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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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На мојата ќерка, Џеси.

Mojoj kćerki, Džesi.
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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. 
Оваа сликовница е подготвена во рамки на Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ со поддршка од американскиот народ преку Агенцијата на 
САД за меѓународен развој – УСАИД. Содржините на овој материјал не ги одразуваат секогаш мислењата и ставовите на УСАИД или Владата на САД. 

Projekat USAIDa „Čitanjem do liderstva“, sprovodio se od Fondacije za obrazovne i kulturne inicijative „Korak po korak“ u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje 
i nauku Republike Makedonije.
Ova je slikovnica pripremljena u okviru Projekta USAIDa „Čitanjem do liderstva“ uz podršku američkog naroda preko Agencije USA za međunarodni razvoj – 
USAID. Sadržine ovog materijala ne оdražavaju uvijek mišljenja i stavove USAIDa ili Vlade USA.
www.stepbystep.org.mk
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       ети имаше убава кукла. Ана, исто така, имаше убава кукла.

„Дојди да си играш со нас!“ ја викнаа тие Неда.

„Не можам“, рече таа, „јас немам кукла“.

Неда ги гледаше другарките како си играат. Потоа натaжено си 
отиде дома.

       еti je imala lijepu lutku. Ana je imala isto tako lijepu lutku.

„Dođi da igraš s nama!“, zvali su Nedu.

„Ne mogu“, reče ona, „ja nemam lutku“.

Neda je gledala drugarice kako se igraju. Zatim je tužna otišla kući.
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„Може да ми купите кукла?“ ја праша Неда мајка си.

„Би сакала да можеме да ти купиме кукла“, рече мајка ѝ, „но немаме пари“.

Неда доби идеја: „А може ли јас да си направам?“ праша таа.

„Одлична идеја!“ одговори мајка ѝ.

Неда и мајка ѝ барaa низ целата куќа нешто што ќе ѝ послужи на Неда да 
си направи кукла.

„Еве една корпа полна со разни нешта“, рече мајка ѝ.

Неда зеде мека волница, памучна ткаенина, ножички и малку лепак.

„Možete li mi kupiti lutku?“ upita Neda svoju mamu. 

„Htjela bih kad bi mogli da ti kupimo lutku“, reče joj majka, „ali nemamo novca“.

Neda je dobila ideju: „А mogu li je ja sama napraviti?“, upita ona.

„Оdlična ideja!“, оdgovori joj majka.

Neda je sa majkom tražila po cijeloj kući nešto što će poslužiti Nedi da 

napravi lutku.

„Еvo jedne korpe pune svačega“, reče joj majka.

Neda uze mehkanu vunicu, pamučnu tkaninu, makaze i malo lijepka.



„Првин ќе го направам телото“, одлучи Неда.

Почна да мота долги ленти ткаенина на еден дрвен молив. Ја моташе и 
моташе ткаенината сè додека таа не стана убаво меко тело.

„Тешко е да се направи глава на кукла“, ѝ рече Неда на мајка си.

„Знам дека треба да биде тркалезна, но што би можела да искористам?“

„Prvo ću napraviti tijelo“, riješila je Neda.

Počela je motati duge lente tkanine na jednoj olovci. 

Motala je i motala tkaninu sve dok nije postala mehko tijelo.

„Теško je napraviti lutkinu glavu“, reče Neda majci. 

„Znam da treba biti okrugla ali, šta bih mogla iskoristiti?“



Неда намота мека волница околу една паричка. Ја заврза 
паричката за телото на куклата со дебел конец.

„Одлично“, рече Неда.

„А сега, каква боја да ѝ ја направам косата?“

Neda je namotala meku vunicu oko jedne parice. 
Zavezala je paricu za lutkino tijelo.

Debelim koncem.

„Оdlično“, reče Neda.

„А sada, kakvu ću boju kose napraviti?“



Неда најде малку жолта волница и ја залепи за главата на 
куклата. Потоа ѝ ја собра косата со небесно сина панделка.

Neda je našla malo žute vunice i zalijepila na lutkinoj glavi.

Zatim joj pokupi kosu neboplavom vezicom.



„На куклата ѝ требаат очи“, рече мајка ѝ.

Неда зеде црн фломастер и нацрта две прекрасни очиња, 
црни како маслинки. Потоа го зеде карминот на мама и 
нацрта големи црвени усни.

„Lutki trebaju i oči“, reče joj majka.

Neda crnim flomasterom nacrta dva prekrasna oka, crna 
kao masline. 

Zatim uze mamin karmin i nacrta velike crvene usne.



„Како да те облечеме“, се мислеше Неда.

Заедно со мајка ѝ сошија прекрасен фустан на точки.

„Сега си подготвена да излезеш да си играш“, рече Неда.

„Каko da te obučemo“, mislila se Neda.

Zajedno sa mamom sašile su joj predivnu tufnastu haljinu.

„Sada si spremna da izađeš i da se igraš“, rekla je Neda.



„Ап-чих!“ кивна Неда. „Ап-чих!“

Најде марамче и си го издува носот. Нос! Нејзината кукла немаше нос!

„Како ли ќе киваш ти?“ се запраша Неда.

Пребаруваше секаде за да најде нос. 

„Аp-čih!“, kihnu Neda. „Аp-čih!“

Našla je maramicu u ispuhala nos. Nos! Njena lutka nema nos!

„Каko ćeš ti kihati?“, upita se Neda.

Tražila je posvuda kako bi našla nos.



Се обиде со морков.

„Предолг е“, мудро заклучи.

„Личиш на Пинокио“.

Се обиде со портокал.

„Ах, носот везден ќе ти тече!“ рече и се насмеа.

Pokušala je s mrkvom.

„Predug je“, zaključila je mudro.

„Ličiš na Pinokija“.

Pokušala je s narandžom.

„Аh, nos će ti povazdan teći!“, reče i nasmiješi se.



Неда се обиде и со зрно пченица, 
но тоа беше премалечко.

„Гравче“, возбудено извика.

„Можеби гравчето ќе пасува“.

И пасуваше!

Neda je pokušala i sa zrnom pšenice, 
ali je to bilo premalo. 

„Zrno graha“, viknu uzbuđeno.

„Моžda će grah odgovarati.“

I odgovarao je!



Најпосле, куклата на Неда беше подготвена за играње. Неда 
истрча во паркот и им ја покажа куклата на Кети и Ана.

„Од каде најде толку убава кукла?“ праша Ана.

„Сама си ја направив!“ одговори Неда.

„Тоа е најубавата кукла што сум ја видела“, рече Кети. 

„Може ли да нè научиш како и ние да си направиме?“

„Се разбира“, гордо одговори Неда.

Napokon, Nedina lutka je bila spremna za igranje. 
Otrča Neda u park da pokaže svoju lutku Кeti i Ani.

„Gdje si našla tako lijepu lutku?“ Upita je Ana.

„Napravila sam je sama!“ оdgovori joj Neda.

„То je najljepša lutka koju sam vidjela “, reče Keti.

„Моžeš li nas naučiti kako da i mi napravimo lutke?“

„Naravno“, ponosno odgovori Neda.



Кети, Неда и Ана си играа со куклите цело попладне.

„Утре ќе ви покажам како се прават кукли“, им рече 
Неда на Кети и Ана.

Кеti, Neda i Ana igraju se cijelo poslijepodne.

„Sutra ću vam pokazati kako se prave lutke“, reče

Neda Keti i Ani.



За време на вечерата, Неда ѝ кажа на мајка си 
дека куклата многу им се допаднала на нејзините 
другарки. Откако вечераа, Неда се проѕевна.

„Јас и мојата кукла денес се изнаигравме, па сега 
ни се спие“, рече таа.

Мама ја легна Неда во креветот и ја бакна за 
добра ноќ. Неда ја легна куклата покрај себе и ја 
бакна за добра ноќ.

Tokom večere, Neda ispriča Majci da se lutka mnogo 

dopala njenim drugaricama. 

Poslije večere, Neda zijevnu. 

„Јa i moja lutka smo se baš naigrale danas pa nam se 
danas spava“, reče ona.

Маma legnu Nedu u krevet i poljubi je za lahku noć. 
Neda leže lutku kraj sebe i poljubi je za lahku  noć.



Додека спиеја, носињата им се допираа. И 
заедно сонуваа убави соништа.

Dok su spavale, nosićima su se dodirivale i 
zajedno sanjale lijepe snove. 



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“


