
 

Текст: Миранда Хаџија

Илустрации: Заур Деисаѕе

Ц
ре

ш
ов

от
о 

др
во

 н
а 

Ст
еф

ан

12



Текст: Миранда Хаџија Илустрации: Заур Деисаѕе

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 мојот  син,  МАРСЕ Л



Семејството на Стефан се селеше 
во нова куќа.

Стефан гледаше како татко му ја 
изнесува својата омилена фотелја.

Мама го завитка албумот со 
семејни фотографии во едно ќебе.

Сестра му на Стефан во рацете го 
стискаше мачето. Таа никогаш нема 
да го остави само. 



Стефан исто така сакаше да го 
земе своето омилено нешто.

Тој отиде во градината каде што 
растеше неговото црешово дрво.

„Те сакам црешичке“ рече тој. 
„Сакам да те земам со себе во 
нашата нова куќа“.



Стефан се обиде да скрши гранка. 
Но, сфати дека гранката може 
да умре. Па наполни кошница со 
цреши која ќе ја однесе во својот 
нов дом наместо дрвото.



„Време е за одење“, рече Тато. 
Сите влегоа во автомобилот.

Додека се оддалечуваа од куќата, 
Стефан му мавташе на своето 
црешово дрво за збогум.



Наскоро стигнаа во нивниот 
прекрасен нов дом.

Сите почнаа да ги распакуваат 
работите. Тато одбра совршено 
место за својата фотелја. Мама 
го постави албумот со семејни 
фотографии над каминот, а 
мачето со трчање се втурна во 
кујната да пивне малку млеко.



Мама рече: „Сите дојдете и седнете да 
ручаме“.

По ручекот, Тато рече: „Сега баш добро 
би ни дошле цреши“.

„Јас имам цреши“, рече Стефан. Им ја 
подаде кошницата.

За кратко не остана ниту една цреша.

„Сега имам само семки од цреши“, 
воздивна Стефан. Внимателно ги стави 
семките во една чинија. 



Во својата нова соба Стефан 
гледаше низ прозорецот.

Надвор не расте црешово дрво.

„Знам што ќе направам!“ рече 
Стефан. „Ќе насликам црешово 
дрво и ќе го закачам на ѕидот“.



Стефан го наслика стеблото со гранките.



Кога Мама ја виде сликата на Стефан, 
запраша „Зошто го сликаш тоа дрво?“

„Бидејќи ми недостига моето црешово 
дрво!“ рече Стефан. „Многу ми недостига“.

„Дали знаеш дека твоето мало црешово 
дрво израсна од една ваква малечка семка?“  
го праша таа.

„Дали тоа значи дека ако посадам една ќе 
израсне црешово дрво?“ ја праша Стефан. 
Мама климна со главата.



„Ајде веднаш да посадиме!“ рече Стефан.



Стефан и мајка му отидоа во градината.



Ископаа мали дупки. Во секоја од 
нив Стефан внимателно стави по 
една семка и ги покри со земја. 
Потоа ја наводни земјата.



Вечерта, Стефан беше уморен и среќен.

„Повторно ќе имам црешово дрво“ рече тој.

Ги затвори очите и заспа.



Сонуваше градина полна црешови дрвја.
Врапчињата правеа гнезда на гранките од 
дрвјата, а Стефан собираше зрели цреши 
и ги ставаше во својата кошница.

Тоа беше неговиот прв сон во новата куќа.



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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Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“
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