


Драга децо,

И ове недеље вам шаљемо предлоге 

занимљивих активности које можете 

радити у току слободног времена. 

Уживајте!









ADD A FOOTER 6



Ове огледе 

обавезно 

изводите уз 

присуство 

ваших 

родитеља.



https://www.youtube.com/watch?v=-DMi9Ubj9fk&list=RD-

DMi9Ubj9fk&start_radio=1&t=1104

На овом линку можете послушати 

Симфонијски оркестар и Хор РТС-а који 

изводе композиције познатих цртаних 

филмова:

https://www.youtube.com/watch?v=-DMi9Ubj9fk&list=RD-DMi9Ubj9fk&start_radio=1&t=1104






ПРЕДСТАВА ,,ЛЕПОТИЦА И ЗВЕР”

https://www.youtube.com/watch?v=L26fGVHC4Ws

За ову недељу вам предлажемо 

представу ,,Лепотица и звер”. 

Mожете je погледати на 

следећем линку:

На сајту позоришта ,,Пинокио” потражите и 

погледајте још неке од представа. 

Поред тога, сваке суботе у 12 часова се игра 

једна представа коју можете пратити уживо 

преко њиховог канала. Уживајте!

https://www.youtube.com/watch?v=L26fGVHC4Ws


Ево још једног предлога како да у свом 

дому имате право позориште.

НАПРАВИТЕ САМИ

ПОЗОРИШТЕ СЕНКИ 

Шта вам је све 

потребно?

ЗА ПОЗОРИШТЕ:

1. провидни папир за 

печење

2. картонска кутија

3. маказе

4. самолепљива трака

5. маркер 

6. лепак

7. хефталица

ЗА ЛУТКЕ:

1. картон од кутије

2. маказе

3.  штапићи за роштиљ



Раставите кутију, па на једној страници изрежите “прозор”, 

за позорницу, одрежите горње странице и саставите кутију 

како је приказано на фотографији. На “прозор” изнутра 

залепите комад провидног папира за печење.

КОРАК 1



Изрежите и од комада преосталог картона (од страница 

кутије) врх позорнице (можете га и украсити 

фломастерима и написати име позоришта). На тај украс 

залепите и два једнака комада материјала да 

представљају засторе позорнице (није обавезно).

КОРАК 2 КОРАК 3

Све то залепите на врх кутије, 

изнад позорнице.

Фигурице правите тако што од 

картона изрежете облике и ликове, 

коње, аутомобиле, људе и залепите 

их на штапић. Осмислите причу 

(може бити и сценарио бајке) и 

изведите представу.

КОРАК 4



ИГРА ,,МИЦЕ”

Ову друштвену игру можете 

направити сами од материјала које 

имате код куће. Ево и предлога на 

фотографији.



Мица је стратешка игра са два играча, која се играла још у Римском 

царству. Циљ игре је победити или заробити противничког играча и то 

тако што ће он остати са мање од три фигурице, што је класична победа. 

Такође, уколико противник не може да одигра потез и нема где да помери 

своју фигуру, то се зове заробљавање и означава крај игре. Још једна 

опција је када оба играча остану са три фигурице, што доводи до 

нерешене игрице.
Играчи постављају по девет фигурица на таблу, а договоре 

се ко ће први почети са постављањем. Циљ је да се 

формира МИЦА, тј. да се поставе три фигурице 

хоризонтално или вертикално у низ. Играч који је 

формирао МИЦУ, има право да противнику узме једног 

играча, али само ону фигурицу која није већ у формираној 

мици. Наравно, ако нема другог избора (слободних 

играча), онда може уклонити играча који је у низу.

ПРАВИЛА ИГРЕ



Мали Политикин Забавник је дечији часопис 

намењен школском узрасту. Читајући овај 

часопис можете да  учите, а истовремено се 

забављате и играте. Посебна пажња посвећена 

је енигматским задацима, квизовима и 

мозгалицама, као и стриповима. 



Леп поздрав вам шаљу 
учитељице из боравка!


