема“, извика Даниел налутено.
„Ти имаш и друг син. Јас не ти требам!“

„Danijel se sakrio u ormaru!“, viknu Aleksandra.
„Izdajica krastavica“, profrkća Danijel.

Viknu mu majka: „Danijele, izađi iz ormara!“
„Ne“, ljutito viknu Danijel. „Ti imaš i drugog sina.
Ja ti ne trebam!“

Вообразено го крена носето и се стутка
како еже, со колената до устата.

Podiže nosić uobraženo i šćućuri se kao jež,
koljenima do usta.

Во шкафот беше многу темно, па Даниел
ја подотвори вратата.

Неговото омилено палто го удираше по рамениците.
Кога Даниел го повлече од закачалката,
тоа падна врз неговата глава.
Даниел реши: „Кога сите ќе заспијат,
ќе го облечам палтото и ќе избегам од дома“.

Вilo je puno tamno u ormaru, pa Danijel o
tvori malo vrata..

Njegov omiljeni sako udarao ga je po ramenima.
Kada ga Danijel povuče sa ofingera,
sako mu pade na glavu.
I Danijel riješi: „Kada svi zaspu, odjenut ću
sako i pobjeći ću od kuće“.

Нешто го допре од аголот. Ја извади торбата за пазарење на Мама.
„Ќе ја земам и торбата на Мама“, си рече.
„Внатре ќе си ја ставам топката,
перницата и парите од мојата касичка“.
„Штета што нема да го собере и
телевизорот“, воздивна Даниел.
„Мама, Тато, Александра и Бојан ќе гледаат телевизија плачејќи и ќе
викаат: О Даниел, каде си? Се дава твојот омилен филм“.

Nešto ga dirnu sa ćoška. Izvadi maminu torbu za pijacu.
„Uzet ću i torbu“, kaza sam sebi.

„Stavit ću unutra loptu, jastuk i novac iz moje kasice.“
„Šteta što ne može stati i televizor“,
uzdahnu Danijel.
„Маmа, tаta, Аleksandra i Bojan gledat će televiziju plačući.
„О, Danijele, gdje si? Daje se tvoj omiljeni film.“

Училишната торба на Даниел висеше на закачалката. Ја откачи.
„Кога ќе избегам“, реши Даниел, „ќе научам да читам
многу добро, и ќе си најдам работа во фабрика за
бомбони, и ќе јадам бомбони наместо месо и компир.
Но ако се разболам, кој ќе се грижи за мене?“

Školska Danijelova torba visila je na ofingeru. Otkačio je.
„Kada pobjegnem“, riješio je Danijel, „naučit ću da čitam
mnogo bolje, i naći ću posao u fabrici za bombonе, jest ću
bombona umjesto mesa i krompira.
Ali ako se razbolim, ko će brinuti o meni?“

„Не можам да одам кај Баба. Навистина штета, бидејќи Баба
многу сака да ми чита прикаски и ми дава млеко и колачиња.
Таа ми вели дека момчињата никогаш не плачат, ама тоа е
голема лага“.
Даниел ѕирна низ отворот меѓу вратите од шкафот.

„Ne mogu da odem kod nane.“
Stvarno šteta, jer nana mnogo voli da mi čita priče i daje
mlijeka i kolačića. Ona mi kaže da dječaci nikada ne plaču, ali
to je velika laž “.
Danijel proviri kroz otvor između vrata ormara.

Го виде својот комфорен кревет и цртежот на
Пепелашка од сестра си на кој тој додаде
мустаќи и тетоважа.
Александра и нејзините другарки
гледаа во цртежот и се смееја.
„Брат ти е навистина интересен“,
рече едно од девојчињата.
„Интересен е“, се сложи Александра.

Ugleda svoj komotni krevet i sestrin crtež Pepeljuge kojoj je
dodao brkove i tetovaže.
Aleksandra i njene drugarice gledale su crtež i smijale se.

„Tvoj je brat veoma interesantan“, reče jedna od djevojčica.
„Interesantan je“, saglasi se Aleksandra.

Даниел се поднасмевна.

„Александра и не е толку лоша“, си помисли.
„Навечер таа ми го чита „Островот со богатство“
и ми помогна да си ја направам касичката“.

Osmjehnu se Danijel. „Аleksandra i nije tako loša“, pomisli.
„Čita mi uveče 'Bogatstvo ostrva' i pomaže mi da napravim kasicu “.

Вратата од шкафот малку се подотвори.

Дебелките рачиња на Бојан ја држеа вратата.
„Внимавај“, го предупреди Даниел.
„Немој да ги си фатиш прстите“.

Vrata ormara se malo otvoriše. Debeljuškaste Bojanove
ručice su držale vrata.

„Pazi“, preduprijedi ga Danijel. „Nemoj prste uhvatiti.“

Даниел ја отвори вратата и малиот Бојан се затетерави
кон него, па го бакна во образот како малечко мече.

Danijel otvori vrata i mali se Bojan zatetura ka njemu,
pa poljubi ga u obraz kao maleng medu.

Даниел го гушна.
„Не можам да избегам!“ рече тој. „Ќе треба да ги
земам сите со мене. И Мама, и Тато, и Александра,
и тебе, и Баба, и целава соба“.

Daniel ga zagrli.
„Ne mogu pobjeći!“, reče on. „Trebat ću uzeti sve sa mnom.
I mamu, i tatu, i Aleksandru, i tebe, i nanu, i cijelu sobu“.

„Подобро е ако останам дома“.
Даниел излезе од шкафот.
„Рацете ти се валкани“, му рече на Бојан.
„Ајде да ти ги измијам. Потоа можеш да дојдеш
во мојата пештера и ќе ти раскажам приказна“.

„Bolje je da ostanem kući.“
Danijel izađe iz ormara.
„Ruke su ti prljave“, reče Bojanu.
„Hajde da te umijem. Poslije možeš doći u moju
pećinu i ispričat ću ti priču.“

И токму тоа и го стори!
To je baš i uradio!

За Фондацијата „Чекор по чекор“
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.

Фондацијата се фокусира на следните цели и приоритети:

- 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

Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“
Projekat USAIDa „Čitanjem do liderstva“

www.stepbystep.org.mk

