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Драга децо,  
 
надамо се да се одлично сналазите у овој ситуацији и да учење на даљину није тешко. 
Учитељице из 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 из боравка 
 
 
Тема: Мозаик од љуски јаја 

Потребан материјал:  љуске од јаја, лепак, оловка и папир, бојице (фломастери, водене 
боје темпере...) 

 Драга децо, надамо се да сте уживали у фарбању и украшавању ускршњих јаја . Ми јесмо, 

гледајући фотографије вашег ускршњег шаренила �. 

 Уживајући у фарбању и украшавању јаја, често се занесемо и офарбамо их превише па 
током празника не успемо све да их поједемо.  Наредних дана, наше маме и баке 
смишљају разне рецепте од куваних јаја, јер храну не би требало бацати! Буде нам жао да 
прелепе, шарене, светлуцаве љуске бацимо у канту за смеће. Зато, током следећег оброка, 
пажљиво уклоните љуску јајета  и спремите материјал за ову забавну активност! 

Објаснићемо вам како врло лако можете направити мозаик. 

За оне који не знају, мозаик је сликарска техника која се изводи слагањем разнобојних 
коцкицa oд камена или стакла . Ми ћемо данас направити мозаик од љуски јаја. 

 



Уколико сте фарбана јаја већ искористили, можете употребити  љуске нефарбаних јаја па 
их обојити фломастерима, темперама или другим бојама.  

На папиру или картону нацртајте шта год пожелите . Пре него што почнете са лепљењем, 
проверите да ли сте одстранили и унутрашњу опну јајета. Љуска мора бити потпуно сува. 
Наш предлог је да лепком прво премажете већу површину папира а затим, љуске од јаја, 
које сте сломили на комаде, почнете да лепите. Нека ваши комади буду мањи да би мозаик 
изгледао лепше. Уколико немате довољно љуски , остатак цртежа једноставно можете 
обојити или украсити материјалом којим располажете.  

Љуске можете искористити на још много начина. Њима можете украсити чаше, флаше, 
тегле, вазе, чиније, кутије и на тај начин , својим ремек - делом, украсити и свој дом! 

 

Драги наши уметници, жељно ишчекујемо ваше фотографије! 
 
 
 
 

Припрему писала Андријана Митровић, а за пристигле радове је задужена Драгица 
Тодорић. 


