
ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 

ОШ „СТАРИНА НОВАК“ 

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 урадили. Потребно је да у наслову мејла напишете разред и тему. 
 
Поздрав, 
Учитељице из боравка 
 
 

Тема: Пронађи скривену реч 

Поштовани родитељи и драга децо, хајде да за крај мало размрдамо вијуге. 

Претпостављам да сте и Ви као деца волели, а и сада Ваша деца воле, да проналазе 
скривене предмете у неким игрицама, или разлике на две, наочиглед, сличне слике. Поред 
тога што је то занимљиво, на тај начин увежбавају концентрацију и способност 
посматрања. Док покушавају да открију предмете који су вешто скривени на слици, треба 
да се фокусирају и да пажљиво погледају да би приметили где се крије предмет. Овакве 
игре такође помажу побољшању памћења.  

У данашњој активности задатак ће бити да у следећим реченицама деца пронађу скривене 
речи (појмове) у њима (то може бити предмет, биће, главни град неке државе). Нека добро 
прочитају реченице и у зависности од тога шта пронађу, могу да: 

1. нацртају то што су пронашли  
2. или да о томе нађу, уз Вашу помоћ, нешто занимљиво о томе (ако је назив града, 

које је државе то главни град, број становника, познате грађевине у њему и сл). 

Дајем вам један урађени пример. 

Буква расте у дворишту.  

 

 

 

 



Ево и реченица. 

1. Снег се отопио па ризла пршти док аутомобили пролазе. 
2. Јави оној девојчици Јани да је позвана на твој рођендан. 
3. Мапа тако лепо стоји на зиду. 
4. Сунце топи смолу. 
5. Паметно Катарина прича. 
6. Завеса није намештена. 
7. Бојан чита а Тина шије. 
8. Баба Ната спава. 
9. Др Воја је одличан лекар. 
10. Нико, сем тебе, о граду не зна ништа. 

За крај смислите сами пар реченица са скривеном речи и дајте задатак мамама и татама 
да их пронађу.  Волела бих да видим како су се они снашли, и како изгледају њихови 
цртежи или занимљивости везани за реч коју сте сакрили у реченици.  

Активност је припремала Јована Младеновић, а за пристигле радове је задужена 
Александра Ераковић. 

 


