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Дневни активности
Здрави и
безбедни

навики

- Разговор со детето за здравите навики и нивното применување во

нашето секојдневие со цел грижа за нашето здравје.

- Преку игра „Волшебната торбичка“ можете да го потикнете детето да

го запознае, именува и опишува личниот прибор за хигиена. Играта

можете да ја изведе внатре во домот или надвор заедно со своето дете.

Во платнена торба ставете предмети од приборот за лична хигиена

(чешел, четка за заби, паста, сапун, крпа, шампон и сл.) (слика бр.1)

Мотивирајте го детето активно да се вклучи во играта, самостојно да

извади од торбата еден предмет да го именува и опишe, за што служи и

која е неговата намена итн. (слика бр.2).

Активности „Шарен круг“ - дидактичка игра

Играта може да се изведува надвор на свеж воздух или внатре во

домот (слика бр.3). Потребни ви се креди во боја со помош на кои ќе

нацртате голем круг, во разни бои (можете да ги употребите боите на

виножитото). Кругот треба да биде поделен на 8 еднакви дела и во секој

дел се црта по еден предмет од приборот за хигиена во секое поле

посебно (слика бр.4). Но притоа внимавајте  бојата на предметот да се

поклопи со бојата обоена во делот од кругот  што го означува. (пр.

сината четка за заби во синото поле, зелениот сапун во полето со зелена

боја, црвената крпа во црвено обоениот дел од кругот итн.) Потоа

детето застанува на едно од 8-те полиња обележани во кругот и

одговара  каква боја е делот од кругот каде што стои и кој предмет од

приборот за лична хигиена е во тоа поле (слика бр.5).  Играта

продолжува понатаму, детето застанува на следното поле во делот од



кругот со црвена боја, ја именува бојата каде што се наоѓа, но го

именува  и опишува и предметот од приборот за лична хигиена што се

наоѓа во ова поле. Воочува дали е иста боја, ако не е тогаш го става на

соодветно место на оној дел од кругот каде што припаѓа, т.е. што

соодветсвува со неговата боја (слика бр.6). Играта трае додека детето

пројавува интерес за истата.


