
НЕ ЉУТИ СЕ ЧОВЕЧЕ ВЕЋ РАЗВИЈАЈ СВОЈЕ ТЕЛО 
 
 

  
Драга децо,  
 
Надамо се да се одлично сналазите у овој ситуацији и да учење на даљину није тешко. 
Учитељице у боравка су за вас спремиле 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 у боравку 
 

 
 
 

Радите ли домаће задатке? Није лако, али можете ви то!  
 
Ожеднели сте? Идите до кухиње по воду, вода је поребна нашем организму, али немојте да 

ходате већ . Вратите се скакућући на другој нози. Поново седите на столицу и 
наставите да радите домаћи задатак. 
 

О, морате у тоалет, само напред, али не ходајте већ скакућите као . Оперите руке и 

вратите се, али скачите  поскоцима. 
 
Не брните, неће се љутити комшије испод вас, знају они ко живи изнад њих и да не излазите 
у паркиће. Знају да су за ваш развој потребне физичке активности. 
 
Ево неколико вежбица које ће ојачати ваше тело. Играјте се и не размишљајте о затореним 
вратима стана. Брже ће проћи ова изолација ако не размишљате о њој. Забавите се! 
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Претпостављам да сви имате друштвену игру „Не љути се човече“.  Веома је забавна, али  
поново седите и не померате се. 
 
Узмите само коцкицу, баците је и навалите! Има лакших и тежих вежби. Немојте да се 
обесхрабрите, ако је тешко а ви урадите колико можете. За неколико дана, ако вежбате, 
моћи ћете све да урадите.“ 
 

 
 
Замолите родитеље да вас сликају док вежбате. Пошаљите нам слике да и ми уживамо у 
њима. 
 

Вежбај и „Остани код куће“! 
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