
Коронина играоница у Шумској вили



Здраво!

Ја сам вирус, моји рођаци

су грип и прехлада.

Моје име је

КОРОНА ВИРУС!

Н.С



ПРИЧА ЈЕДНОГ ВИРУСА
Здраво другари... Ја сам вирус, вероватно сте сви чули за мене. Моје име је КОРОНА вирус. Допутовао сам из 
далеког света, људи и деца ме се плаше, али ја нисам толико опасан за све. Заправо, опасан сам за оне који не 
умеју да ме отерају. Немојте да се плашите! Само треба да једемо много витамина, да редовно перемо руке, 
чистимо и проветравамо своје собе. Тако ја одлазим. Отићи ћу и никада се нећу вратити. 

Једнога дана седећи на огради једног дворишта у крају, срео сам дечака и девојчицу који су се играли у дворишту. 
Посматрао сам их и видео радост у њиховој игри. Пожелео сам и ја да се играм са њима. Иако сам викао, нису 
чули моје жеље, смејали су се и трчкарали. Био сам љут и скочио сам на дечакову јакну, попео се и сео на његово 
раме. Помислио сам да бих могао ту и да останем како би се дечак разболео и не би могао да се игра, али његова 
јакна је веома лепо мирисала, иако се играо напољу био је чист. Њихова игра је била још занимљивија, а моја 
љутња је полако нестајала и пошто је дечак био тако уредан то није било место на коме ћу да се задржим. Пошто 
нам сада цела породица говори да није добро излазити напоље, хтео сам да их упозорим и објасним им зашто је 
то лоше. Они су возила бицикл, а ја сам само стајао на дечаковом рамену, постало је још забавније и радовао се 
заједно са њима. Осећао сам се као да летим, због ветра који је дувао све јаче и јаче. Вожња бицикла им је убрзо 
досадила, па су започели игру аутићима, а ја сам скочио и сео у зелени аутић. Било је сјајно, видео сам толико 
лепих кућа и шума. Одједном је ту вожњу прекинула љутња дечака који је бацио све аутиће, а ја сам одскочио на 
хаљину девојчице Лане. Њена хањина је такође лепо мирисала. Лана се играла са својим луткама и шетајући 
певушила разне песме. Мирна шетња нам је помогла да упознамо многе инсекте, бубамаре, лептире, па чак и 
пчеле које су вредно радиле. Једна је кренула да лети ка нама и девојчица је повикала: „Јао, јао пчела!“ Позвала је 
дечака и почели су да трче ка кући. Колико је брзо трчала, помислио сам да ћу да паднем, али ипак сам се само 
оклизнуо и закачио за рукав, тако сам ушао са њима у кућу. Гурнула је врата и у том тренутку чуо се непознат 
глас „Децоо! Знате шта је после игре на реду?“ Деца су одговорила: „Да мама, прање руку!“ Потрчали су ка једној 
просторији, а ја сам разгледао где могу да се сместим. Моје разгледање прекинуло је неко прскање, а та течност 
допирала је право до моје главе. Почео сам да губим дах , да падам, а вода ме је однела далеко, далеко. Нисам 
знао где се налазим и никада нећу моћи да се вратим код њих. Касније сам схватио да су то били сапун и топла 
вода. Отерали су ме. Увидео сам колико је лепо бити дете и колико су деца срећна када су здрава. Није ми било 
место код њих.                                                                                                                              

   Васитач: А.И.



Л.Ђ.                                             П.С.                                                   Н.С

П.Ђ.                                                     Д.Ј.                                             В.М.



Спојите започето да добијете 
слику и обојите...



Пронађи разлике

Ђ.Ђ.



Пронађи пут до воде да вирус оде

В.К.

В.К.



Скупови добрих и лоших појмова у доба 
короне

Добро                                                                                                              Лоше

П.М.
В.Е.
Л.Ђ.
В.М.



Упиши слова која недостају да добијеш правилно написане речи... 

1. В _ Р _ С                   2. Д _ К _ О _ 

3. Б О _ Е _ Т                  4. М _ С _ А                 
           

5. С _ П _ Н                        6. В _ Д _ 



Вирус кроз бројевни низ
Вирус је  1

Брат и ја смо   _

Кад је ту мама има нас   _

Татин долазак појача тим   _

Рећи ћу другу мом   _

И брату његовом   _

И секи Јаци  _

И њеној малој маци   _

И баки са спрата   _

И деки мом   _      

Да што је више нас 

Да у кући седимо 

И руке редовно перемо

Брже ћемо 

ту грозну неман да отерамо.

В.К.



Загонетке
1.Лева сам и десна                                        2.Понекад се десим

Али боја разних                                             и јако се чује

Штитим многе руке                                      свако од мене бежи

Од болести заразних?                                   Кад апћиха чује? 

3.Ко о теби брине                                         4.Прљавштину чистим   

Када вирус дође                                             на све људе и децу мислим

Када неко кине                                               миришем лепо баш

Да вирус не прође?                                         А вода ми је друг,

                                                                         ко сам ја да ли знаш?



Оживи песмицу бојама
Вирус

Другари моји драги,                               Чуо сам да је,                                                                             лоше ти се спрема,

иако нисте можда гладни,                       стигао неки                     гадан            теби овде више места нема.

  

сада једите пуно                                      мени се чини да је много јадан         Уз 

неће ништа да вас кошта.                       Само много                                                    витамине,      воду,        љубав и    смех,

                                                                                                                                 мораћеш заувек да напустиш овај свет!

                                                                   и неће бити муке.

,

.

                                                                                                                                                                                       Васпитач: М.Ж.



Обој исте бактерије једном бојом и 
упиши број у квадратић



У празна поља нацртај на који начин и са 
чим можемо да се заштитимо од вируса

Л.И.



Прљаве руке
1.Корак – Нацртати обе руке детета.

2.Корак – Са воштаном свећом нацртати мале тачкице на длановима које представљају        
вирусе и бактерије.

3.Корак -  Дати детету да обоји своје нацртане дланове како желе.

4. Корак – Разговор о томе шта представљају тачкице које се нису обојиле и зашто је важно 
редовно прати руке.

5. Корак – Прање руку.

С.Ш.                               Т.С.                                А.Г.                                И.А.



Вирус
Вирус свуда сада влада

Забрањено дружење,

Да се не би разболели

Избегавајте кијање.

Нема руквања као пре

Пази на здравље твоје.

Буди уредан много више,

Пери ручице своје.

Маску на лице стављај често,

Ако баш мораш негде ићи

Вирус се сакрио на неко место,

Али ће брзо отићи.

Л.И.                                                                                                   Н.П.

А.Ђ.                                                                                                                   П.С.

Васитач: А.И.



Психолошка подршка породици
-Радионица за децу и родитеље

Питање за дете:  Како се осећаш када кажем- вирус? (срећно, тужно, збуњено,уплашено...)

Родитељ :  Зашто се осећаш тако? Због чега се плашиш? За кога се плашиш?...

У реду је да се плашиш и да си збуњен јер је ово једна потпуно нова ситација у којој се 
налазимо. Али, да ли знаш да управо сада можеш да постанеш прави супер херој? 

Можеш све да нас спасиш и победиш (отераш) вирус. Ово што ћу ти сада рећи је једна 
веелика тајна супер хероја , и ја сам супер херој зато је и знам. Прво морамо да останемо у 
нашој кући, само тако можемо да победимо.  Мораш да будеш снажан, а то значи да мораш 
да једеш пуно воћа, поврћа и куване хране. Нацртаћу ти хемијском вирус на руци (то је 
тајни знак), а ти ћеш руке прати често и вирус ће нестати. И знаш ли како ћеш знати да си 
данас победио? Изаћи ћемо увече на терасу и ако си био добар сви ће ти аплаудирати. 

И тако ћемо сваки дан док се вирус толико не уплаши од тебе

 и не побегне далеееко далеко...

П.Л.



РАДИОНИЦА ЗА ДЕЦУ И РОДИТЕЉЕ "ВИТАМИНИ У АКЦИЈИ"

Драги наши родитељи и децо, спремили смо вам једну "витаминску" радионицу. Родитељи,будите маштовити. 

Наша мала помоћ у спровођењу радионице:

Родитељ: Сада ћемо уз помоћ воћа и поврћа да научимо шта су то витамини.

Витамини су мале лоптице које се крију у воћу и поврћу. Да бисмо били здрави и јаки,морамо да једемо воће и 
поврће.

Која је твоја омиљена животина?

Дете: То је птица(ово је само пример).

Родитељ: Сада ће нам воће притрчати у помоћ. Пошто је твоја омиљена животиња птица (може бити и било која 
друга),ми ћемо заједно кренути у супер мисију. Наша мисија се зове “Витамини у акцији”. Од поморанџи,банана и 
јагода мозжемо направити нашу “супер”птицу.

Сада кад смо је направили та птица ће помоћу крила да долети и слети у твоја уста,где ће наставити својом путањом 
даље. На том путу она ће се борити са разним ратницима (вирусима,бактеријама..итд) и биће победник због своје 
супер моћи.

Кад птица постане победник и ти заједно са њом постајес супер херој.

Твој супер херој ће сваког пута док будеш узинао да повећава твоју супер моћ,а та моћ се зове имунитет.

К.З.



Корона играчке..

Децо и родитељи будите креативни, заједно 
направите 2Д или 3Д короне играчке. 

Уживајте у заједничком стварању...

П.Л.



РЕШИ АСОЦИЈАЦИЈЕ

(БОЛЕСТ) (ЛЕКАР) (ВИРУС)

___________________ _______________ ___________________

М.Ђ.
Д.Л.



КВИЗКЛИКНИТЕ НА 
ТАЧАН 

ОДГОВОР И 
ПРОВЕРИТЕ 

СВОЈЕ ЗНАЊЕ!

М.Ђ.
Д.Л.



Ко је вирус?







Како би требало да изгледају наше руке?







Шта треба да једемо да бисмо победили 
вирус?







Где треба да проводимо време док вирус 
влада?







УСПЕШНО 
СТЕ 

ЗАВРШИЛИ 
ИГРУ!



АУТОРИ:

• Директор: Неда Божовић
• Стручни сарадник: Сања Печенковић Милојевић 
• Васпитачи: Магдалена Алексић, Ана Ивковић, 

Јелена Лазаревић, Марија Тешић, Миљана 
Живковић, Кристина Миловановић, 
Маријана Марић, Даница Луковић, Марија 
Ђоровић, Ивана Шевић, Јована 
Милосављевић  

• Родитељи деце ПУ „Шумска вила“
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