
  
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:  Пролећна ливада- сталак за ускршња јаја 

Драга децо и поштовани родитељи, ближи нам се најлепши празник који окупља 
целу породицу. Нажалост због ситуације у којој се налазимо, можда нећемо бити у 
могућности да проведемо празник са нама драгим особама, широм породицом или 
пријатељима, али можемо се потрудити да и овај Ускрс проведемо срећни и 
насмејани у ужем кругу породице. Ево једног примера где ћете уз наше предлоге 
како то да урадите, и уз помоћ своје маште и креативности, направити сталак, који 
ће бити посебан и јединствен и у којем ће ваша ускршња јаја наћи своје почасно 
место. 

Потребан материјал: Кутија за јаја, плава, зелена и бела темпера, цеткица, пар папира у 
боји (ако немате папир у боји можете бели папир да обојите у жељену боју фломастерима, 
дрвеним бојама, темперама...), маказе, лепак. 

 

 

 



1. На почетку доњи део кутије обојите зеленом бојом а горњи плавом. 
 

 
 

2. Од папира у боји исеците траву, цветиће и залепите на зелени део кутије који 
представља ливаду. Исеците Сунце и облаке и залепите их на плави део кутије за 
јаја који представља небо.  Ми смо додале пар пилића и лептирића. Пилићи су 
купљени, а ви их можете нацртати на папир, исећи и залепити, или направити 
оригами пиле са овог сајта  https://www.youtube.com/watch?v=Cgn73FQdmLk, а 
лептирићи су са овог сајта https://www.youtube.com/watch?v=NtmugvHYUf0. 
 
Овако је испало нама, а сигурне смо да ће нам ваши радови измамити уздахе 
одушевљења. Уживајте у сваком тренутку. Срећу чине мале ствари.  
 

 
 
Једва чекамо слике ваших радова!  


