
Наслов на активноста 

Игра со кругови 

Возраст 

Развоен период (од 4 до 10-годишна возраст) 

Простор/локација Карактерна вредност 

Домашни услови Истрајност 

Потребно време за подготовка Потребно време за реализација 

10 минути 20-25 минути 

Цели 

Целта е кај детето да се развива фината моторика и координација око-рака. 

Очекувани резултати 

Детето прецизно ракува со предметите. 

Насоки 

  
Претходна подготовка за активност 
На картон се исцртува глава/лик на слон (без сурла). На местото на сурлата се исцртува 
вертикална линија. Сурлата се исцртува на посебен дел. Главата и сурлата се сечат, а 
потоа сурлата се вметнува во исечената вертикална линија(се добива како 3Д). 
 
Потоа на задниот дел на главата на слонот се лепи селотејп и таа се поставува на ѕид 
во висина на детските очи (доколку има можност таа се закачува на шајка). 
 
На картон се исцртуваат и сечат кругови (минимум 5, може и повеќе) како обрачи со 
ширина од околу 5 сантиметри. 

 
 Инструкции/насоки за играта 
На детето му се објаснува дека обрачот треба да го фрли од одредена далечина и тој 
да се закачи на сурлата на слонот. 

 
  

 

 

 
 

 
 



  

 

 
 

Активност/игра 

 
Заедно со детето се поставува слонот на ѕид и се одредува место од кое ќе се фрлаат 
обрачите. Оваа игра може да ја играат повеќе членови на семејството наизменично и 
да се натпреваруваат кој ќе стави повеќе обрачи на сурлата од слонот. 
Играта може да се направи позабавна, при што ќе се направат три позиции на 
оддалеченост.  
Пример за првото ниво има три обрачи од најблиската оддалеченост, за второто ниво 
два, а за најдалечното ниво три обрачи. Кој ќе успее прв да го погоди последниот 
обрач на третото ниво е победник во играта. 
Победникот избира песна на која сите ќе танцуваат, а потоа играта се повторува се 
додека има интерес. 
 
Прилози Материјали 
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• Картонска амбалажа 

• Ножици  

• Прибор за цртање 

• Селотејп  

Активноста е подготвена од: 

Едукатори: Соња Чаловска, Весна Пецева 

Графички дизајн: Катерина Николовска 

Лектура: Јана Михајловска 

Превод: Агим Лека 



 


