
ДАН НАУКЕ 2021. 

Тема: ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЧОВЕКОВЕ ОКОЛИНЕ 

Припремио: Актив васпитача 

Један од важних елемената заштите животне средине је РЕЦИКЛАЖА. Решења која 
доприносе кретању друштва ка повећању свести о очувању животне средине су: смањење 
настанка отпада и повећање количине материјала који се може поново искористити. 
Рециклажа и учење о важности очувања природе могу да буду забавни, едукативни и 
креативни рад са децом, односно, кроз игру и креативне акције деца стичу знање о 
заштити животне средине и рециклажи. Једна од таквих активности је прављење 
предмета од материјала који се могу рециклирати (метал, пластика, стакло, картон, 
папир). Наведени примери (предлози) су сасвим добро прилагођена узрасту деце што се 
тиче израде, односно, уз адекватно објашњење и вођење кроз поступак израде деца могу 
прилично самостално да израђују наведене предмете, што је све проверено у пракси у 
припремним групама наше школе. Израда и употреба ових предмета је интересантна и 
старијој деци (а и одраслима).  

РАМ ЗА СЛИКУ 
 
 

 
- дрвени штапићи од сладоледа (може и у боји) 
- картон 
- канап 
- лепак за дрво 
- стикери или дугмад за украшавање 

На картон правогаоног облика залепити штапиће на све четири стране. На бочне 
стране залепити још по један штапић (за увлачење слике). Са задње стране или 
измешу штапића, залепити канап (за качење слике). Украсити стикерима по жељи. 
Рам је готов, можете ставити омиљену фотографију ! 



                                           

 

 

 

ВАЗА ОД  СТАКЛЕНЕ ТЕГЛЕ 

 

 

 

Потребан материјал: 
- стаклена тегла 

- стари папир 

- лепак за тапете 

- водене боје 

Лепак за тапете растворити по приложеном упуству. Припремити теглу величине 

по избору. Исцепкани папир умакати у растворени лепак и обложити теглу у 

потпуности. 

Оставити да се осуши. За то време, исцепкати папир на ситније делове и умешати у 

растворени лепак. Направити смесу сличну пластелину. Од ње направити (извајати) 

украс за вазу (нпр. цвет). Када се све добро осуши, обојити по свом избору и – 

ставити цвеће ! 



  
  

НОВОГОДИШЊИ УКРАСИ 

 

 
Потребан материјал: 

- пластичне флаше 

- папири разне врсте 

- лак за нокте 

- канап  

- итд. 

Најлакши за израду, а веома разноврсни интересантни украси за јејелку, су украси 

од пластичних флаша. Исећи дно флаше, бојити, провући канап (избушити 

зумбалицом, нпр) и украсити јелку. Варијације су многобројне, у великој мери 

зависе од креативности и маште онога ко прави украс. 



       

 

 

 

ДРЖАЧИ ЗА ОЛОВКЕ И БОЈИЦЕ 

 

Потребан материјал: 

- картонске ролне од тоалет папира 

- маказе 

- папир 

- лепак 

- колаж папир 

- бојице 



Од ових ролни могу су направити разноразни држачи за 

оловке и бојице. Нпр:  

 

SLIKA – SRCE 

 

 
 
Potreban materijal: 
-karton 
-kanap 
-lepak 
-papirnate maramice 
-papir u boji 
-tempera 
 Iseći karton zeljene širine i dužine (4 komada) i iseći tri uske trake da bi se spojili ti delovi sa 
malim razmakom. Belu temperu sunđerom mestimično naneti na karton. 
Kada se osuši, nacrtati srce a zatim zalepiti kanap na željeni oblik. 
Ukrasiti cvetićima od papirnatih maramica i papirom u boji. 
Sa zadnje strane zalepiti kanap i slika je gotova. 
 



POZORIŠTE LUTAKA 

 

Potreban materijal: 

- Kartonska kutija 

- Providni papir za pečenje 

- Makaze 

- Nož 

- Samolepljiva traka 

- Marker 

- Materijal 

- Heftalica (nije obavezno) 

- Lepak 
Za lutke: 

- Tanki karton 

- Makaze 

- Drveni štapići 
Rastavite kutiju, pa na jednoj stranici izrezati “prozor” za pozornicu. Gornje stranice odrezati  i 
sastaviti  kutiju kako je prikazano na fotografiji. Na “prozor” iznutra zalepiti komad providnog 
papira za pečenje. 
Izrežite i od komada preostalog kartona (od stranica kutije) vrh pozornice (možete ga i ukrasiti 
flomasterima i napisati ime pozorišta). Na taj ukras zalepite i dva jednaka komada materijala da 
predstavljaju zastore pozornice (nije obavezno). 
Sve to zalepite na vrh kutije, iznad pozornice. Figurice pravite tako što od kartona izrežete 

oblike i likove, konje, automobile, ljude i zalepite ih na štapić. Osmislite priču 



(može biti i scenario bajke) i izvedite predstavu.  

    
  

 

 

 

 

 

 

                                                              ИГРОМ КРОЗ САЗНАЊА ! 
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