
Овој проект е финансиран со поддршка од Европската унија. Оваа 
публикација ги рефлектира ставовите само на авторот, а Европската 
комисија или Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Националната агенција 
„Ерасмus“ + во Полска не може да биде одговорна за каква било употреба 
што може да се направи од информациите содржани овде “. 

 

                                    Број на проект: 2017-1-PL01-KA204-0382 

 

 

  

Наслов: Јапонски метод за развој на креативноста кај децата 
 
Опис: Ова видео покажува како да се развие креативноста кај децата. 
Јазик: Англиски 
 
Линк: https://www.youtube.com/watch?v=kXnugJEcVE8  

https://www.youtube.com/watch?v=kXnugJEcVE8


Овој проект е финансиран со поддршка од Европската унија. Оваа 
публикација ги рефлектира ставовите само на авторот, а Европската 
комисија или Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Националната агенција 
„Ерасмus“ + во Полска не може да биде одговорна за каква било употреба 
што може да се направи од информациите содржани овде “. 

 

                                    Број на проект: 2017-1-PL01-KA204-0382 

 

 

  

Наслов: Бебе и детска пресвртница 
 
Автор: д-р Лиза Шулман (Медицински колеџ Алберт Ајнштајн) 
 
Опис: 
Во ова видео, Педијатар за развој ги објаснува пресвртниците за комуникација што се 
очекуваат кај типично во развојните деца. Таа, исто така разговара за тоа што треба 
да прават татковците и мајките ако се сомневаат дека нивното дете има застој во 
развојот. 
Развојните милјони се објаснети во различни возрасти: 7 до 8 месеци; 12 до 15 
месеци; 18 месеци; 24 месеци. 
Совети за родители: 3 лесни активности за поддршка на развојот на вашето дете. Во 
видеото се прикажани 3 едноставни активности што родителите можат да ги прават 
со своите деца (стари околу 5 години) со помош на едноставни теми кои можат да ги 
најдат низ куќата. Активности се: Фрли вреќи со грав, пишување вежбање и читање. 
 
Јазик: Англиски 
 
Линк: https://www.youtube.com/watch?v=pZSjm0drIGM 

https://www.youtube.com/watch?v=pZSjm0drIGM


Овој проект е финансиран со поддршка од Европската унија. Оваа публикација 

ги рефлектира ставовите само на авторот, а Европската комисија или 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Националната агенција „Ерасмus“ + во 

Полска не може да биде одговорна за каква било употреба што може да се 

направи од информациите содржани овде “. 

 

                                    Број на проект: 2017-1-PL01-KA204-0382 

 

 

  

Наслов: Инспирирани активности од Монтесори за возраст од 2-6 
години 

 
Автор: adyади А. (ресурси за учење за родители и наставници) 
 
Опис: Ова видео ги покажува активностите инспирирани од Монтесори за возраст од 
2-6 години што родители можат да ги прават дома. 
 
Јазик: Англиски 
 
Линк: https://www.youtube.com/watch?v=8yuTahgoygM 

https://www.youtube.com/watch?v=8yuTahgoygM


Овој проект е финансиран со поддршка од Европската унија. Оваа 
публикација ги рефлектира ставовите само на авторот, а Европската 
комисија или Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Националната агенција 
„Ерасмus“ + во Полска не може да биде одговорна за каква било употреба 
што може да се направи од информациите содржани овде “. 

 

                                    Број на проект: 2017-1-PL01-KA204-0382 

 

 

  

Наслов: Инспирирани активности од Монтесори за возраст од 2-6 години 
 
Автор: adyади А. (ресурси за учење за родители и наставници) 
 
Опис: Ова видео ги покажува активностите инспирирани од Монтесори за возраст од 
2-6 години што родители можат да ги прават дома. 
 
Јазик: Англиски 

 

Линк: https://www.youtube.com/watch?v=VxSRgkR5_5w  

https://www.youtube.com/watch?v=VxSRgkR5_5w


Овој проект е финансиран со поддршка од Европската унија. Оваа 
публикација ги рефлектира ставовите само на авторот, а Европската 
комисија или Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Националната агенција 
„Ерасмus“ + во Полска не може да биде одговорна за каква било употреба 
што може да се направи од информациите содржани овде “. 

 

                                    Број на проект: 2017-1-PL01-KA204-0382 

 

 

  

Наслов: Згодната зона 
 
Опис: Оваа слика ги покажува чекорите на Излегување од вашата зона за удобност за 
достигнување на зоната на раст 
Јазик: Англиски 

Слика: 



Овој проект е финансиран со поддршка од Европската унија. Оваа 
публикација ги рефлектира ставовите само на авторот, а Европската 
комисија или Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Националната агенција 
„Ерасмus“ + во Полска не може да биде одговорна за каква било употреба 
што може да се направи од информациите содржани овде “. 

 

                                    Број на проект: 2017-1-PL01-KA204-0382 

 

 

  

Наслов: Моќните ефекти на цртањето врз учењето 
 
Автор: Кетрин Маден за образовната фондација Georgeорџ Лукас 
Опис: Ова видео ги покажува моќните ефекти на цртањето врз учењето. 
Јазик: Англиски 

 

Линк: https://www.edutopia.org/video/powerful-effects-drawing-learning  

https://www.edutopia.org/video/powerful-effects-drawing-learning


Овој проект е финансиран со поддршка од Европската унија. Оваа 
публикација ги рефлектира ставовите само на авторот, а Европската 
комисија или Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Националната агенција 
„Ерасмus“ + во Полска не може да биде одговорна за каква било употреба 
што може да се направи од информациите содржани овде “. 

 

                                    Број на проект: 2017-1-PL01-KA204-0382 

 

 

  

Наслов: Што е авантуристичко образование: Зошто и како да се 
спроведе 

 
Автор: партнери на проектот Еразмус +, именуван „Инклузивно авантуристичко 
образование: од теорија до пракса“, број на проектот: 602128-EPP-1-2018-1-BG-
EPPKA2-CBY-ACPALA 
Опис: Ова видео покажува Што е авантуристичко образование: Зошто и како да се 
спроведе. 
Јазик: Англиски 
 

 

Линк: https://www.youtube.com/watch?v=ON-
iZs0Jr7o&feature=share&fbclid=IwAR3YDQfwGAH3ZemORRMrd9BhUI75G3KPE_-
Ln6TPc3cG6wjkUC8DFIotpB8 

https://www.youtube.com/watch?v=ON-iZs0Jr7o&feature=share&fbclid=IwAR3YDQfwGAH3ZemORRMrd9BhUI75G3KPE_-Ln6TPc3cG6wjkUC8DFIotpB8
https://www.youtube.com/watch?v=ON-iZs0Jr7o&feature=share&fbclid=IwAR3YDQfwGAH3ZemORRMrd9BhUI75G3KPE_-Ln6TPc3cG6wjkUC8DFIotpB8
https://www.youtube.com/watch?v=ON-iZs0Jr7o&feature=share&fbclid=IwAR3YDQfwGAH3ZemORRMrd9BhUI75G3KPE_-Ln6TPc3cG6wjkUC8DFIotpB8

