
Гпдишна прпграма за 2010/2011 
 
“И ппкрај тпа штп летптп е време за пдмпр ние прпдплжуваме сп  нашите игри. Мнпгу наши 
другарчиоа се сега на мпре или пак на езерп, а некпј пд нас веќе беа на пдмпр и се вративме вп 
нашипт втпр дпм , вп тпплата куќичка-нашата градинка “8 Март”. 
 
Сега  ние весели и распеани сп нашите учителки вп градинката играме летни игри и раскажуваме 
летни приказни... и  размислуваме за месецпт Септември. Тпгаш ппвтпрнп, сите заеднп, ќе се 
спбереме, нп сега ппгплеми, ппраснати, а вп градинката ќе ни  дпјдат и нпви другарчиоа и ние ќе 
им раскажеме штп се, ќе правиме вп пваа учебна 2010/2011 гпдина. А , нашипт план е следен... 
 
Септември 
Ќе гп прпславуваме ппчетпкпт на пваа учебна гпдина ,сп нпви игри приказни и сп мнпгу, мнпгу 
музика; 
Вп пвпј месец е нашипт гплем празник 8 Септември, за негп ќе учиме ние пд ппгплемите групи; 
 
Октомври 
Првата недела пд пвпј месец е наша-Недела на дететп. Секпј нејзин ден ќе гп пдбележиме на 
различен начин: сп прпшетка, театар,игри без граница,сп ликпвнп ателје и штп уште не; 
Замислете, месецпт Октпмври е пплн сп празници штп ги бележиме вп градинка:  4 Октпмври - 
Ден на живптните, 11 Октпмври - нашипт ревплуципнерен празник, 16 Октпмври - Ден на здрава 
храна.... и уште мнпгу други интересни нешта! 
 
Ноември 
Вп месец Нпември ќе гп празнуваме рпденденпт на нашипт град Скппје - 13Нпември; 
Сп  прекрасна свеченпст ќе ја испратиме есента, а сп мама и татп ќе имаме есенска рабптилница; 
 
Декември 
Е!- Декември е месец на нашите најгплеми радпсти.Вп негп ,ќе украсиме мнпгу елки и ќе гп 
пречекаме Дедп Мраз; 
И вп пвпј месец ќе имаме  рабптилница сп рпдителите,бидејќи мнпгу сакаме кпга сп нас рабптат и 
татп и мама; 
 
Јануари 
Ппвтпрнп ќе празнуваме и тпа гплеми  празници: Бадник и Бпжик……Кпледе леде….; 
 
Февруари 
Сп убава куклена претстава ќе гп пдбележиме 11Февруари-Денпт на бплните; 
Вп пвпј месец  ќе се ппдгптвуваме за нашипт патрпнен празник - 8 Март; 
 
Март 
Ќе гп празнуваме празникпт на мајките, бабите, учителките….. 



Нп, најубавп ќе гп празнуваме рпденденпт на нашата градинка     8 МАРТ,а штп ќе ви ппкажеме 
тпгаш, нека биде една мала тајна...; 
Денпт на прплетта и Денпт на дрвптп задплжителнп гп славиме вп нашипт убав двпр ,а какп ? 
Бидете трпеливи ќе видите тпгаш; 
 
Април 
За 1.Април ,се знае , ќе гп ппдгптвиме најшаренипт Маскембал; 
7.Април е ден на здравјетп ! Овпј ден, е  ден штп гп бележиме вп сите групи; 
Најубав ден  е Велигден,тпгаш вп секпја група јајца ќе вапцаме,а сп мама и татп ќе имаме 
Велигденска рабптилница; 
 
Мај 
6.Мај е Дурдпвден- Ден на нашата ппштина ,ќе гп празнуваме вп градинка , нп и ќе настапуваме  сп 
нашите игри некаде  низ нашата ппштина Кисела Впда; 
15 Мај е Ден на семејствптп ,ќе гп пдбележиме на наш детски начин; 
На крајпт пд пвпј месец ние гплемите ќе се ппздравиме сп нашата градинка “8Март”,зпштп пд 
Септември ќе пдиме вп училиште……... 
    
И така ппвтпрнп ќе дпјде тпплптп летп, нп дпдека тпа се случи, сите пвие месеци ние вреднп ќе 
учиме, рабптиме  и играме вп нашетп Царствп штп се вика градинка “8 Март” 
 
За секпе наше пдбележуваое,празнуваое и радуваое ќе ви пишеме………… 
Дп тпгаш ,бидете трпеливи,мислете на нас и дпвидуваое!!   ” 
 

Сп љубпв 
Вашите  мили деца пд најубавата градинка -8 МАРТ 

“8 Март”-Скппје 
 


