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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!

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! 
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Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ е спроведуван од Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ во соработка со 
Министерството за образование и наука на Република Македонија. 
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ве кучиња живееја во една куќа, едно големо и едно мало куче. 

Големото куче беше црно. Неговото име беше Бурсунсул. 

Малецкото куче беше бело. Нејзиното име беше Паскулина.

ivjela dva psa u jednoj kući, jedan veliki i jedan mali pas. 

Veliki je pas bio crn. Njegovo ime bilo je Bursunsul. 

Maleni je pas bio bijel. Njeno ime bilo je Paskulina.
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      урсунсул имаше црн пуфкаст опаш со голема бела точка. 
Паскулина имаше краток бел опаш со мала црна точка на крајот. 
Бурсунсул имаше долги виснати уши, а Паскулина имаше мали ушиња. 
Кученцата не личеа ниту на едни други кучиња. 
Можеби и затоа имаа толку чудни имиња.

      ursunsul je imao crni pufkasti rep sa velikom bijelom tačkom. 
Paskulina je imala kratak bijeli rep sa malom crnom tačkom na kraju. 
Bursunsul je imao duge viseće uši, a Paskulina je imala malene uši.
Psići nisu bili nalik niti jednim drugim psima. 
Možda su i zato imali drukčija imena.
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      ога кучињата си играа, Бурсунсул ја 
прескокнуваше Паскулина, а Паскулина се 
провираше под Бурсунсул.

ada su se psi igrali, Bursunsul je 
preskakao Paskulinu, a Paskulina bi 
virila ispod Bursunsula.
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      ога кучињата ќе отидеа да се прошетаат низ шумата, Бурсунсул 
се криеше меѓу дрвата, а Паскулина се криеше во тревата.

ada bi psi otišli da prošetaju kroz šumu, Bursunsul bi se sakrivao 
među drvećem, a Paskulina se krila u travi.
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       ко сретнеа мечка во шумата, Бурсунсул ќе ја избркаше. 
Ако налетаа на лисичја дупка, Паскулина ќе се протнеше 
во неа и ќе ја истуркаше лисицата надвор.

       ko bi sreli mečku u šumi, Bursunsul bi je isjterao.
Аko bi naišli na lisičju rupu, Paskulina bi se provukla 
i istjerala lisicu vani.
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оќе, Бурсунсул спиеше на еден голем шарен килим, 
а Паскулина спиеше веднаш до него на малечка 
шарена перница. 
Кога беше многу студено, кученцата ќе се стуткаа 
едно до друго и така се топлеа.

oću je Bursunsul spavao na jednom velikom ćilimu, 
a Paskulina je spavala odmah kraj njega na malom 
šarenom jastuku.  
Кada je bilo puno hladno, psići bi se šćućurili jedno do 
drugog i tako se grijali.
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екој ден, Бурсунсул глодаше голема коска од својата голема чинија, 
а Паскулина јадеше малечко парче месо од својата малечка чинија. 
Двете кученца беа многу добри пријатели. 
Но еден ден, се случи нешто страшно.

vakog dana, Bursunsul je glođao veliku kost iz svog velikog tanjira. 
A Paskulina je jela mali komadić mesa iz svog malog tanjira. 
Ova dva psića bila su veliki prijatelji. 
Ali jednog dana, desilo se nešto strašno.
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аскулина ја украде сочната коска од чинијата на Бурсунсул. 
Бурсунсул беше изненаден. А беше и многу лут! 
Ја гризна Паскулина за увото.

askulina je ukrala  sočnu kost iz Bursunsulovog tanjira. 
Bursunsul je bio veoma iznenađen. A bio je i mnogo ljut!
Ugriznuo je Paskulinu za uho.

П

P



аскулина плачеше и плачеше. 
Нејзиниот плач се слушаше низ целата куќa. 
На Бурсунсул му беше жал за Паскулина, но сѐ уште беше лут! 

Таа вечер легна подалеку од Паскулина.

askulina je plakala i plakala. 
Njen se plač slušao po cijeloj kući. 
Bursunsulu je bilo žao za Paskulinu, ali je i dalje bio puno ljut!

Te je večeri legao podalje od Paskuline.
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ледниот ден, Бурсунсул и Паскулина не си играа во тревата. 
Ниту, пак, отидоа во шумата.

ljedećeg dana, Bursunsul i Paskulina nisu se igrali u travi. 
Niti su otišli u šumu.
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аскулина не се провираше под Бурсунсул и 
Бурсунсул не ја прескокнуваше Паскулина.

askulina nije virila ispod Bursunsula i 
Bursunsul nije preskakao Paskulinu.
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олку само беа тажни!

oliko su samo tužni bili!
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аеднаш, Бурсунсул ја поттурна чинијата со сочната коска кон 
Паскулина. Таа среќно мавна со опашот, а Бурсунсул скокна преку 
Паскулина и мавна со опашката. 

Зошто?
 
Затоа што на секое куче на светот: големо или мало, црно или бело, 
со долг опаш или со краток опаш му е потребен пријател.

djednom, Bursunsul gurnu tanjir  u kojem je bila sočna kost ka Paskulini. 
Ona sretno mahnu repom. Bursunsul  skoči preko Paskuline i mahnu repom.

Zbog čega?

Zato što je svakom psu na svijetu: velikom i malom, crnom i bijelom, sa 
dugim ili ktakim repom, potreban prijatelj.
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така, големиот црн Бурсунсул и малечката бела Паскулина 
отрчаа повторно кон шумата и си играа заедно цел ден.

tako, veliki crni Bursunsul i mala bijela Paskulina otrčaše 
ponovo ka šumi  i igrali su zajedno cijeli dan.

И

I



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


