
Драга децо,

И ове недеље настављамо са предлозима како све 

можете проводити своје слободно време док сте код 

куће. 

Надамо се да су вам наши предлози све интересантији.

Будите вредни као и до сада, учите редовно и надамо 

се да ћемо се ускоро видети.



Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак

Слободне активности

Погоди
појам

Пролећно 
цвеће

Скривени
предмет

Лептир Гледање 
представа за 
децу преко 
интернета

https://www.pi
nokio.rs/

Слободно време

Ласери Лавирнт Полигон Авиони Голф у кући

https://www.pinokio.rs/


За игру је потребно:

- неколико цедуља (на једној напишите ЦРТАЊЕ, 

на другој ПАНТОМИМА, а на осталим задати 

појам)

- папир залепњен за орман  (уместо  школске 

табле)

Објашњење игре:

Поделите се у две екипе са својим укућанима. 

Један члан прве екипе извлачи прву цедуљу која 

ће одредити да ли члан екипе црта појам или га 

објашњава покретом (односно пантомимом) и 

другу цедуљу на којој ће писати појам који треба 

да објасни. Остали чланови прве екипе имају 60 

секунди да погоде задати појам. Ако погоде 

добијају 1 поен, а ако не погоде, чланови друге 

екипе имају право да погађају и тако освоје поен. 

Појам може бити предмет, временска појава, 

осећања  или шта год желите. 

ЛасериПогоди појам (игра)

Одлучите како ће бити распоређени 

и замолите родитеље за помоћ. Од 

старта од циља не смете додирнути 

траке ниједним делом дела. Уколико 

је ово превише лако за вас пробајте 

да се од циља до стара вратите 

ходајући уназад. Срећно! 



На основу предмета (пластичне 
виљушке, штапића за уши, и ролне од 

тоалет папира) са слика направите 
цртеж ваше вазе пуне цвећа. 

Пролећно цвеће Лавиринт
-Потребно:

кутија од ципела, маказе, лепак, кликер. 

-На основу слике направити лавиринт по 

жељи. Нека родитељи помогну да се на 

пар места направе рупе и од малих делова 

каротона препреке. Ставите кликер и 

померањем кутије дођите до циља. Ако 

клкер упаде у рупу вратите се на старт.



Скривени предмет Полигон

Замоли једног члана 

породице да напусти 

просторију како би сакрио 

предмет који мора да 

пронађе. То ће успети само 

уз твоју помоћ када почнеш 

да певаш једну од песама 

које си научио из музичког. 

Када приметиш да се 

приближава предмету певај 

гласно, а када је се удаљава 

од предмета певај све тише.

У односу на то колико 

простора имате направите, 

уз  помоћ родитеља, мали 

полигон за вежбање. 

Пример: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=MLF1-T4S1es

Већину препрека са снимка 

можете реализовати уз 

помоћ намештаја или других 

предмета које имате на 

располагању. Ово никада 

не радите сами већ уз 

присуство родитеља!



Лепир

За израду овог лептира потребна 

је једна ролна папира коју ћете 

обојити како желите, папир (у 

боји или бели) који ћете исећи у 

облику крила као са слике. И за 

крај употребите машту како бисте 

украсили крила чиме год желите. 

Авион

Заједно са родитељима направите 

авион и мету као на слици. 

Одредите колико поена носи свако 

поље кроз које авион прође. 



Гледање представе за децу

На овом сајту моћи ћете да 

погледате неке од замиљивијих 

луткарских представа. Надамо се 

да ћете уживати.

https://www.pinokio.rs/

Голф у кући

На основу слике направите и 

обележите поља циља у голфу. 

Замолите родитеље да вам помогну да 

осмислите шта ћете у овој игри 

користити као палицу за голф.

https://www.pinokio.rs/

