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Текст: Розана Багдасаријан
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Илустрации: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! 



Даниел имаше лош ден.
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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.



Сестра му Александра му се развика 
бидејќи нацрта мустаќи и тетоважа на 

нејзиниот постер на Пепелашка.



Мајка му го искара бидејќи 
го разбуди помалото братче Бојан. 

Даниел се скри во шкафот.



„Даниел се крие во шкафот“! викна Александра.

„Издајца крастајца“, просаска Даниел. 

Мајка му подвикна: „Даниел, излези од шкафот, душо!“ 

„Нема“, извика Даниел налутено. 
„Ти имаш и друг син. Јас не ти требам!“



Вообразено го крена носето и се стутка 
како еже, со колената до устата.



Во шкафот беше многу темно, па Даниел 
ја подотвори вратата. 

Неговото омилено палто го удираше по рамениците. 

Кога Даниел го повлече од закачалката, 
тоа падна врз неговата глава. 

Даниел реши: „Кога сите ќе заспијат, 
ќе го облечам палтото и ќе избегам од дома“.



Нешто го допре од аголот. Ја извади торбата 
за пазарење на Мама. 

„Ќе ја земам и торбата на Мама“, си рече. 

„Внатре ќе си ја ставам топката, 
перницата и парите од мојата касичка“. 

„Штета што нема да го собере и 
телевизорот“, воздивна Даниел. 

„Мама, Тато, Александра и Бојан ќе гледаат 
телевизија плачејќи и ќе викаат: О Даниел, 

каде си? Се дава твојот омилен филм“.



Училишната торба на Даниел висеше на закачалката. 
Ја откачи. 

„Кога ќе избегам“, реши Даниел, „ќе научам да читам 
многу добро, и ќе си најдам работа во фабрика за 

бомбони, и ќе јадам бомбони наместо месо и компир. 

Но ако се разболам, кој ќе се грижи за мене?“



„Не можам да одам кај Баба. Навистина штета, 
бидејќи Баба многу сака да ми чита прикаски и ми 

дава млеко и колачиња. Таа ми вели дека момчињата 
никогаш не плачат, ама тоа е голема лага“. 

Даниел ѕирна низ отворот меѓу вратите од шкафот. 



Го виде својот комфорен кревет и цртежот на 
Пепелашка од сестра си на кој тој додаде 

мустаќи и тетоважа. 

Александра и нејзините другарки 
гледаа во цртежот и се смееја. 

„Брат ти е навистина интересен“, 
рече едно од девојчињата. 

„Интересен е“, се сложи Александра.



Даниел се поднасмевна. 
„Александра и не е толку лоша“, си помисли. 

„Навечер таа ми го чита „Островот со богатство“ 
и ми помогна да си ја направам касичката“. 



Вратата од шкафот малку се подотвори. 
Дебелките рачиња на Бојан ја држеа вратата. 

„Внимавај“, го предупреди Даниел. 
„Немој да ги си фатиш прстите“.



Даниел ја отвори вратата и малиот Бојан се 
затетерави кон него, па го бакна во образот 

како малечко мече.



Даниел го гушна. 

„Не можам да избегам!“ рече тој. „Ќе треба да ги 
земам сите со мене. И Мама, и Тато, и Александра, 

и тебе, и Баба, и целава соба“.



„Подобро е ако останам дома“. 

Даниел излезе од шкафот. 

„Рацете ти се валкани“, му рече на Бојан. 

„Ајде да ти ги измијам. Потоа можеш да дојдеш 
во мојата пештера и ќе ти раскажам приказна“.



И токму тоа и го стори!

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“

www.stepbystep.org.mk

Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“
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