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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.

Оваа приказна им ја посветувам 
на татко ми, Џорџ Худикор, чија 
великодушна личност се огледа на 
секоја страна од Манго за Дедо, 
и на моите деца, Џесика и Анаис, 
кои ми помогнаа да ја видам 
неговата старост со младешки очи.



Кога и да јадам манго, помислувам на Дедо.

Бип-бип-бип-бииип! „Пристигна Дедо“!

Сите ќе истрчавме да го пречекаме.

„Дојдете да ги видите мангата што ги донесов!“ 
ќе викнеше гордо и ќе излезеше од автомобилот. 

Ние петмина од внуците трчавме кој прв ќе 
стигне да му помогне во носењето на мангата. 

Дедо имаше дваесет и седум внуци, па никогаш 
не му беше тешко да најде помош.



Седевме заедно околу трпезариската маса, сечејќи 
и гризејќи го дебелото, сочно, слатко овошје. 

„Нема земја во светот каде што може да најдете 
повкусно манго“, ќе ни речеше Дедо.

Дедо и мангото секогаш ни го разубавуваа денот. 



Еднаш нѐ зеде по училиште и нѐ одведе 
да купиме манго. Застана пред уличната 
продавачка и нејзиното магаре, натоварено 
со две големи вреќи овошје. 

Дедо праша: „Колку чини магарето?“ 

Продавачката рече: „Луѓе купувале по 
десетици манга, ама никогаш никој не го 
купил целото магаре!“

Сите се смеевме. 



Дедо секогаш сакаше куќата да му биде полна со 
деца, па кога ќе им појдевме во посета, секогаш 
изнаоѓаше причина да нѐ викне во собата. 

„Мартинааа!!! Те молам, донеси ми чаша вода“.

„Да, Дедо“, ќе речеше сестра ми од горниот кат.

Неколку минути подоцна, јас ќе поминев низ 
дневната соба. 

„Анаис, можеш ли да ми дадеш чаша вода, те 
молам?“

„Да, Дедо“.



Ќе се скаравме во кујната. 

„Пушти ме мене прво да земам вода. За Дедо е“.

„Но, и мојата е за Дедо“.

Никој не се осмелуваше на Дедо да му каже 
нешто како „Зошто сам не си земеш вода?“ 
Знаевме дека има напорна работа, да прегледува 
четириесет до шеесет пациенти на ден. Кога ќе се 
вратеше дома заслужуваше други да го служат. 

Кога не сакавме да му помагаме на Дедо, одевме 
на прсти низ дневната соба за да не нè забележи.



Често ни ги мешаше имињата. Мартина ја 
викаше „Анаис“, или Валери „Моника“, или 
Луи-Гери „Патриче“. Тоа ни беше смешно. 

Еден ден сфативме дека веќе не ни ги меша 
имињата: веќе не се сеќаваше на нашите 
имиња воопшто. 

Престанавме да се смееме.



Набрзо веќе не знаеше каде се наоѓа. 

„Сакам да одам дома“, ќе речеше.

„Но, веќе си дома“, ќе речев додека ја ставав 
раката на неговата ќелава глава. 

Во тоа време, Дедо веќе не можеше сам да 
оди надвор. Не можеше да ни купува манго. 

„Што му е на Дедо?“ ја прашав баба Едит.

„Неговиот стар мозок е болен“, одговори таа. 

„Порано тој се грижеше за нас, сега ние 
треба да се грижиме за него“.



Едно попладне, кога се враќав дома од училиште, 
забележав дека покрај патот расте манго. Решив 
да скинам неколку манга за Дедо. Знаев како да се 
качам на мало гуава-дрво, но никогаш порано се 
немав качено на дрво високо колку манго-дрвото. 

Се искачив по стеблото на едно од најмалите дрвја. 
Земјата ми изгледаше ужасно далеку. Ми беше 
страв, но продолжив да се качувам.



Исползев до една гранка, ја испружив раката 
кон мангото што ми изгледаше најубаво и се 
обидов да го дофатам. Срцето ми биеше од 
возбуда. Не беше веќе важно колку високо 
бев качена, единствено беше важно да го 
дофатам мангото за Дедо. Го зграпчив и го 
повлеков. Го држев. Бев многу горда.



Отрчав до куќата на Дедо и Баба. 

„Види, Дедо! Види што ти донесов!“

„Ти благодарам!!! Тоа е едно од 
најубавите манга што сум ги видел“, рече.

Се чувствував среќно и некако моќно. 
Дедо стана, отиде во кујната, го исече и 
изеде мангото сам. 

По овој настан, секој ден му носев манго.



Еден ден, не можеше да го пресече мангото, но не 
побара помош. Јас сепак му помогнав. 

„Благодарам“, рече понизно, како што ѝ велеше и на 
баба Едит неколкупати на ден. 

Набргу требаше да му го давам мангото со лажица. 
Повеќе не изгледаше среќно и честопати пееше 
песна што ја немав слушнатo порано. Сигурно ја 
научил кога бил мал. 

 „Господе, немам што да ти понудам, 
 освен срце уморно од страдање.
 Каков што сум, каков што сум,
 единствено што имам е мојата беда“.



На крај, веќе не можеше да ги јаде мангата што му 
ги носев, му се лошеше од нив.

Тешко голташе. Престанав да го хранам. Баба Едит 
ја презеде грижата за тоа. Сепак, можев барем да 
му ја држам раката. Бавно нѐ напушташе. А сакаше 
да замине. Животот за него стана премногу мачен.



Тогаш, еден ден на училиште, ме повикаа во 
канцеларијата на директорката. Штом ѝ го 
видов лицето, знаев дека нешто не е во ред. 

„Се јави мајка ти. Ќе дојде да те земе за да 
одите кај баба ти и дедо ти, зашто дедо ти 
тукушто починал“.

Бев тажна, но истовремено и ми олесна. 
Иако знаев дека ќе ми недостига, знаев и 
дека е време да си замине.



За погребот, околу ковчегот наредивме овошје: 
манга, ананаси, портокали и друго.

„Како ќе успее Дедо да го изеде сето ова овошје?“ 
праша мојата сестричка Џесика. 

„Не мора да го изеде“, ѝ одговорив. „Само сакаме 
да му покажеме дека го сакаме. Тоа е подарок од 
љубов, храна за срцето“.



По закопот, си го поделивме 
овошјето меѓу нас.

И сега, секојпат кога ќе каснеме 
манго, се сеќаваме на Дедо.

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.



Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“
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