
  
Драга децо,  
 
надамо се да се одлично сналазите у овој ситуацији и да учење на даљину 
није тешко. Учитељице из боравка су за вас припремиле разне 
занимљивости које ће бити постављане на сајту школе. Није обавезно, али 
је пожељно да погледате и учествујете. 
 
За сваку активност коју смо осмислили имаћете упутство за реализацију. 
Поделите са нама све што постигнете. На мејл boravak@starina.rs пошаљите 
фотографију/е или видео снимак онога што сте уради.  Потребно је да у 
наслову мејла напишете разред и тему. 
 
Поздрав, 
Учитељице из боравка 
 
 

Тема:  Игра “Мудра лопта“ 

Потребно да се игра реализује: лопта, више чланова породице 

У овој игри учествују играчи који стоје у полукругу и вођа игре. Задатак игре је да вођа 
додирне и именује три дела тела, а затим баца лопту једном играчу који је хвата, понови 
иста три дела тела, притом их додирне лоптом и враћа лопту вођи. Нпр. вођа игре додирне 
главу и изговори глава, затим додирне лакат и изговори лакат и на крају додирне колено и 
изговори колено. Када добаци другом играчу, он то понови. Када сви понове прва три 
појма, онда се прелази на други ниво игре, а тада сваки играч смисли три нова дела тела, 
водећи рачуна да играчи пре њега нису споменули ни један. Уколико је потребно, почетни 
ниво игре може се прескочити и одмах кренути на други ниво. Лопта се насумице баца 
играчима, тако да сви у сваком тренутку морају бити сконцентрисани како би ухватили  
изненада бачену лопту и испунили задатак. Игра није такмичарског карактера, али се 
може играти „на испадање“- уколико неко не ухвати лопту или понови неки део тела који 
је већ био споменут.  

Игра има више варијација, и ако вам постане лак ниво који играте, онда задајте да се 
изговори само прво слово (Г,Л,С = глава, лакат, колено) или да се именују предмети и 
животиње које почињу на то слово (глобус, ласта, столица). 

Снимите бар један круг игре да бисмо се и ми забавили гледајући како играте ову 
игру.  


