
Шта све могу да радим 
у кућним условима? 

Студенти педагогије Филозофског 
факултета у Београду направили 
су сјајну листу активности за 
млађу децу! Ако имаш у 
породици млађег брата или 
сестру овде можеш пронаћи шта 
све можете заједно да радите!

РИЗНИЦА педагога

Кућни КВИЗ! 
Молимо све укућане 
да се удобно сместе 

јер ћемо сада видети 
колико знате о мени!  

Направи листу свега што желиш 
да радиш када се све ово заврши!

Јесте ли већ чули 
за ТВИСТ?

Ако организујеш КАРАОКЕ вече, сазнаћеш коју 
музику воле твоји укућани!

ТЕНИС У КУЋИ!

ВОЛИШ ПРИЧЕ? Компанија Vip mobile, у 
сарадњи са издавачком кућом Креативни 

центар, саставила је онлајн колекцију аудио-
прича намењену деци предшколског узраста, 

под називом Машталице. Аутори прича су наши
писци и млади ствараоци за децу, док су се у 

улози наратора нашли познати српски глумци.

МАШТАЛИЦЕ

Ево неких идеја шта све можеш урадити, 
погледати, послушати, прочитати и 

одушевити се! 

Ако волиш СТРИТ АРТ прави је 
тренутак да се позабавиш тим 

интересовањима! Овде можеш 
пронаћи неке од најлепших графита! 

Изложба Хари Потер: 
Историја магије

Виртуелна тура кроз изложбу Хари Потер: 
Историја магије је сада доступна! Ако си 

фан Хари Потера ово не смеш да 
пропустиш!

Британски 
музеј 

Monterey 
Bay Aquarium

Британски музеј 
је сада отворен! 
Искористи ову 
бесплатну туру 
кроз историју!

Виртуелна тура кроз овај прелепи акваријум је 
апсолутно очаравајућа за све узрасте! 

Обавезно пробајте!

ЛОВ НА БЛАГО!

Осмисли лов на 
благо за укућане 
са разним 
препрекама и 
мозгалицама!

Google Art Project
STREET ART

Дубоко море

Погледајте ко све живи 
на којим морским 

дубинама!
ВАЖНО ВАЖНО! 

ДАЈЕ СЕ НА ЗНАЊЕ!
Ово је непријатна и 

помало чудна 
ситуација за све нас, 
неко се лакше а неко 
теже прилагођава на 

њу. Срећом, ту су
психолози који желе 

да пруже помоћ и 
подршку деци и 

младима! 

064 325 1513

psiholog.deca.mladi.imz@gmail.com

Ако желиш да разговараш са 
психолозима, можеш их позвати на 

овај број сваког дана од 17 до 22 часа!

Некада нам је лакше да пишемо него 
да причамо. Ако желиш да пошаљеш 
мејл психолозима, можеш то урадити 

било када!Cirque du Soleil

Погледај ову сјајну екипу – ако 
можете пронаћи забавнији циркус 

јавите нам, јер је нас ова екипа
потпуно одушевила!

http://www.f.bg.ac.rs/files/PE-2020-4-9-243065.pdf
http://www.vipmastalice.rs/
https://artsandculture.google.com/project/harry-potter-a-history-of-magic
https://artsandculture.google.com/project/harry-potter-a-history-of-magic
https://britishmuseum.withgoogle.com/
https://britishmuseum.withgoogle.com/
https://www.montereybayaquarium.org/animals/live-cams
https://www.montereybayaquarium.org/animals/live-cams
https://streetart.withgoogle.com/en/
https://streetart.withgoogle.com/en/
https://neal.fun/deep-sea
https://youtu.be/VL0TG_nCqzE

