
Драга децо, 

ове недеље вам   

предлажемо неколико 

игара  и активности 

у којима могу учествовати     

сви ваши укућани. 

Уживајте!



Најпре вас подсећамо на игре које смо 

играли у школи као и на игре које воле и

ваши родитељи

ЈАМБ
Потребан материјал:

-листићи за јамб (уколико немате 

листиће, можете их сами направити 

гледајући пример на интернету);

-6 коцкица;

-хемијска оловка



АСОЦИЈАЦИЈЕ

Потребан материјал:

- цедуљице (папирићи),

- шешир или чинија

Објашњење игре

За ову игру неопходан је паран број играча. Сваки играч 

на одређеном броју папирића исписује по један појам 

(све осим властитих имена). Сви папирићи се убацују у 

шешир и играчи их извлаче без гледања у шешир. 

Играчи из истог тима седе један преко пута другог. 

Један играч објашњава извучени појам свом саиграчу. 

Ако саиграч погоди појам, тим чува тај папирић код 

себе. Уколико не погоди појам, папирић се поново 

пресавија и враћа у шешир. Тим који сакупи највише 

папирића побеђује.



ПРЕДЛОГ НОВЕ ИГРЕ

Игра ,,Дневник”

Потребан материјал: кутије или чиније, папирићи и оловке

Сваки учесник има 10 папирића на којима би требало да 

напише по једну реч везану за догађаје претходног дана. 

Своје цедуље стави у посебну кутију. Свако узима по једну 

кутију (не своју) и има 10 минута да напише шта је та особа 

радила тог дана и ко је то.



ОДЕЉАК ЗА КРЕАТИВЦЕ И РАДОЗНАЛЦЕ



Следи неколико занимљивих идеја за креативце 

ШАШАВЕ САКСИЈЕ

Следите упутство увиду слика 











КУГЛАЊЕ

За ову игру потребно је 10 

пластичних флаша које можете 

украсити по жељи.



СПИНЕР

Упутство за прављење ове занимљиве играчке можете 

пронаћи на слајдовима који следе.







ЗАБАВНА БИОЛОГИЈА

Да ли ће биљка наћи свој пут ка светлости?

За овај експеримент ти је потребна 

кутија за ципеле, једно зрно пасуља, 

пластична чаша и помоћ родитеља.

На врху кутије исеци рупу кроз коју 

ће улазити светлост.

Замоли родитеље да ти помогну да 

направи биљци препреке као што је 

приказано на слици.

Кад посадиш пасуљ, добро га залиј, 

стави чашу у кутију и затвори је.

Проверавај повремено како биљка 

напреду. Потребно је мало је и 

заливати.

Срећно у експерименту и желимо 

ти успех!



Драга децо, чувајте се, 

остајте нам здрави и 

уживајте у игри!

Пуно поздрава шаљу вам 

ваше учитељице из боравка!


