
БОРАВАК



Драга децо,

Прво да вам кажемо да нам мноооого 

недостајете.Надамо се да се одлично 

сналазите у овој ситуацији, да вам је овај 

начин учења занимљив и да  није тежак.

Како бисмо вам слободно време учинили 

још занимљивијим ваше учитељице 

из боравка су припремиле разне 

занимљивости које ће бити постављене 

на сајту школе.  



Прво да се подсетимо чега све можете да се играте са својом 

породицом
Човече, не љути се!                                                            Домине           

Занимљиве географије

Шах                                    Игре са   картама          



Загонетке исто тако могу бити још један вид забаве,а унапређују и  

вашу способност закључивања  и логичког мишљења.

Ево неких занимљивих примера:

1.Велик сам као кућа,                                                   

а маленог се миша бојим.

Нос ми је до пода,

чак и када стојим.

2.Малени сам, нисам велик,

ни превише снажан

али своју кућу носим

и правим се важан.

3.Имам капу зеленкасту,

а живим на сваком храсту

За тренутак или два 

погодите ко сам ја.

4.Имам игле

не знам шити,

ко ће мене погодити?



Надамо се да вам је забавно. 

Ево још мало примера
5.Ако изговориш моје име више ме неће бити.Шта сам ја?

6.У мраку се скривам,а дању те стално пратим.Шта сам ја?

7.Један може да ме има,двоје могу да ме поделе,ал`за троје нисам.Шта сам ја?

8.Чврста кућа и нема ниједна врата,у њој живе четири брата.Шта сам ја?



Одговори

1.Слон

2.Пуж

3.Жир

4.Јеж

5.Тишина 

6.Сенка

7.Тајна 

8.Орах



А сада наш предлог игре 

Игра „Погоди ко си“
Свака особа која учествује у игри треба да напише име једне 

познате личности,за коју је сигурна да особе са којима игра знају ко 

су. Насумично их поделите,па их лепљивом траком залепите за 

чело да не видите коју сте личност добили.Игра се игра у круг,тако 

да свака особа која има папирић на челу треба постављати 

питања,а одговори које може добити су само „да“ или „не“.На 

основу тога мора покушати да сазна „ко је она“. 



За креативце

Игра „Бадминтон“

Потребни су ти само дрвени штапићи,пластични тањири и 

балони.И забава може да почне!



Поздрав другари!

До поновног виђења,где вас очекују нове занимљивости и игре.


