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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! 



Издавач за Македонија: Фондација за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ – Македонија 
За издавачот: Сузана Киранџиска
Превод од англиски на македонски: Фондација за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ – Македонија
Дизајн и графичко уредување: Лидија Божиќ 
Автор на текстот: Ева С. Маурер
Илустратор: Александар Сотировски 
Јазична редакција: Ема Маркоска Милчин

Име на оригиналот: “When you are big”
Оригиналот е издаден од: International Step By Step Association 
Keizersgracht 62-64 
1015 CS Amsterdam 
The Netherlands 
www.issa.nl 
This book is a publication of the Reading Corner project
Text copyright © Eva S. Maurer
Illustrations copyright © Aleksandar Sotirovski

CIP - Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”, Скопје
 
821.163.6-93(084.11)
 
МАУРЕР, Ева С.
   Кога ќе пораснеш / текст Ева С. Маурер ; илустрации Александар    
Сотировски. - Скопје : Фондација за образовни и културни иницијативи 
“Чекор по чекор”, 2015. - 32 стр. : илустр. ; 21 см
 
Преведено според: When you are big
 
ISBN 978-608-4732-09-9
 
COBISS.MK-ID 99130378

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.



Беше утро. 

Светле се подготвуваше за на училиште.



Мама се подготвуваше за на работа.



Светле си ги изми забите. Мама стави кармин.

„Мамо, и јас сакам кармин!“ рече Светле.

„Кога ќе пораснеш!“ ѝ одговори Мама.



Тато ја одвезе Светле во градинка.

„Тато, и јас сакам да возам автомобил!“ 
рече Светле.

„Кога ќе пораснеш“, одговори Тато.



Во градинка, учителката им читаше една бајка. 

„Принцот и неговата таинствена принцеза 
танцуваа до полноќ“, читаше учителката „и во 
тој момент магијата се прекина“.

„И јас сакам да танцувам до полноќ!“ викна 
Светле.

„Кога ќе пораснеш!“ одговори учителката, 
смешкајќи се.



Таа вечер, Мама направи шпагети за вечера.

„Мамо, кога ќе бидам голема?“ праша Светле.

„Кога ќе бидеш висока колку мене“, одговори 
мајка ѝ и го проба сосот.



„Стигнав“, викна Тато од ходникот.

Светле се стрча во неговата прегратка.

„Татичко“, извика таа.



Тато ја заврте, ја крена високо во воздух и ја 
стави на своите рамена.



Заедно влегоа во кујната. Тато ја бакна Мама. 

Светле ја погледна Мама одозгора и се насмеа 
од уво до уво.

„Мамо, голема сум“.

„Е па, ако е така, млада дамо“, рече Мама, 
„можеби овој сос може да ти послужи како 
кармин?“

Светле си доби вкусен кармин на усните.



„Сега кога сум голема, ќе можам и автомобил 
да возам“, рече Светле.

„Ќе ме одвезеш ли, те молам, до масата, млада 
дамо“, рече Тато.

Светле го управуваше својот автомобил со 
чинија.



Откако вечераа, Светле рече: 

„Бидејќи сум голема, сакам да танцувам 
до полноќ“. 

„Сè што ќе посакаш“, рекоа Мама и Тато.



Но, до полноќ имаше уште многу, многу 
време. 

Околу осум часот Светле слезе од рамената 
на Тато и рече:

„Уморна сум. Сакам да си легнам.“



Мама и Тато ѝ читаа приказна за добра ноќ. 
Додека се наведнуваа да ја бакнат,  



Светле им шепна: „Ќе почекам уште некое 
време за да бидам голема, ама вие може да си 
бидете големи ако сакате“.



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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