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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 мојата ќерка, Џеси.

К

ети имаше убава кукла. Ана, исто
така, имаше убава кукла.

„Дојди да си играш со нас!“ ја викнаа
тие Неда.
„Не можам“, рече таа, „јас немам кукла“.
Неда ги гледаше другарките како си
играат. Потоа натaжено си отиде дома.

„Може да ми купите кукла?“ ја праша
Неда мајка си.
„Би сакала да можеме да ти купиме
кукла“, рече мајка ѝ, „но немаме пари“.
Неда доби идеја: „А може ли јас да си
направам?“ праша таа.
„Одлична идеја!“ одговори мајка ѝ.
Неда и мајка ѝ барaa низ целата куќа
нешто што ќе ѝ послужи на Неда да си
направи кукла.
„Еве една корпа полна со разни нешта“,
рече мајка ѝ.
Неда зеде мека волница, памучна
ткаенина, ножички и малку лепак.

„Првин ќе го направам телото“,
одлучи Неда.
Почна да мота долги ленти
ткаенина на еден дрвен молив.
Ја моташе и моташе ткаенината
сè додека таа не стана убаво
меко тело.
„Тешко е да се направи глава на
кукла“, ѝ рече Неда на мајка си.
„Знам дека треба да биде
тркалезна, но што би можела да
искористам?“

Неда намота мека волница
околу една паричка. Ја заврза
паричката за телото на куклата
со дебел конец.
„Одлично“, рече Неда.
„А сега, каква боја да ѝ ја
направам косата?“

Неда најде малку жолта волница
и ја залепи за главата на куклата.
Потоа ѝ ја собра косата со
небесно сина панделка.

„На куклата ѝ требаат очи“, рече мајка ѝ.
Неда зеде црн фломастер и нацрта две
прекрасни очиња, црни како маслинки.
Потоа го зеде карминот на мама и
нацрта големи црвени усни.

„Како да те облечеме“, се мислеше Неда.
Заедно со мајка ѝ сошија прекрасен
фустан на точки.
„Сега си подготвена да излезеш да си
играш“, рече Неда.

„Ап-чих!“ кивна Неда. „Ап-чих!“
Најде марамче и си го издува
носот. Нос! Нејзината кукла
немаше нос!
„Како ли ќе киваш ти?“ се
запраша Неда.
Пребаруваше секаде за да
најде нос.

Се обиде со морков.
„Предолг е“, мудро заклучи.
„Личиш на Пинокио“.
Се обиде со портокал.
„Ах, носот везден ќе ти
тече!“ рече и се насмеа.

Неда се обиде и со зрно пченица,
но тоа беше премалечко.
„Гравче“, возбудено извика.
„Можеби гравчето ќе пасува“.
И пасуваше!

Најпосле, куклата на Неда беше
подготвена за играње. Неда истрча
во паркот и им ја покажа куклата на
Кети и Ана.
„Од каде најде толку убава кукла?“
праша Ана.
„Сама си ја направив!“ одговори Неда.
„Тоа е најубавата кукла што сум ја
видела“, рече Кети.
„Може ли да нè научиш како и ние да
си направиме?“
„Се разбира“, гордо одговори Неда.

Кети, Неда и Ана си играа
со куклите цело попладне.
„Утре ќе ви покажам како
се прават кукли“, им рече
Неда на Кети и Ана.

За време на вечерата, Неда ѝ кажа
на мајка си дека куклата многу им
се допаднала на нејзините другарки.
Откако вечераа, Неда се проѕевна.
„Јас и мојата кукла денес се
изнаигравме, па сега ни се спие“,
рече таа.
Мама ја легна Неда во креветот и ја
бакна за добра ноќ. Неда ја легна
куклата покрај себе и ја бакна за
добра ноќ.

Додека спиеја, носињата им се допираа.
И заедно сонуваа убави соништа.

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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