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Пројекат 

 

Путујућа књига – Причала ми бака (збирка заборављених дечјих 

игара) 

 

АУТОР 

 
Љиљана Павловић 

ОШ“Мирко Јовановић“ 

Крагујевац 

 

 ЦИЉ 

 Оживљавање заборављених дечјих игара. 

 

ЗАДАЦИ 

 Јачање односа школа – породица увођењем новог облика 

комуникације породице и школе. 

 Позитиван међусобни утицај парова бака -  дете, позитиван 

утицај тих парова на осталу децу у одељењу. 

 Развијање међусобног поштовања код деце и 

заинтересованости за слушање вршњака.  

 Развијање самопоштовања кроз одговарање на питања која 

постављају вршњаци. 

 Упознавање ученика са старим играма за које није потребан 

рачунар. 

 Подстицање развоја вредности кроз реализацију пројекта као 

што су: толеранција, стрпљивост, поштовање,  сарадња...  

 Развијање моторичких способности ученика. 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

САДРЖАЈИМА 

НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА 

Српски језик (Језичка култура) 

Природа и друштво (Живот некада и данас) 

Ликовна култура (Композиција и покрет у композицији) 

Физичко васпитање (Елементарне игре) 

 

ГЛАВНИ КОРАЦИ 

 Израда књиге 

 Књига иде од ученика до ученика 

 Петком је књига у школи – читање  написаног у току 

седмице и анализа игара 

 На часу слободних активности  (петком) игра се одабрана 

игра из књиге, на  часовима физичког се у завршном делу 

часа играју игре које ученици изаберу 

ОБЛИЦИ   РАДА: Фронтални, индивидуални, групни 

МЕТОДЕ РАДА: Вербална, текстуална, истраживачка, практичан рад, метода игре 

СРЕДСТВА И 

ПОМАГАЛА: 

Укоричена књига  (3 блока бр.4, украсни папир, бели папир, картон, 

фломастери, бојице), разна средства потребна за реализацију игара  

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА Исражују, пишу, читају,  цртају, скупљају и праве реквизите за игру, 

играју се,  

АКТИВНОСТИ УЧИТЕЉА Израђује књигу, осмишљава корице и попуњава прву страну, 

подстиче ученике, објашњава, мотивише, прати 

АКТИВНОСТИ ОСТАЛИХ 

УЧЕСНИКА 

Баке се присећају игара из свог детињства и заједно са унучетом 

израђују једну страну. 

ПРИЛОЗИ ППТ презентација 

НАПОМЕНА Пројекат „Путујућа књига“ је настала заједничким  радом ученика и 
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учитељице 3/1. Књига има атрактивно урађене корице, на почетку 

су сви листови били бели, постепено је попуњавана током свог 

„путовања“ од ученика до ученика.   

ТОК ПРОЈЕКТА 

1.КОРАК  

 Осмишљавање пројекта (циљеви и задаци, ток пројекта) 

 Коричење  „Путујуће књиге“ 

2.КОРАК  

 Представљање пројекта ученицима (циљеви и задаци, ток пројекта) 

 Представљање прве стране књиге ученицима, коју је написала учитељица, као пример како 

једна страна може да изгледа. 

 Књига свако дан иде код другог детета. Ученици имају задатак да поразговарају са својом 

баком о играма којих су се деца играла у време када је бака била дете. Пре него што се дете 

одлучи коју игру ће описати мора да провери да неко није исту игру већ описао. Дете 

описује једну игру трудећи се да поштује правописна правила, затим илуструје страну на 

којој је писало ( користи ликовне технике по слободном избору). Ученицима је напоменуто 

да воде рачуна о уредности и да пажљиво рукују књигом, како је не би оштетили. 

3.КОРАК  

 Петком, на часу слободних активности ученици који су током те седмице писали читају 

своје текстове и показују осталим ученицима своје илустрације. Испред разреда се постави 

клупа и столица, а затим писци један по један излазе и читају свој текст. Након читања 

остали ученици могу да поставе питање уколико им игра није јасна. Потом играмо једну од 

прочитаних игара, а затим бирамо игре које ћемо играти на часовима физичког васпитања у 

уводном или завршном делу часа, или за време великог одмора.  

4.КОРАК  

 Евалуација – Кратка дискусија о утисцима и евентуално новим сличним пројектима.  

НАПОМЕНА: 

Током реализације пројекта, ученици су тражили да се неке стране поново прочитају, јер игре нису 

добро разумели, а игре које  су им се посебно допале играли смо више пута, на часовима или за 

време одмора Прејекат се деци допао, са нестрпљењем су ишчекивали свој ред за писање . Уочена 

је неспретност код деце у игрању ових игара, ту неспретност су испољили чак и ученици који  

имају редовне спортске активности. Игре које су за њих биле тешке су: Пиљака, Клис, Труле 

кобиле (за девојчице), Петлићи, Крајцарице... 

За време одмора девојчице играју Школице и Ластиша, док дечаци играју Крајцарице (победници 

не узимају новчиће победнику, већ се само проглашава победник) 

Треба истаћи да су деца жељно ишчекивала час читања текстова о играма које су записали, 

тренуци читања су чаробни, учионицу испуњава тишина проткана радозналошћу, сви слушају с 

пуно поштовања према детету писцу. Након читања своје игре, мали аутор пажљиво гледа по 

разреду очекујући реакције. А реакције су увек позитивне, дете са радошћу и поносом одговара 

вршњацима на питања, a онда једва чека да се игра његова игра.  
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