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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! 
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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.

На Мама ѝ беше роденден...



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.



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.



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.



„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“.



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.



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?” 



„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.



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!“



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.



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“.



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



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.



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.



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!“



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 

За Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ 

Фондацијата „Чекор по чекор“ - Македонија го спроведува Проектот „Со читање до лидерство“, 
финансиран од Американската агенција за меѓународен развој – УСАИД. Проектот се спроведува 
во сите основни училишта во Република Македонија со цел да придонесе за подобрување на 
јазичните и математичките вештини кај учениците од почетните одделенија, зајакнување на 
педагошките вештини на наставниците и подигање на свеста кај целата заедница за важноста од 
јазична и математичка писменост. 

Проектот „Со читање до лидерство“ нуди иновативни и креативни пристапи и активности, како 
што се: Караван на букви и броеви, Библиотека на тркала и Дигиталната библиотека со соодветни 
материјали за учење. За првпат во државата се спроведуваат инструментите за мерење на 
постигањата по јазична и математичка писменост, ЕГРА и ЕГМА, со што ќе се обезбедат резултати 
кои ќе дадат јасна слика за постигањата на учениците по јазична и математичка писменост и ќе 
поттикнат дијалог за унапредување на воспитно - образовната работа во училиштата.
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Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“
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