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КРЕАТИВНЕ 
 РАДИОНИЦЕ

Креативни можемо бити у
математици, језику, спорту, музици,
плесу, ликовној уметности ... 

Креативност је
инспирација,
домишљатост,
маштовитост и
слобода изражавања. Креативност је неодвојиви део

свега што радимо у школи. 

Свако дете има огроман креативни
потенцијал и важно је покренути га.

НАШ КРЕАТИВНИ
БОРАВАК

ЗБОРНИК  РАДОВА 

Зимска чаролија
Паметне совице
Заљубљене гусенице
Шарени папагаји
Пројекат - лапбук мами
на дар
Пролећно цвеће
Весници пролећа
Шарена гнезда
Омиљена животиња
Дан породице
Сладолед волим
Стампинг
На дну мора



ДРАГАНАДРАГАНА  
ЈОВАНОВИЋЈОВАНОВИЋ
професор разредне наставе у боравку
аутор електронске публикације

Реч учитељицеРеч учитељице
Драги читаоци, 

У нашем продуженом боравку свакога
дана одвијају се различите креативне
активности. Неке од њих, оне најлепше
желели смо да сачувамо и поделимо са
вама. Желимо да вам покажемо део
нашег креативног учења кроз игру и
забаву. Заједно смо поносни на наше
радове и напредак који смо остварили
током боравка.

Представљамо вам електронски Зборник
радова насталих током радиочарског
дела слободних активности у
продуженом боравку наше школе. 
Наша група у боравку је мешовита. Чине
је ученици првог и другог разреда, те су и
садржаји различити. 

Време за израду домаћих задатака и
вежбање. Ученици организовано и
плански,  уз стручну помоћ учитељице
утврђују, продубљују, примењују и
усвајају нова знања, умења и навике.
На часовима самосталног рада имали
смо и следеће активности: читање
обавезне школске и домаће лектире,
читање листова и часописа за децу,
коришћење правописа, лексикона,
енциклопедија, као и савремених,
електронских и мултимедијалних
наставних средстава као извора
информација, извођење и израда
различитих практичних радова, рад на
пројектима и друго.
Слободно време (друштвене игре по
избору ученика, у учионици или
дворишту, игре опуштања, спортске
игре).
Слободне активности ученика (лико-
вне, музичке, говорне, такмичења у
шаху, плесу, писању поезије, цртању
итд.).

Време које проводимо у боравку
поделили смо на:

Продужени боравак

Продужени боравак је посебан облик
образовно-васпитног рада са ученицима 
 који се реализује у школи после редовне
наставе и у оквиру кога ученици имају
самосталан рад и низ различитих облика
слободних активности и по жељи један
оброк.  
Сви облици образовно-васпитног рада са
ученицима у продуженом боравку
остварују се у складу са наставним
планом и програмом, школским
програмом, развојним планом школе и
годишњим планом рада школе.

Активности продуженог боравка
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Креативност је једна од важнијих особина коју треба да поседује сваки учитељ и свако
дете. Али, креативност се не учи. То је оно што развијамо. 
Не морамо да глумимо у учионици, али зато морамо да смислимо нове начине, методе,
технике и моделе учења и развоја креативних потенцијала наших ученика. Наша деца не
желе да им сваки дан буде исти. Деца воле да уче, али бирају садржаје и начине. Због тога
је важно како ћемо им презентовати оно што треба да науче, а да њима то изгледа
интересантно и довољно важно да им привуче пажњу. 

папир, лепак , маказе
Пре него што смо нашим креативним рукама узели

Играли смо игру оживи облик. Учили смо облике
кроз спортске радионице. 
Ево како: 
Сваки облик, најчешће математичка геометријска
фигура има свој покрет или вежбу коју изводе
ученици.  Тако на пример: круг значи да се једанпут
окренемо у круг, квадрат значи да рукама
подигнутим изнад главе формирамо облик квадрата,
звезда да скочимо и раширимо и руке и ноге... и
тако за многе друге облике. Учитељица започела
игру флеш картицама, ученици сами смишљали
нове облике и покрете (сунце, месец, троугао, срце
итд.). Ова игра истовремено захтева менталну и
физичку активност ученика.

Чему игра облицима?

Геометријски и други облици су ликовни елементи и
део дечјег ликовног израза. Уз помоћ основних
облика можемо да нацртамо или обликујемо готово
све. А машту почињемо да развијамо онда када
покушавамо да одговоримо на питања попут Шта
све има облик квадрата, круга, троугла итд. Које
облике треба спојити да бисмо добили мачку, пса,
цвет, гусеницу, дрво, зграду итд?



Круг који смо пресавили и на њега залепили
други мањи круг послужио нам је  да
направимо тело Деда Мраза. Његова глава,
очи, црвени нос, такође су облици круга. Капа
је облика троугла, а остали украси у виду
тракица су правоугаоног облика. 

Већ са првим креативним радионицама 
 почели смо да размишљамо о облицима
и уз помоћ њих. Како нам се ближила
Нова година и новогодишњи празници,
тема радионица се сама наметнула.
Створили смо зимску чаролију и наша
учионица је сваким делом одисала
празничним расположењем.

КРЕАТИВНИ
ПОНЕДЕЉАК

Верујемо у Деда Мраза

ЛИКОВНЕ РАДИОНИЦЕ
ОВОГ МЕСЕЦА:

Новогодишње честитке
Деда Мраз
снежне кућице

Вести  из
учионице
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Кружић по кружић -  Деда Мраз
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ЗИМСКА ЧАРОЛИЈА

Новогодишњи празници увек су супер
прилика  за креативно стваралаштво. 

 
Док смо резали различите отворе на
савијеном белом папиру, како бисмо
направили најлепше пахуље,
разговарали смо о киригами техници. 

 

Снежне кућице

Новогодишње честитке



ПАМЕТНЕ СОВИЦЕ
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Креативни радови ученика првог и другог разреда
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Наша игра облицима се наставила и
у фебруару.  Помоћу облика срца
правили смо заљубљене гусенице. 

Заљубљене
гусенице



ШАРЕНИ ПАПАГАЈИ

ОБРНИ, ОКРЕНИ,
ИЗМИСЛИ, ПРОМЕНИ

Продужени боравак | фебруар | 2022

ЗБОРНИК РАДОВАЕлек�ронски Број 1



ЗБОРНИК РАДОВАЕлек�ронски

Продужени боравак | март | 2022

Број 1

ДРАГА МАМА
да ли знаш да те много волим ја

Дан жена, 8. март је омиљена тема за
креативно стваралаштво ученика у
школи.  
Уз много љубави кренули смо са
прављењем честики за маме, баке,
тете... 
Сада већ искусни у резању и
комбиновању различитих облика и
боја. 



Срећан
8. март!

Док смо спремали
изненађење за маму,
цртали њен портрет,
писали јој писмо и
правили диплому,
разговарали смо о
маминој улози,
њеном значају  и
несебичној љубави
коју нам пружа. О
томе како можемо да
јој помогнемо и шта
све лепо чинимо за
њу. 

писмо 
диплома
портрет
честитка
цвеће



Лапбук (lapbook) је збирка мини материјала – којa пружа интерактивни простор за цртеже,
приче, графиконе, дијаграме и писани рад о било којој теми.
Највреднији и најкреативнији ђаци успели су да овај озбиљан пројекат заврше до краја. ☺

ЛАПБУК
мами на дар



ШТА КАЖУ ДЕЦА ?

Учи�ељице, з�о� ра�ионица
у �оравку сам �ос�ала
мно�о креа�ивна.

Мама, �ошаљи учи�ељици
мој цр�еж �а ви�и колико
сам креа�иван.

А ш�а ћемо �а �равимо на
сле�ећој ра�ионици?

 

Мно�о волим Ваше лис�иће,
и�рице и креа�ивне
ра�ионице.

Наш мозак је развијен тако да све оно што понавља
аутоматизује, да би се даље могао усмерити на учење
нових садржаја. Како би развили креативност морамо
навикавати свој мозак на нешто сложенији начин
функционисања који подразумева размишљање изван
оквира, стварање нових мисли и идеја, као и
повезивање до тада неповезаних података. Развој
креативног размишљања ће бити најефикаснији у
подручјима највећег интересовања тј. оним
подручјима у којима се највише ужива и у која се
највише улаже време и енергија.

ЗБОРНИК РАДОВАЕлек�ронски
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ПРОЛЕЋНО ЦВЕЋЕ
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ВЕСНИЦИ ПРОЛЕЋА
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ШАРЕНА
ГНЕЗДА
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ОМИЉЕНА ЖИВОТИЊА
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је тамо где 

почиње и

 се никад не завршава
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 Дан породице

Срећан

15. мај

Сваке године, 15. маја, широм света
се обележава Међународни дан
породице, чиме се истиче значај
породице и њена вредност у друштву. 

Овај посебан празник прославили
смо и у нашим учионицама уз низ
практичних активности, које су
ученицима показале колико су
њихове породице дивне.

 Дан породице

Зашто волим своју породицу?
Која је вредност моје
породице?
Шта највише ценим код
својих родитеља, код брата и
сестре?
Како могу да допринесем да
моја породица буде срећнија?

Разговарали смо о томе:

породица

живот
љубав
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Портрет моје породице  



Сладолед волим  
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а шта је то 

Стемпинг ?
Био је топао јунски дан,  почео је продужени боравак
а онда је уследило право изненађење.  Упознали смо
се са неким новим техникама и алатима за
креативно стварање. 

Учитељице, а шта сте нам то донели? Шта је то?
 

То су печати. Помоћу њих можемо да правимо
стикере. 
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на дну Мора

Морско дно била је
последња креативна
радионица у
продуженом боравку
школске 2021/22
године.



Додатне напомене

У овом електронском зборнику радова налазе се креативни радови ученика
који су учествовали у ликовном стваралаштву слободних активности мешовите
групе продуженог боравка. Многи ученици нису учествовали због ранијег
одласка кући. 

Радови су били изложени у учионици тако да су сви ученици могли да их
коментаришу и уживају у њима. 

Фотографије радова, дизајн зборника, текст као и све остало у овом
електронском зборнику креирала је и приредила учитељица Драгана
Јовановић. 

Електронски зборник је креиран са циљем да сачува дечје радове и буде
подстицај за даљи развој креативних потенцијала деце наше школе. 

Јун 2022.
ОШ 1300 каплара

Београд


