
Кроз игру учим јер њу најбоље 
разумем 

2015/2016.школска година 



Са омиљеном играчком лакше је у 
школској клупи јер она гледа шта ми 
радимо, код куће са њом причамо! 



Учимо да глумимо на малој луткарској позорници, написала сам текст 
за причу “Јабука”, о црвићу Цврлету и његовој пустоловини! 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Прича о црвићу Цврлету и ласти Плавки 
Чаробна шума... 
На сцени је јабука, долази црвић. 
Црвић: Ја сам црвић Цврле, то нек свако зна. Јабучицом малом сладим се сад ја. 
( Утом са дрвета пада већа јабука. Цврле се окреће ка њој.) 
Црвић: Види, види чуда. Сањам ли то ја. Ова дивна јабука мора бит˙ моја.(Црвић креће ка јабуци. Утом долеће ласта.) 
Ласта: Дивни, лепи, ко си ти? 
Црвић: (уплашено, глас му подрхтава) Ја сам, ја сам... 
Ласта: Не плаши се ја сам Плавка. Међу ластама вегетеријанка. 
Црвић: А шта значи то? 
Ласта: То значи да можемо бити другари. 
Црвић (гледа неповерљиво): Нећеш ме појести? 
Ласта: Не, једем само соју и све што продају од ње. То су биљке, сласне, красне. 
Црвић: Можеш ли ме одвести да видим ту Стоју? 
Ласта: Не Стоју, соју. 
Црвић: Добро Стоју, шалим се, соју, соју. 
Ласта: Пењи се на моја леђа, обићемо целу чаробну шуму, док не дођу хладнији дани. 
Црвић: Зашто само до тад? Хоћеш ли ме тад појести? 
Ласта: Не, не драги Цврле, тад летим у топлије крајеве. 
Црвић: Онда брзо полећимо, дружимо се сваки сунчани дан.  
ОДЛЕЋУ...СВЕТЛА СЕ ЗАТАМЊУЈУ... 



13.10.2015. посетили смо градску библиотеку у Ср.Каменици, учланили смо 
се  и добили бесплатне чланске карте. Библиотекарка Јасмина Цајић нам је 
пожелела добродошлицу и објаснила нам како се позајмљује књига, како је 
чувамо и кад је враћамо. Деца су уживала у лепим књигама наше 
библиотеке. 





Мали ђаци желе да читају, књиге, књиге то нам треба! 



Представа “Заљубљене 
ципеле” 
03.11.2015. 
Интерактивна представа... 
На часу Српског језика 
неколико реченица смо одмах 
записали о овој представи. 



Приредба трећака-
добродошлица у Дечији 
савез, 05.11.2015. 
Браво прваци- честитамо!!! 
Браво трећаци-хвала!!! 



Овако смо прославили наш 
свечани пријем у Дечији савез, на 
најбољи начин , кроз игру,  на 
нашем омиљеном игралишту. 
Чист ваздух и лепо време, 
дружење и игра! 
 

Први три у акцији... Физичко васпитање...Наша душа иште ИГРАЛИШТЕ! 





20.11.2015. посетили смо чика Јовин музеј у Ср.Каменици,                                        
ускоро ће 24. 11. Дан наше школе и желимо све да сазнамо о чика Јови... 
“Од среће ћу да полетим”...пред чика Јовином кућом ...  





Василије нам чита чика Јовине песме, а ми пажљиво слушамо! 



24.11.2015. Дан школе, са првацима и њиховим родитељима... 
Обилазимо и упознајемо школу и разне радионице... 



На часу Српског језика учимо да глумимо на дводимензионалним луткама 
Прича “Неће да буде први”,, моји глумци луткари!!!Браво! 



На часу Српског језика уз песму “Ау, што је школа згодна” 
                                                                           Љубивоје Ршумовић 



“Ау, што је школа згодна”, кроз игру учимо песму... 


