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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! 



На моите ќерки 
кои носат очила.
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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.



Ова е Вики. Таа може да си ги изброи годините 

на прстите од левата рака. Колку прстиња, 

толку години! Таа не ја користи десната рака за броење. 

Десната рака ја користи за да црта во црвена тетратка. 

Црвената боја ѝ е омилена.



Вики седи на скалите и со двете раце го гали 

Бакс, нејзиниот кокер шпаниел.

„Мама има црвена коса, Тато има црвена коса, Мартин има 

црвена коса и јас имам црвена коса. Ние сме семејство. 

Само... само, Мама носи очила, Тато носи очила, Мартин 

носи очила, a јас... „А ти, па ти си добар“, вели Вики 

додека му се смешка на Бакс. „Кучињата обично 

не носат очила... или носат?“



„Дали некој ги видел моите очила?“ 

праша Mама подоцна. 

Тато веднаш ги здогледа. „Кој му го направи ова на 

кучето?“ праша тој додека ги одврзуваше очилата 

на Mама од муцката на Бакс.

Мартин се смееше на цел глас: 

„Прекрасно, Бакс личи на Мама!“



Вики е тажна. Сака да носи очила како 

Мама, Тато, па дури и Мартин. Таа стои 

пред огледалото и си црта очила околу очите со 

син фломастер. Тие изгледаат малку нееднакви, 

но, сепак, тoa се нејзините први очила.



„Кој цртал по огледалото?“ 

сакаше да дознае Мама.

„Веднаш избриши ги овие чкртаници!“



„Тоа се моите очила“, објасни Вики. 

„Види колку убаво ми стојат“. 

Мама се наведна за да може подобро да ја види 

Вики со очила. 

„Во право си“, рече таа со насмевка. 

„Би сакала и јас да имам такви очила“.

Вики сака да ја гушне Mама, но 

ако се помрдне, нема веќе да ги има 

преубавите очила и нема да личи на Mама.



Вики знае дека со очила се гледа подобро. 

Така ѝ кажа Тато кога ги купија очилата 

за Мартин. А за неа немаше. Ѝ дадоа само една 

бескорисна кадифена мачка.

Вики втрча во собата и почна да го бара својот 

мачор во орманот. Изгледаше толку обично. Вики му 

направи очила од парче жица. „Сега личиш на Тато“.



Наскоро, сите кукли, мечето, 

мајмунчето, па дури и големиот 

кит на дување добија очила од жица.

„Сега сите вие сте дел од 

нашето семејство“, рече 

Вики гордо.



Таа вечер, Тато заспа во 

својата удобна фотелја. 

Вики тивко се прикраде, се поткрена 

на прсти и нежно му ги симна 

очилата на Тато. Тој мрдна, шмркна 

со носот, но продолжи да спие.



Вики ги затвори очите и со голема 

возбуда ги стави очилата на Тато 

на своето лице. Погледна подзамижaна кон 

телевизорот... Сѐ беше матно!



Вики вресна толку гласно 

што го разбуди Тато. „Зошто 

врескаш?“ праша тој. 

„И зошто ги носиш моите очила?“

„Ти ми рече дека луѓето со очила гледаат 

подобро“, се пожали Вики натажено.

„Но само оние кои гледаат лошо без нив“, 

ѝ објасни Тато галејќи ја по косата.



Тогаш Вики праша со трепетлив глас: 

„Значи јас... јас не му припаѓам на ова 

семејство бидејќи сите вие носите очила?“

„Ти имаш најздрави очи во целото наше семејство“, 

рече Тато и ја седна Вики во својот скут.



„И најубави“, додаде Мама 

бакнувајќи ја косата на Вики.

„И ти ги правиш најубавите китовски 

очила што некогаш сум ги видел“, 

рече Мартин, намигнувајќи ѝ.



Потоа сите се гушнаа и трите 

рала очила се чукнаа како чаши 

за вино кога се наздравува.

Мама, Тато и Мартин избувнаа во смеа. 

А веднаш потоа и Вики почна да се смее 

бидејќи сфати дека нема потреба да се 

плаши поради тоа што е различна.



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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