
ЗАЈЧЕТО ЛИМАЈАНА ОДИ ВО ПАРК



ЗДРАВО!
Јас сум Лимајана и ќе ве 
водам низ моите авантури. 



Име на играта: 
“ЗАЈЧЕТО ЛИМАЈАНА ОДИ ВО ПАРК”

Главна категорија: Воспитувач - Дете
             Родител - Дете

Возраст: 6-8 години
Област: Математика
Форми на работа: Група
Простор: Занималана
Време за подготовка: 10 мин.
Време за реализација: 30 мин.

Цели: 
* Учениците да научат да бројат напред и назат до 10 
со помош на бројна оска
* Учениците да ги препознаваат броевите до 10
*Развивање креативност кај учениците
*Соработка со соучениците
*Усвојување на правила

Очекуван резултат: 
*Учениците умеат да бројат напред и назад до 10
* Учениците ги препознаваат броевите до 10

ТИМ ЛИМАЈАНАСТАРС

ЛИЛЈАНА КОСТОВСКА        НАТАША БОШКОВСКА
МАРИЈА ВЕЉАНОВСКА          ЈАСНА ЃОРГИЕВСКА

Графички дизајнер: ИВАНА ПЕКЕВСКА



Прилози: 
* Шаблон со патека
* Шаблон со зајак
* Шаблон за плика и задачи
* Упатства за наставникот

Придружни материјали:
*Линкови со шаблони за печатење

Насоки: 
* Модератор е наставникот или родителот доколку се
   игра во домашни услови
* Играта вклучува подготвена приказна 
* Прибор за цртање и боење
* Секое дете добива испечатен шаблон од патеката во
   боја или црно бела варијанта, шаблон од зајчето кое
   треба да се избои и залепи за да може да се движи по
   патеката и 4 мали плика во кои има задачи
* Читање на приказна “Зајачето Лимајана оди во парк”.
* Играта секогаш започнува од полето СТАРТ и завршува 
    на полето со бројот 10 



“Зајачето Лимајана оди во парк”

 Едно саботно попладне зајачето Лимајана реши да оди во парк, да си поигра со своите другарчиња. Она што е необично во оваа 
приказна е тоа дека таа не знае каде се наоѓа паркот во кој се наоѓаат другарчињата а ние ќе и помогнеме решавајќи ги задачите кои 
таа ќе ги наоѓа по патот. 
 На самиот почеток пред себе забележала пликче. На пликчето пишувало - Отвори ме, за да ти помогнам да стигнеш до паркот! 
 Лимајана го отворила пликчето и ја пронашла задачата 2+2=   . Ајде да и помогнеме на Лимајана да ја реши задачата и да се 
придвижи кон соодветното поле . На кое поле треба да ја однесеме (Кој број го добивте?По извесно време наставникот го кажува точниот 
одговор).
 И така Лимајана  стигнала до бројот четири. Но таа сеуште не беше во паркот. Тука ја чекала нова задача. Го отворила пликот и 
ја видела задачата 3+4= .Лимајана малку се помислила...Ајде и ние да помислиме...На кој број треба сега да ја однесеме? Кој број го 
добивте? Кој е резултатот на задачата 3+4? 
 Така Лимајана стигнала до полето со број 7. Се израдувала кога тука здогледала дечиња кои си играат и си помислила дека 
веќе стигна. Но нејзините другарчиња не биле тука. Лимајана беше малку изморена и тажна па седна на блиската клупа да се одмори. И 
тука на клупата повторно ново пликче и нова задача што значеше и нова насока. Лимајана брзо го отвори пликчето во кој беше задачата 
6-1=   . Лимајана веднаш ја реши задачата знаејќи дека таа ќе ја донесе поблиску до другарчињата. Кој број го доби зајачето? 
 Зајачето цело среќно отиде на бројот 5. Кога стигнало до полето со број пет го чекаше едно од другарчињата и се разбира ново 
пликче и нова задача.  Задачата која ја најдоа во пликот беше 5+5=. Веднаш ја решија задачата и така стигнаа до полето со број 10. 
 Оваа задача ја однесе Лимајана до саканата дестинација, во паркот. Таму ја чекаа и другите другарчиња и заедно поминаа 
прекрасно попладне.
 
Забелешка: Додека ги решаваат задачите учениците ги охрабрувате да одат до полето со волшебната шапка каде можат да побараат 
помош и манипулативни средства кои ќе им помогнат при решавање на задачите.


