
Наслов на активноста 

Пресликување на фолија 

Возраст 

Развоен период (од 5 до 10-годишна возраст) 

Простор/локација Карактерна вредност 

Домашни услови Креативност 

Потребно време за подготовка Потребно време за реализација 

10 минути 20-25 минути 

Цели 

Развој на креативноста при употреба на разновидни материјали за ликовно 

изразување. 

Очекувани резултати 

Детето употребува разновидни материјали за креативно ликовно изразување. 

Насоки 

 Претходна подготовка за активност 
Подготовка на материјали за работа и запознавање со истите искуствено-
сензорно(допир, мирис итн). 

 
 Инструкции/насоки за играта 

- На масата се поставува алуминиумска фолија на којашто се нанесува пена за 
бричење или шлаг пена; 

- потоа детето нанесува капки боја и со дрвено стапче (чепкалка за заби, за 
раженчиња), исцртува различни декоративни шари; 
- откако ќе бидат шарите готови, треба нежно да се постави листот врз 
фолијата; 
- шарите од фолијата ќе се пресликаат на белиот лист; 
- откако ќе се исуши сликата, детето може со помош на фломастери или 
маркери да доцрта детали и да ја декорира сликата; 
- доколку има интерес, може да се направат неколку слики со различни 
декорации и дизајни. 

 

 

 
 

 
 



 
 Активност/игра 
На детето му се објаснува целата постапка на пресликување и начинот на кој тоа може 
самостојно да работи според дадените инструкции. 
Оваа ликовна игра е одлична за опуштање и релаксација на детето. Потребно е да се 
фокусира вниманието во сензациите на разлевање на боите и во позадина да се пушти 
некоја релаксирачка музика (се препорачува џез). 
Разговарајте со детето кога цртежот ќе се исуши (на пример: „На што ти личи“, „Ајде да 
му доцртаме...“ и сл.). 
Направете изложба во домот, а доколку детето има изработено неколку дизајни 
можете да направите и колаж. 
 
Прилози Материјали 

/ 
• Алуминиумска фолија(исечена малку поголема од 

лист А4 формат); 

• пена за бричење или шлаг пена; 

• дрвено стапче (чепкалка за заби, за раженчиња); 

• бел лист; 

• темперни/прехранбени или природни бои од 

зеленчук (цвекло/спанаќ/морков и сл.); 

• фломастери или маркери. 
 

Активноста е подготвена од: 

Едукатори: Соња Чаловска, Весна Пецева 

Графички дизајн: Катерина Николовска 

Лектура: Јана Михајловска 

Превод: Агим Лека 

 

 


