
 

 

 

 

Наслов на активноста 

Градина во домот 

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 развие љубопитност за растителниот свет и условите за живот. 

Очекувани резултати 

Детето самостојно се грижи за растенијата и ги препознава фазите на растење. 

Насоки 

 

Претходна подготовка за активност 
Заедно со детето ќе се креираат неколку растенија(градина) од делови на растенија 
кои вообичаено не се користат и се фрлени како отпад. 
Детето ќе осознае дека некои плодови се обновливи, односно можат повторно да се 
засадат нивните делови и да се добијат нови плодови кои понатаму ќе се 
употребуваат во исхраната.  Сите зеленчуци или овошја кои ги има во домот и 
материјалите треба да се постават на маса. 
Со децата заедно погледнете го видеото дадено во прилог. 
 
Инструкции/насоки за играта 
Со детето се разговара за различните видови на зеленчук и овошје, каде и како растат 
плодовите, односно како се одгледуваат. Потоа му се објаснува дека некои 
зеленчукови плодови можат да се обноват, со засадување на некои нивни делови (кои 
вообичаено не ги користиме во исхраната). 
 
Активност/игра 



• На детето му се покажуваат деловите од зеленчуковите плодови коишто ќе се 
засадат и целиот зеленчук (или слика од зеленчукот доколку во моментот не е 
достапен). Потоа се разговара за можноста од деловите повторно да се добијат 
нови плодови. 

• Дозволете му на детето да засади неколку садници како што е опишано 
подолу, да се грижи за нив и да го следи процесот секој ден.  

• Марула: ставете го коренот од зелена салата во сад со само малку вода. Во рок 
од 3 до 5 дена треба да започнат да се развиваат корени и растението може да 
се пренесе во садница или почва. 

• Целер: ставете го долниот дел од целерот во топла вода (одржувајте го нивото 
на вода секојдневно и ставете го на директна сончева светлина приближно 
една недела. Лисјата треба да почнат да растат во текот на неделата и 
растението може да се пренесе во садница или почва.  

• Компири: ставете ги сувите лушпи од компири приближно 10 сантиметри  
длабоко во почвата. Плодот треба да се појави во рок од неколку недели.  

• Ананас: отсечете го горниот дел од ананасот и ставете го на чепкалки за заби. 
Ставете го во сад со вода со врвот веднаш над водата (само да ја допира 
водата, не да биде во водата). Менувајте ја водата секој втор ден, а просторија 
треба да биде со константна температура и садот да биде изложен на директна 
сончева светлина. За приближно една недела до десет дена, откако ќе започне 
растот, ставете го во почва.  

 
Прилози Материјали 

Прилог бр. 1  

https://www.youtube.com/watch?v=jARH5

kKAAQM 

 

• Зелена салата (коренот) ; ананас 

(горниот дел); морков (горниот 

дел); целер (долниот дел); 

компир(лушпа); неколку мали 

саксии/садници/пластична 

амбалажа; земја/почва; неколку 

чинии со вода; други растенија по 

желба. 

Активноста е подготвена од: 

Едукатори: Соња Чаловска, Весна Пецева 

Графички дизајн: Катерина Николовска 

Лектура: Јана Михајловска 

Превод: Агим Лека 
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