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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.
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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.
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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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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
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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

Прасечковците имаа мало дете. Се викаше
Матјаж. Но кога прв пат сам си го изговори името,
неговото семејство слушна нешто друго. И од
тогаш тие го завикаа Макaни.

Prasićovići su imali malo dijete. Zvao se Matjaž.
Ali kada je prvi put izgovorio sam svoje ime,
njegova porodica je čula nešto sasvim drugo.
Od tada ga zovu Makani.

И го викаа тaкa цело време.
„Макани, дали ти ми ги зеде влечките?“ викна
Тато од ходникот.
„Маааакани... каде се моите боички?“ викна од
спалната неговиот постар брат Лудвиг.
„Макани, каде е мојата капа? Цел ден ја барам“,
извика неговата сестра Филипина од скалите.
„Макани, дојди. Ручекот е поставен на масата“,
рече Мама од кујната.
Tako su ga zvali sve vrijeme.
„Маkani, da li si mi ti uzeo papuče?“, viknu otac iz
hodnika.
„Мааааkani... gdje su moje bojice?“, viknu iz
spavaće njegov stariji brat Ludvig.
„Маkani, gdje je moja kapa? Tražim je cio dan“,
uzviknu njegova sestra Filipina sa stepenica.
„Маkani, dođi. Ručak je postavljen na sto“, reče
Mama iz kuhinje.

Макани секогаш последен доаѓаше на
ручек. Денеска тој дојде облечен во
капата на Филипина, влечките на Тато
на босите стапала и цврсто ги стискаше
боиците на Лудвиг на градите.

Makani je uvijek stizao zadnji na ručak.
Danas je došao obučen sa Filipininom kapom,
Tatinim papučama na bosim stopalama
i čvrsto stezao Ludvigove bojice na grudi.

Тато беше среќен што ги гледа своите влечки, ама
го искара од навика:
„Макани, моите влечки. И, си ги изми ли рацете?“
Лудвиг додаде: „Макани, што е мое, не е твое! Тие
боици ми требаат за утре за на училиште“. И му ги
одзеде боичките на Макани.
Филипина ја грабна капата од главата на Макани и
го турна на столот.
Мама само воздивна.
Tata je bio sretan što vidi svoje papuče, ali ga je
naružio iz navike.
„Маkani, moje papuče. I, jesi li oprao ruke?“
Ludvig je dodao: „Makani, to što je moje, nije i tvoje!
Te su mi bojice trebale sutra za školu.“
I oduze Makanijeve bojice.
Filipina ugrabi kapu sa Makanijeve glave i gurnu ga
na sto.
Маma je samo uzdahnula.

Таа тури супа во секоја чинија и прекрасен мирис ја
исполни целата соба.
„Оваа супа е превкусна“, рече Тато веднаш штом ја проба.
„И мене ми се допаѓа“, воскликна Лудвиг чешкајќи си го
стомакот.
„И мене исто така, особено со месо“, рече Филипина.
„Навистина ми е мило“, рече Мама.
Макани не рече ништо. Парчињата месо беа преголеми
за да ги јаде без да ги исече. Погледна кон останатите и
очекуваше некој да му помогне. Но никој не го забележа.
Ona nasu supu u svakom tanjiru i divan miris ispuni cijelu sobu.
„Оva je supa preukusna“, rekao je tata odmah nakon što je
probao.
„I meni se dopala“, uskliknu Ludvig češkajući stomak.
„I meni isto tako, posebno sa mesom“, reče Filipina.
„Zaista mi je milo“, reče mama.
Маkani nije rekao ništa. Komadi mesa su bili preveliki kako bi
ih jeo bez sječenja. Pogledao je ostale i očekivao da će neko
pomoći. Ali niko ga nije primjećivao.

„Макани, гледај си во чинијата додека јадеш. Така
побргу ќе се најадеш“, рече Тато. Тој ја дојаде
својата супа и стана од масата.
„Макани! Влечко еден“, викна Лудвиг. Тој стана од
масата веднаш по Тато.
Дури и Филипина ја испразни целата чинија.
„Макани, сè да изедеш!“ рече таа. Ги тргна празните
чинии од масата.
„Макани, треба да ги измијам чиниите“, рече Мама
нежно. „Те молам, побрзај“.
Макани скришум пикна парче месо под чинијата.
„Makani, gledaj u tanjir dok jedeš. Tako ćeš se brže
najesti“, reče tata. On pojede svoju supu i usta sa stola.
„Makani! Ljenčugo jedna“, viknu Ludvig. Тo on usta sa
stola odmah za tatom.
Čak je i Filipina ispraznila cio svoj tanjir. „Makani, sve da
pojedeš!“, reče ona. Pokupi prazne tanjire sa stola.
„Маkani, trebam oprati tanjire“, reče nježno mama.
„Molim te, požuri“.
Makani sakri komad mesa ispod tanjira.

„Готов ли си Макани?“ праша
Мама од кујната.

ТРАС!

„Jesi li gotov, Makani?“,
pita ga mama iz kuhinje.
TRAS!

Мама и Филипина втрчаа во трпезаријата. Од Макани
и неговата чинија немаше ни трага ни глас.
„Што се случи?“ праша Тато од ходникот.
Мама го здогледа нередот на масата. „Ох, ништо
страшно“, рече таа.
„Макани скрши чинија“, додаде Филипина.
„Макани! Смотанко“, викна Лудвиг во моментот кога
влезе во трпезаријата.
Маma i Filipina utrčaše u trepezariju.
Od Makanija i njegovog tanjira ni traga ni glasa.
„Šta se desilo“, upita tata iz hodnika.
Маma ugleda nered na stolu. „Оh, ništa strašno“, reče ona.
„Маkani je slomio tanjir“, dodala je Filipina.
„Маkani!, smotanko“, viknu Ludvig u momentu
kada je ulazio u trepezariju.

„Скршена чинија значи добра среќа“, рече Мама.
Таа се приближи до масата. „Макани, дали си
добро, душо?“
Чаршафот се помести и од под него се појави
малечка глава.
„Од колку делчиња се направени чиниите?“
праша Макани тивко.
„Slomljeni tanjir znači dobra sreća“, reče mama.
Ona priđe stolu.
„Makani, da li si dobro?“
Pomjeri se čaršaf a ispod njega se pojavi jedna
mala glava.
„Оd koliko djelića su napravljeni tanjiri?“ upita
Makani tiho.

Мама, Тато и Филипина зачудено се погледнаа.
„Што рече?“ праша Тато.
„Од колку делчиња се направени чиниите?“
праша Макани, овој пат малку погласно.

Маma, tata i Filipina se pogledaše začuđeno.
„Šta si rekao?“, upita tata.
„Оd koliko djelića su napravljeni tanjiri?“, upita
Makani, ovog puta malo glasnije.

Филипина почна да е смее. Мама ѝ ја стави
раката на рамениците за да ја стиши.
„Едно, две, три, четири, пет...“, почна да
брои Макани од под масата. Оваа чинија е
направена од пет делчиња.

Filipina se poče smijati. Mama joj stavi ruku
na ramena kako bi je utišala.
„Jedan, dva, tri, četri, pet...“, Makani poče
brojati ispod stola. Ovaj tanjir je napravljen
od pet djelića.

Mама се наведна и почна да брои. „Едно, две, три,
четири, пет. Да! Има пет парчиња!“
„Го гледаш ли ова?“ го праша Филипина Лудвиг.
„Макани, Математичарот!“
„Не ми се верува“, воскликна Тато. Го крена Макани в
раце. „Не знаев дека Макани знае да брои до пет“.
Лудвиг уште еднаш ги изброи делчињата за да биде
сигурен. И навистина имаше пет.
Mаmа se sagnu i poče brojati. „Jedan, dva, tri, četri,
pet. Da! Ima pet komada!“
„Vidiš li ovo?”, upita ga Filipina Ludvig.
„Makani, matematičar!“
„Ne mogu vjerovati!“, uskliknu tata. Podiže Makanija
rukama. „Nisam znao da Makani zna brojati do pet“.
Ludvig je još jednom izbrojao djeliće kako bi bio
siguran. I stvarno je bilo pet.

И што се случи потоа?
Мама и Тато ги собраа делчињата на
чинијата и ги измија.
Филипина измете под масата.
Лудвиг ги донесе боичките.
Тато донесе специјален лепак. Ги залепи
парчињата на чинијата едно до друго.
Макани ги испразни џебовите и фрли едно
изџвакано парче месо во ѓубрето.
I šta se desilo kasnije?
Mama i tata pokupiše djeliće sa tanjira i opraše ih.
Filipina je obrisala sve ispod hastala.
Ludvig je donio bojice.
Таta je donio poseban/specijalni lijepak. Zalijepio je djeliće
jedan do drugog.
Маkani isprazni džepove i baci jedan prožvakani komad
mesa u smeće.

Сите заедно седнаа на масата и ја
обоија чинијата. Потоа ја обесија на
ѕидот во трпезаријата.
Нели е прекрасна?
Svi zajedno sjedoše za sto i obojiše tanjir.
Zatim ga zakačiše na zid trpezarije.
Zar nije prekrasan?

За Фондацијата „Чекор по чекор“
Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ - Македонија го поддржува развојот на
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како и човековите (детските) права и граѓанското општество. Фондацијата води, координира, учествува и директно
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