ОБОЈ

ЗА РОДИТЕЉЕ

Спој линије и нацртај цвет, па га обој .

Дозволите детету да само изабере боју и чиме ће
бојити (фломастери, дрвене или воштане бојице…).
Питајте га зашто је одабрало ту боју.

1

СПОЈ ТАЧКИЦЕ

Спој тачкице да довршиш цртеж.

Питајте свог малишана зашто су се зека и жабе сакрили
испод кишобрана.

2

ЗА РОДИТЕЉЕ

СПОЈ ТАЧКИЦЕ

Спој тачкице да помогнеш мравима
да стигну до свог мравињака.

СПОЈ ТАЧКИЦЕ

Спој тачкице и научи да пишеш ове бројеве.

ЈЕДАН
ПРСТИЋ, ДВА
ПРСТИЋА…

4

Заједно са дететом избројте колико прстију показује сваки број.
Питајте дете да само изброји колико прстију показује зека.

ЗА РОДИТЕЉЕ

ПОВЕЖИ

Пронађи цвет и капљицу кише у истој боји
и повежи их.

Питајте дете да редом наброји боје цветова и капљица

5

које види на цртежу.

ЗА РОДИТЕЉЕ

ПРИЧИЦА
МАЛИ ЗЕКА ЦРТА
„Мали зеко, зашто си тужан“, упитала је мама.
„Досадно ми је“, растужио се зека.
„Зашто не узмеш папир и бојице и нацрташ нешто?“
Мали зека није могао да одлучи шта да нацрта. А онда је зачуо како папир за
цртање плаче.
„Зашто плачеш?“, питао је мали зека.
„Зато што сам обичан и незанимљив, нико не жели да ми буде пријатељ“,
зацвилео је папир.
„Ми ћемо ти помоћи“, огласиле су се бојице. „Ја ћу дати све од себе!“,
повикала је плава бојица.
Мали зека је узео бојицу и нацртао облак, а онда је додао неколико капи кише.
„Али сад сам још више тужан и лијем сузе као овај облак“, ударио је у плач
лист папира.
„Стрпи се још мало“, саветовао га је зека.
Мали зека је узео жуту бојицу и нацртао сунце.
„Изабери мене, ја сам ту!“, викале су бојице које су желеле да помогну.
Мали зека је нацртао дугу и много разнобојних цветова.
„Хвала ти“, рекао је лист папира, „сад сам тако шарен и срећан!“
Мали зека је цртеж поклонио мами и веома је обрадовао.

ТУЖАН САМ КАО
ОБЛАК...

ИЗАБЕРИ
МЕНЕ!

