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Текст: Даига Заке Илустрации: Елена Стојанова

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! 



Еден ден, мама донесе 
цела торба портокали 
од продавницата.
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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.



„Обожувам портокали!“ извика Стефан. 
Ја зеде торбата, ја однесе во својата соба, 
и почна да ги брои.

„Еден, два, три, четири, пет портокали! 
Сам ќе ги изедам сите“.



Влезната врата тресна. Тато се врати од 
работа. Изгледаше многу уморен.

„Можеби сочен портокал ќе го освежи“, 
си помисли Стефан.

„Мене ќе ми останат доволно“.



Стефан му го даде на Тато најмалиот 
портокал.

„Еве“, рече тој. „Ова е за тебе“.

Тато изгледаше среќен!



Стефан се врати во својата соба и почна да ги 
брои портокалите. 

„Еден, два три, четири портокали. Сите за мене“.

„Стефан!“, го викна Мама.

„Дојдоа Никола, Мирослав и Игор да си играте. 
Штета што немаме ништо да ги почестиме“.



Стефан се обиде да ги скрие портокалите 
зад грб, но неговите раце имаа друга идеја. 
Тие им подадоа портокали на Никола, 
Мирослав и Игор.



Секој од нив го зеде најголемиот портокал 
што го виде.

„Благодарам!“ рекоа тие во еден глас.



Стефан ја скри торбата со портокали под кревет. 

Во тој момент Мама воздивна: „Леле колку сум 
жедна!“

Стефан знаеше што може да ја освежи. „Повели“, ѝ 
рече, „ова е за тебе“. Ѝ даде на мајка си портокал.



Кога сите почнаа да ги лупат портокалите, 
Стефан се врати во својата соба. Ја извади 
торбата со портокали.

Беше празна!

„НЕМА ПОРТОКАЛИ ЗА МЕНЕ!“ заплака.



Мама, Тато, Никола, Мирослав и Игор се 
втурнаа во  собата на Стефан.

Стефан ја држеше празната торба.

„ЈАС НЕМАМ НИТУ ЕДЕН ПОРТОКАЛ“, 
липаше тој.



„Еве“, рече Тато, „земи дел од мојот портокал“.
Го преполови својот портокал и му даде едно 
парче на Стефан.



„Можеш да земеш малку и од мојот“, 
му понуди Никола.

„И од мојот“, рече Мирослав. 

„Од мојот исто така“, додаде Игор.



Мама го подели својот портокал со Стефан.



Рацете на Стефан беа полни со 
сочни резанки портокал. 

„Има доволно портокали за сите!“ 
извика Стефан.



Сите седнаа на масата и си ги јадеа портокалите. 

Тоа беше сладок крај за еден убав ден.



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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