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Editorial
         Во ова списание е вклучен целиот придонес на проектот „Млади
научници“ што децата и воспитувачките од нашата градинка ги
направија преку текст, фотографии и различни  активности.Ќе бидат
прикажани и класифицирани експерименити  изведени од страна  на
децата,  експерименти со млад научник од нашиот град и заеднички
експерименти со претставниците од земјите-партнери. Исто така ќе
се објават фотографии од претставници на земјите-партнери, кои  
беа во првата средба во Данска, како и нивната посета на Дебар,
Македонија.  
Тоа ќе биде важен документ кој ќе остане во архивите на нашата
градинка , каде што идните генерации ќе продолжат и ќе се во
можност да се запознат и да продолжат со работата која ние сме ја
 направиле заедно со нашите партнери како добри и ефикасни
практики за децата од предучилишна возраст.  
Мислам дека, децата секогаш го заслужуваат најдоброто што можеме
да го понудиме, така што секоја промена во градината е
добредојдена, за да можеме да постигнеме најдобри резултати во
предучилишното образование и образованието на децата воопшто.  
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Детска градинка 

ЈОУДГ„Брешиа“ 

 
Детската градинка „Брешиа“
започна со работа на 1.09.1970
год. Името го добива како
донација на жителите на градот
Бреша Италија, по
катастрофалниот земјотрес во
1967 год. Во рамките на на
Детската градинка, дејност се
остварува во три објект: објект
Брешиа, објект Колезија и
центар за ран детски развој во
село Могорче. 
 

 
Целокупната дејност јавршат 41 вработен, од кои 11 воспитувачки се вклучени во проектот
„Мали научници“. Наша основна дејност е воспитание, образование и згрижувачка дејност на
деца од 9 месеци до поаѓање на училиште согласно Програмата за рано учење и развој,
базирано врз Стандардите за рано учење и развој. Наша цел е исто така да всадиме
стимулативна и креативна средина во која детето ќе може да го осознава светот, да учи и да ги
развива своите потенцијали преку игри, песни, дружење, интеракција, истражувачко-
откривачки активности, решавање на проблемски ситуации и сл. Земајќи го ова во предвид,
треба да се залагаме за квалитетна воспитно-образовна дејност, индивидуализиран пристап,
вклучување на семејството и пошироката општествена заедница во воспитно-образовниот
процес, користење на соодветни нагледни средства, техники, методи, реализирање на
проекти, работилници со родители и деца, посети, хуманитарни акции и  професионало
усовршување на вработените преку семинари и обуки. 



„Мали научници“ е проект од 5 детски градинки од Македонија, Данска, Латвија, Турција и
Италија за да ја развијат стратегијата на Европската комисија за 2020 година, чија цел е да ги
подобрат основните вештини на новата генерација за подобра иднина на ЕУ. Потребните
основни вештини во науката, математиката, јазикот и технологијата треба да се развијат со
трансформирање на активностите во игрите. 
Бидејќи практичното знаење и теоретското знаење се важни фази на учење, тие треба да се
комбинираат за да се обезбеди на децата ефикасно учење во рана возраст. Бидејќи ова е
проект на ниво на градинка, ќе има основно ниво на активности. Децата се наши главни целни
групи и затоа клупските активности ќе бидат трансформирани во драми за да го направат
своето учење поудобно и незаборавно. Наставниците ќе бидат главни актери во проектот. 
 
ЦЕЛИ 
-Создавање на активна предучилишна средина внатре во / надвор од класите 
-Обезбедување на холистичко учење 
-Развој на ИКТ, јазични и дигитални вештини на децата 
-Развој на интерес на децата преку математика, јазик, наука, технологија 
-Подобрување на самодовербата 
 
Овој проект се финансира со грантот на Европската унија - Програмата Еразмус +, 
Националната агенција за европски образовни програми и мобилност и ЈОУДГ "Брешиа"
со вкупен износ од 140.050 евра. 
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The Team  and Opening 

Science CLUB 
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 Во рамките
 на проектот
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Експериме
нт 1-Магнет

- Стаклен сад - Вода 
- Спајалици - Капак која на едната страна е железен 

- Магнет 

Потребни материјали:

Водата се турува во садот. 
Во садот се ставаат спајалиците

Железниот дел од капакот 
се магнетизира со магнетот 

Капакот се става во водата 

Спајалиците се лепат на капакот и 
покрај тоа што стоеле во водата 



Експериме
нт 2-Воздух

- Празно шише - Сода бикарбона - Балон 
- Оцет 
- Лажица 
- Инка 

Потребни материјали:

Со помош
 на инката

 во шишет
о 

се турува
 оцет 

 Во балонот внатре со помош 
на лажица се турува сода 
бикарбона

Балонот се става во отворот 
на шишето и се турува содата 
за да се измеша со оцетот 

Од спојот на оцетот и содата се 
создава „ерупција“ која го исфрла 
вишокот на воздух надвот т.е го 
дува балонот



Експериме
нт 3 - Дожд

- Голема тегла - Шише со топла вода - Мраз 

Потребни материјали:

Во теглата се турува топлата вода

Се затвора убаво со капакот и 
се ставаат коцките со мраз 

Што се случува?  

Во теглата се формира пареа, потоа 
пареата се лепи на ѕидовите на теглата 
и се формираат капки кои течат по 
одгоре надолу. Така се формира дожд. 



Експериме
нт 4 - Звук

- Пластична саксија која на едната страна

има дупка - Цевка 
- Најлон 
- Ластик 
- Сол 

Потребни материјали:

Саксиј
ата ја покри

ваме со најлон
от, така 

што најлон
от убаво

  да е оптегн
ат со 

ластик
 околу

 саксиј
ата

 Потоа во дупката ја ставаме 
цевката

а над најлонот ставаме сол 

На крај се дува од цевката и со 
помош на звукот кој се произведува 
со помош на цевката најлонот 
вибрира и ја движи солта



Експериме
нт 5 - 

мешање на бои

- Еден широк стаклен сад - Стаклено шише - Бокал со вода - Прехрамбени бои: сина и жолта 
- Две лажици 

Потребни материјали:

Водата од бокалот ја туруваме во 
широкиот стаклен сад и се раствора 
жолтата боја 

додека во стакленото шише се 
раствора сината боја мешајќи 
со лажица

Шишето во која е растворената 
сина боја го ставаме внатре во 
садот со жолта боја

На крај се добива зелена боја преку 
„мешање“ на двете бои во садовите  



Изучувањето на друг јазик, различен од
мајчиниот, кај секое дете предизвикува интерес и
возбуда и самодоверба. Учењето на англискиот
јазик го направи баш тој ефект кај децата. Па
преку активностите кои се реализираа во
англискиот клуб, децата научија да се

претстават, да ја кажат својата омилена боја,
играчка, јадење, да кажат кои се членовите на
семејството, да пеат песнички на англиски.....и
што е најважно да се обидат да разговараат на

англиски. 
 

      Англиски клуб 



 
Со активностите по математика децата на еден
поинаков начин ги изучуваа математичките
концепти: сортирање, броење, облици,

споредување, мерење. Преку различни игровни
активности, манипулативни, конструктивни

активности, како и преку песна децата научија
дека математиката може да биде лесна и

интересна. 
 

 Математички клуб 



Во ова модерно време напредокот на
технологијата е нешто што не ги одминува и

децата. Достапноста на компјутерите, мобилните
телефони, таблетите, различни високо-
технолошки и дигитализирани апарати кај
децата предизивикува посебен интерес и

љубопитство.  Предуслов за тоа е кога децата се
обучуваат на соодветен начин и со соодветни
средства . Од она што им беше понудено на
малите научници се покажа дека тие имаат
поголем капацитет во совладување на
напредните технологии, особено кога

активностите се во комбинација со науката и
математиката.  

 

 Технолошкиот клуб 



Во декември 2017 година во градот Вејле Данска,
се одржа првата средба со претставниците
партнери од пет држави: Македонија, Данска,
Литванија, Италија и Турција.  Целтта на оваа
средба  е да се организираат чекорите на овој

проект, преку заедничка дискусија, потпишување
на договорот за партнерство во која е вклучена

основната рамка на проектот согласно принципите
на Европската Комисија. Наука, математика,

технологија и англиски јазик беа предметите кои
партнерите во своите матични иституции со

учениците и наставниот кадар би реализирале
различни игри и активности. Така Македонија ја

доби наука, Италија-математика, Данска-
технологија, Литванија-англиски јазик а Турција ќе
биде домаќин на завршниот дел од проектот, на кој

ќе се евалуира работата на партнерите за 24
месеци колку што ќе трае проектот. Се договорија и

датумите на посетите.

Прв Транснационален 
состанок во Данска



Од 9-13 април 2018год. во Дебар се одржа првата
средба на размена на искуства помеѓу

воспитувачи и наставници, од петте партнери на
проектот „Мали научници“ која треше 5 дена. На
оваа средба партнери веќе од првиот ден ги
претставија своите активности, градинка/
училиште, град и образовниот систем. Се

организираа активности кои вклучуваат работа во
групи, дискусии, запознавање со начинот на

работа на Научниот клуб преку обсервација во
самата група, размена на впечатоци, споделување

на експерименти подготвени од страна на
партнерите со децата од научниот клуб, како и

презентирање на деца-научници со свои
експерименти. Вториот дел од  оваа средба беше

предвиден за патувања кои имаа за цел
запознавање со одредени делови на Македонија,
историски и природни знаменитости во Дебар и

околината Струга и Охрид,  дружење и
запознавање на учесниците помеѓу себе. 

          Краткорочна 
размена на наставници



При посетата кај градоначалникот на Општина
Дебар, м-р Ружди Љата прво ги запозна со град
Дебар, нејзината местоположба, карактерстиките
на градот, историско-културните карактеристики и
секако по она што најмногу град Дебар и околината

е познат; гипсот и термо-минералните води.
Понатака пред присутните го искажа своето

задоволство што нашата градинка учествува во
еден ваков важен проект, во кој воспитувачките
заедно со нивните колеги од Данска, Литванија,
Турција и Италија покрај што ќе имаат можност

професионално да се надградуваат преку размена
на искуства и добри практики, во исто време и ќе се
запознат меѓу себе и ќе се дружат. Ова е шанса

како што градоначалникот истакна, е чекор напред
за унапредување на предучилишното образование

не само во нашиот град туку и во Македонија
воопшто. На крај на посетата градоначалникот ги
испрати гостите со реченицата: „Кој еднаш дошол

во Дебар, ќе посака да дојде уште еднаш“. 

За време на престојот и посетата на град
Струга, присутните гости го посетија
Природо-научниот музеј „Д-р Никола

Незлобински“. Во музејот се запознаа со
специфичностите и ендемичните видови

на  животнински и растителен свет
карактеристичен  за Охридско-Струшкиот

регион.  

Посетата на „Кристалната пештера“ односно
Алчија предизвика огромно воодушевување
кај нашите гости. Тоа беше несекојдневна

можност гостите да видата и допрат
кристален гипс со чистота од 99,99 посто,
уникатен по својот изглед, единствен од
ваков вид не само во Македонија туку во
светот ( втор по чистота). Гостите се

запознаа со начинот на создавање на гипсот,
како се добива нејзината чистотата, зошто
најмногу се користи, нејзината намена во

градежништвото и медицината. 



Special thanks to  Erasmus + Program and Debar Municipality  
 


