
Боравак



Драга децо,
Овај пут, уз позитивне мисли и пуно лепих поздрава 

шаљемо вам  мозгалице,питалице,предлоге 

игара,експерименте и идеје за креативан рад…



Мозгалице:

1. На једном од својих многобројних путовања по свету, Пера је 

у пустињи наишао на ирског хрта који је умирао од 

глади…Најчудније је било то што је пред хртом, којег је 

очигледно неко изгубио, стајао свеж бифтек, али га хрт није 

јео. Зашто?

2. Исцрпљен човек пузи пустињом и вапи : “Воде…“ Изненада, 

пред њим се створи кофа пуна млека.Човек погледа у млеко и 

разочарано продужи даље… Зашто човек, иако је био много 

жедан, није пио млеко?



Решења:

1.Зато што је хрт имао корпу 

на њушци.

2.Зато што је млеко било у 

праху.



Питалице

Питали миша: 

- У којем селу најбоље живиш?    

- У оном где нема мачака…

Питали пса:

- Зашто сваког поздрављаш репом?

- Зато што немам капе…

Питао магарац ђака:

- Па шта ћеш бити кад непрестано учиш?

- Не знам шта ћу бити али знам да нећу бити магарац…

Питали чобанина:

- Како у вашем селу зову вука?

- Богме,он и незван дође… 



После
гимнастике
ума
предлажемо и 
мало
гимнастике
тела…



Купус у бојама дуге

Потребне су вам веће чаше, 
листови купуса и вода.Чаше 
напуните водом, додајте 
прехрамбену боју и на крају по 
лист купуса. Оставите преко 
ноћи и ујутру ће вас сачекати 
обојено лишће купуса. Биљке 
апсорбују воду и листови 
попримају боју. То је могуће са 
травама, цвећем па чак и 
дрвећем.

Ракета балон
Спојите столице концем, 
који сте провукли кроз 
сламчицу.Сламчицу 
залепите за надувани 
балон.Дете само треба да 
држи балон прстима , а чим 
га пусти ваздух ће почети 
да излази и тако ће 
покренути балон на другу 
страну. Овако детету 
можете добро објаснити 
трћи Њутнов закон.

Забавите се и 

експериментима

(уз обавезно

присуство маме

и тате)



Направите уметничко дело од здраве ужине 



Још идеја за забаву… 



За креативце!

Уколико су вам остали картони од јаја после Ускрса можете их 

искористити на креативан начин.





Другари ,поздрав и 
будите нам здрави!


