
И МАЖИТЕ МОЖАТ!

Овој промотивен материјал е изготвен со поддршка од Фондот за население на Обединетите нации (УНФПА). Мислењата и 
ставовите искажани во овој промотивен материјал не ги претставуваат мислењата и ставовите на донаторите или други 
придружни организации.

Сенките се необични и интересни за сите, не само за децата, туку и за возрасните. Сенката е секаде околу нас. 
Таа има магиска вредност, магиско значење. Преку игра со сенки можеме  да ги ја разбудиме детската 
имагинација. Со сосема мали средства, со многу желба и имагинација може да се направи една игра дома, која 
може да трае до бесконечност. Потребни материјали за игра со сенки: платно во рамка (можете да користите и 
паус хартија врамена во неискористена рамка за слики), батериска лампа, фигури изработени на картон (можете 
да користите и пластични кеси), стапчиња на кои ќе ги закачите фигурите (може стапчиња за скара, достапни во 
сите маркети), ножици, лепак. 
Чекор 1
За да се започне игра со сенки пред се потребно е да се изработат  ликовите/фигурите. Се изработуваат од 
картон на кој се црта ликот (крои) се сече по контура и се поставува на држач. Фигурите можат да бидат 
животни (ракчиња, птици, октоподи), силуети на луѓе, цветчиња, куќички, авиони, автомобили итн. 
Чекор 2
Затемнете една просторија и поставете го платното . Потребно е платно-потенко, во посветла боја и сијалица 
со силна светлост. 
Чекор 3
Фигурите се поставуваат  зад платното, се пушта силна светлост и така се добиваат сенките.  Фигурите  се 
придвижуваат, а истовремено се кажува и текстот. За подраматична приказна можете да користите и музика.

Креативни игри за деца



1.Најлесен начин да испеглате кошула
Најтешко парче за пеглање е  кошулата. Со едноставен трик ова може да биде полесно. Делот што најмногу се 
гужва (или целото парче облека) ставете го на картон, а преку него ставете газа. Полека поминете со пегла и 
изгужваната облека ќе биде како нова.

2.Како да го продолжиме животниот век на алиштата
Едно од главните правила за зачувување на бојата, а и материјалот на облеката, е пеглање од внатрешна страна.
 

4.Трик со алуминиумска фолија
Пеглањето на едната страна на облеката не е доволно, па затоа мора да правите дупла работа и да пеглате и од 
другата страна. За да си ја олесните оваа работа, под заштитената ткаенина на даската за пеглање ставете 
алуминиумска фолија. Фолијата ќе рефлектира топлина, па пеглањето од другата страна нема да биде потребно.

1. Се мијат убаво сите намирници. 
2. Доколку имате стар леб од него можете да подготвите крутони : се сецка лебот на коцки и се зачинува 
по вкус со зачини, сол, бибер или слично, се попрскуваат малку со масло за јадење и  се печат во рерна на 
200 степени, додека поруменат, со повремено промешување и превртување за рамномерно да се испечат.
3. Прво ги кинеме марулата и руколата на поситни парчиња. Го сечеме доматот на коцкички. 
4. Буковката се сече (може и да се кине со раце) на помали ленти. На добро загреана тава со малку 
маслиново масло се пропржуваат по желба (Шеф Антонио препорачува 3-4 минути). 
5. Сите намирници се ставаат во подлабок сад за сервирање. Добро се промешуваат. Се додава и 
буковката. 
6. 4 супени лажици павлака се мешаат заедно со една лажица мајонез во длабок сад, сол се става по вкус, 
оригано една кафена лажица. Се меша заедно.
7. Сосот се прелива врз салатата. Се промешува.
8. На крај, врз промешаната салата се додава овчиот кашкавал на тенки ленти.  

7. Дамки од трева (зеленило)-чест родителски предизвик
За материјали кои мораат да се перат на суво, пробајте дамката да ја отстраните триејќи ја со мешавина 
од светол оцет, вода и сода бикарбона. Хемиската реакција може да помогне дамката да биде отстранета. 
Доколку материјалот може да се пере на кој било начин, пробајте да ја отстраните дамката нанесувајќи на 
неа мешавина од алкохол и вода (1:3). Оставете дамката да се исуши и потоа целосно исперете го парчето 
облека.

Шумска (Forest) салата а ла АнтониоТрикови за полесно пеглање

ОВЧИ КАШКАВАЛ 150гр. (или пармезан)

ПАВЛАКА (4 супени лажици)

МАJОНЕЗ (една супена лажица)

ОРИГАНО (една кафена лажица)

ЛУКЧЕ (по желба)

1 КИТКА МАРУЛА

1 КИТКА РУКОЛА

2 СРЕДНИ ДОМАТИ

КРУТОНИ 200гр. (кубети)

БУКОВКА 300гр.

Намирници: Додаток:

Сос:

СОВЕТИ ЗА ПРИГОТВУВАЊЕ ХРАНА ЗА ДЕЦА:

- Секогаш сервирајте ја храната на вашето дете со нешто што му е нему омилено. Пр. сервирајте брокула, 
морков со некој негов омилен прелив или прилог. Исто така, исецкајте го овошјето и зеленчукот во различни 
облици со помош на калапчиња за колачи.
- Децата сакаат јаки бои. Затоа при сервирањето на храната гледајте да има бар една присутна омилена 
јака боја која ќе им го привлече вниманието.
- Овозможете му на вашето дете да биде присутно во пазарување на намирници за приготвување на 
оброците. Така ќе видите што ново би сакало да проба и ќе го направите среќно со тоа што сте му 
дозволиле да ви помага.

5. Тазе пегланите кошули 
оставете ги малку да се 

изладат, особено ако пеглата е 
на пареа, бидејќи свежо пегланите 
кошули брзо се гужваат ако се 
притиснати од останатите 

кошули во ормарот.

6. Не ги оставајте алиштата да се 
пресушат. Доколку ги заборавите 
алиштата надвор на сонце да се 

сушат повеќе од потребното тие ќе 
станат крути и многу тешки за 

пеглање. За подобро пеглање на некои 
ткаенини се препорачува тие да 

бидат и малку мокри.

3.Редовно чистете ја пеглата
Главна причина за недоволно функционална пегла е нечистотија. Потребно е повремено чистење на нејзиниот 
долен дел.Чистете ја пеглата најмалку 2 пати во месецот, со мешавина од јаболков оцет и сода бикарбона.
Не е потребно пеглата да е загреана, само нанесете ја топлата смеса со памучна крпа и комплетно ќе се 
отстранат сите нечистотии.


