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МРАЗУЛЕЦ * LEDENICA

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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На Мама ѝ беше роденден...
Mami je bio rođendan…

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.

Mami je bio rođendan, a Aleks nije imao novca da kupi poklon.
On nije imao novca ni za svečanu rođendansku večeru.
„U redu je, sine moj”, rekla je Mama.
„Imat ćemo rođendansku zabavu nekog drugog dana”.
Ali Aleks je htio da Mama ima zabavu baš tog dana.
„Zaradit ću malo novca i kupit ću poklon,“ riješio je 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.

Kada je mama otišla na posao, Aleks je izašao.
Odrasli su išli krupnim koracima ulicom, žureći na posao.
Svirali su ulični muzičari.
Jedna djevojka je svirala na flejti. Druga djevojka je svirala na violini.
Aleks je dobio ideju.

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.

Otrčao je kući da uzme šerpu i kašiku.
Trčeći se vratio i zastao do muzičara, jako udarajući kašikom po šerpi.
Toliko mu se dopalo kako svira pa je počeo i plesati.

„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“.
„Prekini! Kvariš nam muziku!” viknula je violinistkinja.
„Zarađujem novac da kupim mami poklon”, objasnio je Aleks.
„Previše si mlad da zarađuješ”, prekinula ga flejtistkinja.
„Idi, idi udaraj po šerpi na nekom drugom mjestu”.

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.

Stežući šerpu u rukama, Aleks se tužno udaljio. Ubrzo je ugledao jedan
parkirani automobil. Cio je bio isprskan blatom.
Aleks je dobio novu ideju:
Otrčao je kući, napunio šerpu sa vodom i ugrabio jednu staru krpu.

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?”

Vratio se nazad trčeći i počeo prati automobil.
Kad dođe vlasnik, reći će: „Koliko je sada čist moj automobil!
Koliko ti dužim, mladi gospodine?”

„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.

„Briši!” čuo je Aleks hrapavi muški glas, „Dalje od mog automobila!”
Ispred Aleksa stajao je ogroman čovјek sa ljutitim pogledom.
Aleks je pokušao da mu objasni: „Zarađujem novac da kupim
rođendanski poklon za…”
„Zarađuj na drugom mjestu“, prekide ga čovjek.

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!“

Aleks se pomjerio na stranu. Sa druge strane ulice vidio je policajca koji piše kazne.
Aleks je dobio još jednu ideju. Zastao je pored policajca i počeo mahati sa šerpom.
„Dođite ovdje!” vikao je vozačima. „Donesite vaš novac!”
Tri automobila su stala i trojica ljutih vozača viknuše Aleksu.
„Šta radiš tu? Idi! Možeš nastradati!”

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.

Policajac je spustio ruku na Aleksovo rame.
„Zašto stojiš na sred ulice sa šerpom u ruci?” pitao ga.
„Mami je rođendan”, objasnio mu је Aleks, „ja pokušavam da zaradim
novac da mami kupim poklon”.
„Novac?“ reče policajac. „Nije ti potreban novac. Najbolji poklon je ljubav.
To je nešto što se ne može kupiti novcem“.

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“.

Dok je išao kući, Aleks je razmišljao o riječima policajca.
On je ipak hto da pokloni majci nešto... ali šta?
Odjednom je ugledao ledenicu.
Visila je na jednom oluku i ponosno sijala na suncu.
„Divna je”, pomislio je Aleks, „Pokloniću je mami. Ona mnogo voli lijepe stvari“.

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

Ledenica je bila čvrto pričvršćena na oluku. Ali Aleks
ju je ugrabio i otkačio. Onda je pažljivo stavio poklon
u šerpu.

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.

Dok je Aleks žurio kući, prošao je pored policajca.
„Imam poklon za mamu!“ reče mu Aleks.
Policajac mu mahnu i nasmješi mu se.
Kad je stigao kući, Aleks je ostavio ledenicu u zamrzivač.

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.

Uskoro se mama vratila kući. „Umorna sam”, uzdahnula je. „Hajde da večeramo
i da legnemo.”
Bez riječi, Aleks je stavio dvije svijeće na sto, a između njih, u jedan veliki tanjir,
stavio је ledenicu.
„Šta je ovo?” upitala je Мama.
„Ovo je moj rođendanski poklon za tebe”, ponosno je odgovorio 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!“

Mama je pažljivo uzela ledenicu u ruku i liznula je.
„Ukusnо je!” nasmješi se.
Onda slomi ledenicu na dva dijela i jedan komadić stavi u Aleksov tanjir, a drugi u
svoj do Aleksa.
Aleks i Mama su zajedno pojeli večeru i polizali ledenicu.
„Mnogo ti hvala!” reče Мama Aleksu. „Ovo je najukusniji i najljepši rođendanski
poklon što sam dobila!”

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
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