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Уместо увода
Приручник “Планета се облачи слојевито” је настао на основу 

активности спроведених у оквиру плана и програма ПУ “Повратак 
природи”  у периоду од септембра 2018. до августа 2019. године.  Повратак 
природи је вртић са специфичним кадром, са стручним сарадницима 
различитих профила који учествују у планирању и програмирању рада 
установе али и у реализацији активности. Специфичност се развијала 
кроз дугогодишњу делатност да би програмирање и реализација 
програма установе добили на квалитету. 

Захваљујући тимском раду педагога, психолога, дефектолога, 
географа, биолога, фито-хемичара, професора српског језика, енглеског 
језика, музичке уметности, ликовне уметности, васпитача и медицинских 
сестара васпитача, развијали смо интегративни курикулум. 

У Повратку практичари, васпитачи и стручни сарадници знају 
исходе али суштина је да не презентују исход већ да прођу пут науке који 
је био изненађење - процес науке се објашњава као део науке. Научник 
је нама потребан јер познаје пут науке и провоцира децу питањима да 
учествују у процесу сазнавања. Наука увек сумња, трага за одговорима, 
руши дотадашња убеђења и сазнања и није коначна. Изазивање сумње 
и радозналости код деце, уз преиспитивање информација и развијање 
истраживачког духа, задатак је процеса сазнавања.

Својим искуством, знањем и педагошким радом практичари у 
вртићу заправо воде дете кроз његову запитаност о свету и појавама 
које га окружују, кроз детиње искуствено учење. 

Интегративни приступ такође одговора на изазове савременог 
образовања који захтева развој еколошке писмености и еколошке 
свести које представљају један од основних принципа учења за одрживи 
развој.

Приручник су припремили Тијана Павловић, педагог и Немања 
Потребић, географ, ослањајући се на радионице свих сарадника ПУ 
„Повратак природи“.
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Концепт Повратка природи

Концепт образовања и васпитања у Повратку природи обухвата 
два нивоа - бригу о природи детета и бригу о планети. Сам назив 
установе - Повратак природи - односи се на два истовремена процеса 
васпитања и образовања:

1. на повратак природи детета, дечјим индивидуалним 
потребама које диктира сензибилитет детета, а не модерно 
потрошачко друштво

2. на повратак природи и логици природе, која нас учи суживоту 
на планети и пружа безброј могућности за истраживање, 
васпитање и образовање у складу са законима природе чији 
смо и сами део.

Природу и природне процесе користимо као аутентична 
дидактичка средства, која служе развоју логике, усвајању узрочно-
последничних знања, упознавању природних процеса, развијању 
истинске радозналост за свет око нас. Истовремено, процеси у природи 
уче децу одговорности, радним навикама, емпатији и суживоту човека 
са другим људима, биљкама и животињама. 

Дете о животу учи из живота, а не из парција лизованих лекција 
невезаних за реално искуство. Зато је важно да деца од најранијег 
узраста упијају знања и стимулансе из реалног живота и природе. За 
дете информација не значи много, док није контекстуализована. А 
контекст у којем се најлакше и мотивисано учи је – игровни контекст, 
смештен у стварни свет. Кроз игру дете слободно истражује, уочава, 
запиткује... Учи.

Појмови интегративног планирања 
и искуственог учења

Планирање васпитно-образовног рада је потребно да буде у 
функцији дечијег развоја у свим областима – без стриктних одвајања на 
развој говора, логичко-математичку интелигенцију, интерперсоналну 
интелигенцију и слично. Процес планирања је врло комплексан и 
захтева сталну рефлексију како би се методе, садржаји и динамика рада 
прилагодили развоју и учењу детета. Захтеви курикулума би требало да 
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буду повезани са карактеристикама деце, предзнањима, могућностима 
и интересовањима, у циљу стварања што више прилика за креативност, 
истраживање и осамостаљивање. Због свих ових изазова у савременим 
педагошким наукама све више се наглашава значај интегративног 
планирања.

Интегративни курикулум подразумева да постоји 
интердисциплинарни приступ између предмета и дисциплина, као 
и тимски рад практичара различитих стручности и интересовања.  
Успостављањем веза међу дисциплинама, знањима и вештинама, 
преплитањем академских садржаја са теоријом и праксом обезбеђује 
се квалитетније и дубље проучавање теме којом се дете бави у датом 
моменту. Задаци из различитих васпитно образовних области се 
повезују и остварују унутар задате теме. На овакав начин се обезбеђује 
свеобухватан приступ у усвајању нових знања (Стојановић, Богавац, 
2016.). Фрагментирана неповезана знања не одговарају потребама 
савременог образовања. Захваљујући интегративном приступу дете 
се перципира као јединствено и целовито биће, активно и креативно 
(Милошевић, Зорић, Улић, Цолић и Матовић, 2017). 

Интегративним планирањем једној теми се прилази из више 
различитих углова и обрађује се мултидисциплинарно. Холистички 
приступ у образовању подразумева свеобухватно уважавање 
особености личности ученика (Бјелица-Миловановић и сар, 2015: 48). 
Холистичко приступање обезбеђује целовито сагледавање појава и 
процеса, уз наглашавање њихове међузависности и условљености 
(Анђелковић и Станисављевић-Петровић, 2011). Свеобухватан приступ 
учењу обезбеђује трајна знања утемељена на искуству и ангажовању 
различитих аспеката личности – физичког, емоционалног, интелектуалног, 
духовног аспекта (Бјелица-Миловановић и сар, 2015). Да би сви аспекти 
личности били подстакнути, важно је да дете од најранијег узраста учењу 
приступа холистички. Такав приступ обезбеђују интердисциплинарни 
програми, уроњени у реално искуство. Према Јенсену, управо је 
интердисциплинарно учење најсличније начину на који људски мозак 
природно учи (Јенсен, 2003).

Захваљујући интегративном планирању васпитно-образовног 
рада дете стиче целокупно, смисаоно обједињено искуство, 
непосредно у процесу активног деловања на своју околину. Ако је 
искуство интерактивно, изазовно и емоционално обојено, подстакнуће 
даље учење. У том смислу нагласак при реализацији програма је на 
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искуственом учењу. Све о чему дете сазнаје, сазнаје кроз непосредно 
учење - уколико се проучавају различите цивилизације, културе и народи, 
дете испробава њихову кухињу, моду,  услове живота. Практичари у 
непосредном раду са дететом при креирању активности учествују са 
довољним обимом знања из проучаване теме да могу да допусте свако 
даље дечије истраживање и да их воде у сазнањима ка закључцима који 
развијају критичко мишљење (преиспитују односе, пореде услове...). 

Из наведеног можемо да закључимо да је при самом процесу 
планирања узет у обзир контекст сазнавања детета на основу 
непосредног искуства које неће бити само створено у учионици већ 
се дешава у непосредној околини детета као природни ток и процес. 

Нагласак је на процесу сазнавања код детета у току којег не добија 
готове информације већ вођено од стране научника, практичара,  кроз 
стваралачке активности сазнаје и употребљава знања у непосредном 
реалном контексту.

Такође, кроз директан контакт са природом дете непосредно учи 
које су функције сваке живе јединке у екосистему. Самим тим, негују се 
толеранција и емпатија, уз ширење свести о значају суживота човека, 
биљака и животиња на планети. Сензибилисање деце ка оваквом 
приступу учења на млађем узрасту може имати позитиван утицај на 
будући развој пажње и умањење неприхватљивих понашања деце на 
школском узрасту (Живановић и сар, 2015). 
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Планета – слој по слој
С обзиром на то да се прати интересовање детета кроз 

програмирање ПУ „Повратак природи“ је препознао интересовање код 
деце за различите феномене.  Програм 2018/2109. године је настао као 
производ претходних планирања и добијених повратних информација од 
деце. Тако  је проучавање ватре као једног од четири елемената довело 
до проучавања еволуције и првих људи. Захваљујући дечијој запитаности 
препозната је потреба проучавања планете „слој по слој“ у различитим 
климатским и географским условима. У дечијим питањима су стручни 
сарадници препознали могућност проучавања зонобиома. Водивши се 
дечијим питањимa у току програма који је био заснован на проучавању  
настанка првих људи, као први зонобиом се наметнуо  тропски зонобиом.

Интегративно планирање подразумева учествовање свих 
практичара у процесу планирања. Првенствено постоји идејна окосница, 
по којим параметрима ће бити проучаване теме. Одлучено је да предмет 
проучавања буду зонобиоми, али је Земља проучавана у складу са 
класификацијом коју су дефинисали практичари Повратка. У питању је 
мешавина појмова биогеографских области и појма биома. Класификација 
зонобиома коју смо ми увели у програм настала је као резултат потреба 
које смо препознали: узраст детета (могуће искуство), место живљења и 
учења (урбана средина), четири годишња доба (програм прати њихову 
увремењеност).

Зонобиоми
На планети Земљи разликује се девет климатских области. 

Климатске области заједно са геолошком подлогом и конфигурацијом 
терена условили су карактеристичну вегетацију и земљиште за 
одређени простор. Сваки биом има своје животне облике, заједницу 
животиња и биљака који су се прилагодили и адаптирали на дате 
животне услове. Једноставно речено, биоми су станишта слична по 
клими, флори и фауни. Биоми се простиру кроз све континенте, самим 
тим могу да садрже и различите врсте биљака и животиња, али оне 
имају сличне или исте животне форме. 

Ако кренемо од екватора према половима, зонобиоми ће се 
правилно смењивати као и климатске зоне како на јужној, тако и на 
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северној полулопти. То је хоризонтална зоналност која се посматра 
у односу на удаљеност од екватора или полова. (на 100 километара 
промена од 0,5 Cº). Са друге стране, зоналност може бити и вертикална 
у односу на ниво мора. Тако настају планински зонобиоми или у науци 
познати као оробиоми (на 100 метара разлика у 0,5 °C). 

Систематизација зонобиома је усклађена с годишњим променама  
(променама годишњих доба и променама које се дешавају у природи) 
да би ситуација учења могла да се базира на искуству детета:

1. тропски зонобиом – септембар
2. саване и степе – крај септембра, почетак октобра
3. пустињски - октобар
4. листопадни - новембар
5. тајге – децембар и јануар
6. тундре и поларне пустиње - јануар и фебруар
7. планински - март
8. урбани зонобиом - април
9. медитерански - мај
10. мора и океани - јун

Паралелно са биомима радимо и одговарајуће цивилизације, 
културе и народе у складу са територијом одређеног биома, али и 
поједине државе и знамените личности. Дакле, комбинујемо зонобиоме 
са зонама културе и цивилизације. Узећемо за пример пустињски 
зонобиом: флора и фауна пустиње, различите врсте пустиња, Тунис, 
берберска племена (Туарези), Аладин и чаробна лампа, архитектура 
арапског света, храна и музика путиње Гоби.
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Објашњење зонобиома  

Тропски зонобиом
Тропски зонобиом обухвата тропске кишне шуме које представљају 

најбујнију и најсложенију вегетацију на Земљиној површини, као и 
најразличитији свет животиња. То је условљено повољним географским 
условима (велика количина падавина, високе температуре без великих 
колебања,  висока влажност током целе године) под којима се развијају 
тропске области, а са друге стране  веома дугом и несметаном еволуцијом. 
Ово је свакако најстарији тип вегетације на Земљи.

Ова област обухвата огромна пространства северно и јужно од 
екватора у Африци, Америци, Азији и Аустралији (пронађи где су те 
области у оквиру ових континената). Тропске кишне шуме (џунгле) су 
вечно зелени тип вегетације са врло високим дрвећем, чији су листови 
крупни и сјајни. Глатки и сјајни листови имају улогу да спроведу воду до 
корена биљке, јер вода брзо испарава и уједно ослободе се могућих 
развоја паразитских биљака услед задржавања воде. Чест вертикални 
положај листа је самоодбрана од великих и снажних капи које могу 
оштетити ткиво листа. Карактеристично је присуство лијана и епифита 
(биљке које расту на другој биљци, биљке паразити; могу се наћи на 
гранама, стаблу и листу). У овим густим шумама врло је изразита 
спратовност од 4-5 спратова, док шуме на нашој територији имају 1-2 
спрата. Борба за светлост и простор је главни процес у овим шумама. 
Лијане и паразитске епифите су веома честе и бројне. То су животне 
форме које су у условима густе, тропске шуме стекле у току еволуције 
прилагођеност да живе на другим високим биљкама и тако дођу до 
светлости која им је неопходна. Тропске кишне шуме се распростиру у 
Јужној Америци (нарочито у областима око реке Амазона), у Африци, 
Азији, мањем делу северне Аустралије и на Новој Гвинеји.

Животињски свет тропских кишних шума је необично разноврстан. 
Ту живе многе врсте мајмуна, гмизаваца, звери, птица и инсеката. У 
Амазону веома су карактеристични многобројни сисари који имају 
дугачке репове како би се верали по гранама, што представља посебну 
прилагођеност датим условима. Такви су бројне врсте мајмуна, опосуми, 
мравоједи. Од птица треба споменути папагаје, колибрије, тукане, рајске 
птице, као и посебно интересанте џиновске гмизавце: боу, анаконду, 
питона. Заступљене су необичне врсте лептира, огромни инсекти и 
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пауци попут тарантуле. За афрички део карактеристичне су гориле, 
шимпанзе, афрички јеленак, птица носорог, а у азијским шумама носати 
мајмуни, гибони, полумајмун авет, бенгалски тигрови итд. 

Оваква природа је условила и развој људских цивилизација, културе 
различитих народа, физиономију људи и изолованост појединих племена 
која ни данас нису у контакту с модерним светом. Древне цивилизације 
ових подручја такође су веома интересантне, а самим тим и проучавање  
њихове културе, обичаја, музике, религије - уопште друштва тропских 
подручја. Ту мислимо на Маје, Астеке, племена Амазоније, преле Зулу и 
Пигмеје, Маоре, острвске народе Тахитија... Многе намирнице које данас 
користимо пореклом су из тропског зонобиома. Шта је то што свакодневно 
конзумирамо, а превалило је толики пут од тропских области до да би 
дошло на нашу трпезу? Које су то врсте биљака и животиња које је човек 
пренео нпр. у Амазон? Да ли то представља одређену опасност и зашто? 
Овде имамо прилику да обрадимо тему „вештачких“ зонобиома, то јест 
предела с делимично или потпуно измењеном вегетацијом.
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Тропски зонобиом – тропска кишна шума Амазон

Радионица “Амазонија фантамазгонија”

Како смо у ранијем откривању тропског зонобиома са чаробњацима 
за биљке, животиње и упознавање направили нашу тропску шуму, 
дошао је тренутак да је помиришемо, чујемо и доживимо из перспективе 
амазонског староседеоца.

Како? Отишли смо у лабораторију природног звука да чујемо, 
свирамо, пробудимо, истражимо природни звук који производе музички 
инструменти направљени од природног материјала из тропске кишне 
шуме о којој смо толико слушали и коју смо замишљали са учитељима: 
биолозима, географима, васпитачима и трагачима.

Циљ је био приближити деци амазонску природу, атмосферу и 
културу, будећи код њих чуло мириса, слуха и додира. 

Како Амазон мирише и како нас инспирише? Док се Повратком 
шири слатка мирисна нота бора, менте и лимуна којим одише Пало 
Санто (сазнајемо да га производи мистично свето дрво Амазоније чија 
стабла живе 80 до 90 година, а након свог животног века морају остати 
још 4 до 10 година у свом природном станишту да би се довршила 
метаморфоза, када оживе сва његова магична својства и постане свето, 
мирисно и лековито), изоштравају се чула и откључавају простори за 
маштање. Не путујемо уз помоћ времеплова или науке, већ кроз музику 
и директан додир са природом. Затворених очију и отворених умова, 
деца Повратка се у директном контакту упознају са традиционалним 
музичким инструментима људи Амазона, њиховим звуцима и мирисном 
атмосфером амазонског живота. Упознају се непосредно и посредно  са 
начином на који људи који живе у далеким пространствима непрегледних 
тропских шума и како опонашају чаролију и бујање њеног живота.

Концепт

Слушајући и свирајући инструменте у што аутентичнијој атмосфери, 
откривамо свима:

- како се слуша, како се свира инструмент из амазонске 
лабораторије…

- на шта, на који природни звук нас подсећа сваки инструмент

- коју емоцију буди звук инструмената у нама
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- од чега и како се прави инструмент из лабораторије

Заједно правимо природну хармонију звуковима, мирисима, 
окружењем и инструменатима тропске шуме Амазона.

Понесени атмосфером и повезани са природом, спремни смо да 
на плес позовемо и животиње јужних поднебља: геконе, агаме, змију 
Ксенију, разбијајући све страхове.

Инструменти у лабораторији: 

- бамбус звоно: бамбус је биљка која представља елементе воде, 
дрвета и земље, те доводи ове и све остале елементе у хармоничан 
однос. Направити са децом  наше бамбус звоно од природних материјала 
(кокос, банбус, канап...)

- кишно дрво: традиционални кишни штапови правили су се 
од сушене стабљике кактуса тако да су се почупане бодље враћале у 
унутрашњост како би направиле преграде. Такав кактус пунио се ситним 
семенкама, шкољкама, песком.... Користили су се у обредима призивања 
кише и у раду са духовима елемента воде. Направити са децом кишно 
дрво од ролни убруса, украсног папира, чачкалица, напуњени разним 
житарицама. 

- ксилофон-жабица: води порекло из југоисточне Азије, али га 
има у Јужној Америци и на афричком континенту; овај инструмент има 
посебан звук, јер је направљен од дрвета.

- панова фрулица: перуански дувачки инструмент. Направити са 
децом панове фрулица од сламчица.

- калимба: инструмент стар до 3000 година пореклом из Африке. 
Археолози су пронашли калимбу стару 1000 година у Бразилу. Има 
умирујући звук и често се користи за успављивање и лечење.

- коцхи: руком направљена у радионици у подножју пиринејских 
планина. Сваки звук је резултат прецизне израде. Има четири врсте и свака 
је посвећена једном елементу: ваздуху, води, ватри, земљи. Поигравајући 
се са вером, овај инструмент упознаће нас с невероватним мелодијама.

Радионицу припремила и водила антрополог Јасмина Матић
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Мрављи свет:  Мравињак и Мравојед

Радионица “Мрављи свет: Мравињак и Мравојед” рађена је у 
оквиру тропског зонобиома. Трогодишњаци су постављали мноштво 
питања, као што су: како изгледају мрави, шта раде, шта преносе, како 
се зове место где се скупљају сви мрави...

Циљ: развој ситне моторике и стваралаштва, развој имагинације 
и упознавање са организацијом живота мрава.

Саму радионицу реализовали смо тако што смо пластелинско 
тесто, које смо претходно направили од брашна и воде, обојили у 
браон боју и затим од тог теста направили мравињак. Саме мраве смо 
правили од картона за јаја.

Остатак теста је употребљен за детаље фигуре мравоједа, који је 
направљен од различите врста папира и картона. 

Радионицу припремила и водила Данијела Бајуновић
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Радионица “Мрави с петогодишњацима”

Ко шта ради у мравињаку или шта су то социјални инсекти? 

Млађи научници Повратка (петогодишњаци) знали су да су пчеле 
и мрави друштвени инсекти, ко су радилице, војници и матице. На овој 
радионици покушали смо да направимо модел мравињака, а док смо га 
правили, деца су научила како да разликују војнике и раднике мраве, да 
се сви мрави из једне мравље колоније међусобно препознају, а да су 
непријатељи с припадницима других колонија. Запамтили су да мрави 
одржавају мравињак беспрекорно чистим, као и да зиму проводе у дну 
мравињака стиснути једни уз друге. Млади научници су били активни 
у свим фазама израде модела мравињака: правили су смесу песка и 
земље, убацивали гранчице и лишће. На крају смо унели мраве и храну 
за мраве – влажни хлеб. С великим задовољством, уз велике осмехе, 
посматрали смо кроз стаклени зид тегле наше мраве како вредно трче 
носећи мрвице. 

Радионице водила и припремила др Лариса Илијин, биолог



15



16

Прављење чаjа с лековитим биљкама из прашуме

Радионица „Прављење чаја с лековитим биљкама из прашуме“ 
реализована је током обрађивања тропског и сутропског зонобиома. 
Радионица је одрађена с трогодишњацима.

Циљ: Упознавање деце са лековитим биљкама из прашуме и 
прављење чаја

Реализација радионице:

Путем апликација и очигледних средстава, на почетку радионице 
смо с децом укратко разговарали о лековитим биљкама које расту 
у прашуми и о оним које расту у нашим подручјима. За шта нам то 
лековито биље служи, како се користи и како се припрема? Затим су 
деца узела по мало од сваке лековите биљке (лотос, хибискус, нана и 
камилица). Испрва су опипавали и примећивали разлике у изгледу и 
текстури. Затим су их мирисали и примећивали разлику у мирису - неки 
су им се мириси свидели, а неки нису. Након тога, све биљке смо ставили 
у једну посуду како бисмо направили чај од свих биљака које смо имали 
и у посуду сипали топлу воду. Деца су приметила како вода из секунда у 
секунд мења боју и осетили су много јак мирис, јер смо помешали доста 
биља.

Деца су кроз ову радионицу стекла искуство и знање о лековитим 
биљкама. Била су мотивисана током радионице и активно разговарала о 
изгледу биља (како изгледа кад је свежа биљка, а како кад се осуши) и о 
њиховим мирисима. Посебно им се допало мешање више биљака како 
би добили један чај и дали су му назив  „Чај доколица“. 

Радионицу припремила васпитачица Ана Перуновић
 



17



18

Зонобиом савана и степа
Зонобиом саване представља заједницу трава, жбунова и дрвећа 

које је раштркано по травнатим пространствима. Овај зонобиом налази 
се између тропског зонобиома и пустињског, као прелаз између две 
крајности. Међу биљкама постоје два спрата: нижи слој трава и виши 
слој дрвенастог биља.

Изражена су два годишња доба: лето и зима. Лето је влажно и 
кишовито (сезонске кише). Тада се савана напаја водом, па постаје 
зелена и свежа. Дрвеће олиста, траве су високе и сочне за биљоједе. 
Зима је изузетно топла, али без падавина. Тада се траве суше, дрвеће 
губи листове, покрећу се велике миграције животиња услед недостатка 
хране и воде. Савана постаје негостољубив простор, веома подложан 
пожарима. Управо због тога, скоро све биљне врсте су прилагођене и 
адаптиране на пожаре. Чак и при јаком сагоревању, већина врста може 
поново да изникне из својих основних стабљика и корења.

Саване су карактеристичне за афрички континент. Њихово 
очување је од великог значаја за свеукупни екосистем наше планете 
и из тог разлога постоје велики национални паркови у овом биому. 
Урбанизација ових подручја не представља велику опасност за природу, 
јер она није интензивна услед проблема с водом, сушним периодом, као 
и болестима маларије, болест спавања, напад ЦЦ муве итд. Али проблем 
представља ширење пољопривредног земљишта које мења пејзаж и 
услове у савани. Услед тога сече се малобројно дрвеће, земља се оре и 
уклања се природни биљни покривач, домаће животиње се пуштају на 
испашу где се хране дивље животиње, па долази до оскудације у биљној 
храни. Постоје модели контролисаног управљања пољопривредног 
земљишта који ће задовољити потребе за храном људи и потребе за 
очување природе саване. Ипак је један од највећих проблема криволов. 
Претерани и илегални лов дивљих животиња довео је неке врсте на руб 
опстанка, попут слонова, носорога и гепарда.

Због обиља траве, савану настањује и велики број биљоједа. То су 
зебре, биволи, слонови, жирафе, нојеви, газеле, носорози, нилски коњи. 
Бројност пасивних биљоједа условио је и велики број предатора, посебно 
дивљих мачака попут лавова и гепарда. Од копнених грабљивица које 
лове у чопорима, доминантне су хијене. Ту су и бројни глодари који су 
испреплетали подземне тунеле као скровишта од многих грабљивица. 
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Глодари су омиљена храна птица грабљивица, а поред њих овде живе и 
лешинари.

Степе су такође травнате области, али с другачијом климом, другим 
врстама животиња и пре свега ниском травом, за разлику од саване 
где расту високе траве. Земљиште је веома плодно и црно (црница-
чернозем) које је тражено у пољопривреди и узгоју биљака. У нашој 
земљи, природне области степе налазе се на територији Војводине, 
али су само у појединим деловима сачуване због претварања земље у 
обрадиве површине које дају највеће приносе. Најчешће су у низијским 
пределима. Русија је позната по пространим и непрегледним степама, 
као и Украјина, Монголија. У Северној Америци степе се називају 
преријама и претворене су у велике житнице, а у Јужној Америци има их 
око слива реке Ориноко и зову се љаноси. Клима степе је континентална 
с прелазом и на климу која има карактеристике полупустињске. 
Температурне разлике између лета и зиме су веома велике, од + 45 °C 
до – 50 °C. Монголске степе карактеристичне су по великим дневним 
разликама у амплитуди температуре.

Траве, жбунови и полужбунови доминирају флором. Најнижи 
спрат чине маховине, алге и лишајеви. Дрвенасте биљке концентрисане 
су галеријски покрај обала великих река.

Фауна степе је карактеристична по великом броју глодара зими који 
падају у хибернацију, као што су текунице, хрчци и скочимиши. Типични 
за степе су степски мрмот који може бити веома велики, степски твор, 
степски соко. За разлику од саване где доминирају велике дивље мачке, 
степу насељава мала дивља мачка палас или манул мачка. Лисице, зечеви 
и тетреби су честа мета степских ловаца. У степи живе сродници савана, 
од којих су многи скоро истребљени. Једна од специфичних животиња је 
саигa, рођакa афричке антилопе, позната по ноздрвама које греју хладан 
ваздух током зиме и хладе врео ваздух током лета.
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Пустињски зонобиом
Пустиња. Непријатељски, негостољубиви, неплодан и сушан 

предео где ништа не може да преживи... Или може? Обрађујемо 
један од најмистериознијих зонобиома на Земљи, покушавајући да га 
демистификујемо, разбијамо предрасуде и доказујемо да и у најсуровијим 
условима средине живот опстаје, па чак и цвета.

Пустињски зонобиом обухвата већи део северне Африке (Сахара - 
највећа пустиња на свету) и део јужне Африке, централни део Аустралије, 
већи део југозападне Азије и Кине (цело Арабијско полуострво, Такла 
Макан, Гоби итд.), мање области у Северној Америци (пустиње Мексика, 
Калифорније, Аризоне - Сонора и Атакама) и мањи делови Јужне 
Америке (нпр. Патагонија).

Сушна подручја овог зонобиома чине пре свега сушне пустиње 
и полупустиње. Одликује их сува клима, с малом количином падавина 
и високим температурама. Мразева нема или су јако ретки. Пустиње 
умереног појаса одликују и велика температурна колебања током 
године, где температура ноћу може да се спусти и испод нуле. Одсуство 
влажности и велико испаравање (више воденог талога испари пре него 
што падне у облику кише), изненадне ретке али веома јаке олује (кише 
често стварају бујице) и низ других фактора чине ова подручја једним од 
најсуровијих на планети. Највише температуре (око 57 °C) измерене су у 
Либијској пустињи и у Долини смрти у Калифорнији.

Веома је битно дефинисати пустињу. Шта је то пустиња? Да ли 
је пустиња увек пејзаж пешчаних дина? Подела пустиња према типу 
подлоге може бити веома инспиративна за рад с децом:

• песковите пустиње - ергови
• камените пустиње - хамаде
• шљунковите пустиње - серири
• глиновите пустиње - такири

Осим поделе пустиња, потребно је обрадити и све факторе који 
условљавају настанак пустиња: правац доминантних сувих ветрова, 
затим планинска била која представљају природне препреке кретања 
влажних ваздушних маса, понирање површинских вода итд. 
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Пустиње обухватају скоро једну трећину Земљине површине. 
Сурови климатски услови који овде владају условили су слабу 
покривеност вегетацијом или чак потпуно одсуство вегетације. Биљни 
свет пустиња се кроз дуготрајну еволуцију на посебне начине прилагодио 
оваквим условима. Биљке овде су углавном ниског раста, дугачког и јаког 
корена (који често пуштају до подземних вода), често меснатог стабла (за 
складиштење воде) и танких игличастих листова или лишћа прекривеног 
воштаним материјама и длачицама (спречава се испаравање воде). Честа 
је форма такозваних сукуленти (ту спада нпр. чуваркућа, мали збијени 
кактуси), геофита (биљке са подземним стаблом) и псамофита (биљака 
песковитог тла).

Песак је нестабилно тло за раст биљака, а притом дувају и топли 
ветрови који додатно ометају раст и развој биљака песковите пустиње. 
Специфични еколошки облици биљака обухватају и лоптасте жбунасте 
форме, повијену пустињску траву и сл., док акације, олеандери и 
тамариси живе у вишим деловима пустињских планина. 

У оазама, изолованим местима у пустињама, подземне реке се 
могу подићи услед повремених киша или (најчешће) наводњавањем из 
подземних извора деловањем човека. Овде се може јавити ефемерно 
цвеће (преживљавају сушни период у виду семена или изданака, и 
услед тренутне влажности јако брзо цветају), а у стално наводњаваним 
насељима у појединим оазама чак се гаје одређене биљне културе (урме, 
смокве, маслине).

Животиње у пустињама су ретке, и углавном су активне ноћу 
да би избегле дехидратацију и високе температуре. Ова подручја 
сиромашна су биолошком разноврсношћу, али ту се могу срести 
представници различитих група. Пустињске шкорпије, паукови, мрави 
имају јак спољашњи оклоп који их штити од врућине и испаравања. 
Змије и гуштери су често отровни (нпр. звечарке и гила гуштер), а жабе 
се појављују у појединим обалским пустињама са маглом која долази 
од Атлантика. Пругасти гекони ноћу лове инсекте, а дању се скривају 
под камењем. Птица тркачица полаже јаја у густом ниском жбунастом 
растињу, а једна врста сове прави дупљу у кактусу. Плава тркалица (слика 
4) је редак гост у Србији, а долази нам понекад из северних делова Сахаре 
или пак са Блиског Истока. Хијене, гепарди и шакали су најзанимљивији 
представници звери у пустињама, а треба споменути и добро познату 
пустињску лисицу са великим ушима богатим крвним судовима уз помоћ 
којих се овај сисар лако расхлађује у безводној пустињи. Познат је и 
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пример камила које складиште маст (лој) у својим грбама, тако да могу 
дуго да издрже без хране, а воду ретко пију и имају посебну адаптацију у 
виду концентрисане мокраће, тако да задржавају што више воде у свом 
телу.

И људске заједнице су се посебно прилагодиле животу у пустињама. 
Иако овде владају неповољни климатски услови, у Сахари живи скоро 
два милиона људи, а понајвише Бедуина, Копта и Туарега. Пустињски 
номади често се крећу караванима и прелазе велике удаљености на 
својим трговинским рутама. Бушмани (Сан људи) из Калахари пустиње 
и Абориџини из Аустралије били су (и данас многе групе су задржале 
традиционални начин живота) ловци и сакупљачи, а своје вештине 
за изврсно сналажење и преживљавање у суровим пределима су 
преносили млађим генерацијама усменим путем („са колена на колено“). 
Фасцинантно је како су се ови народи сналазили у једноличном и 
непрегледном простору без мапа и осталих помагала, а да се никад 
не изгубе. Истраживање њихове културе и обичаја (од којих су се неки 
одржали и до дана данашњег) представља изазов и обавијен је велом 
мистериозних фрагмената који заокупљују пажњу модерног човека.
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Бедуини – народ пустиње

Радионица „Бедуини -  народ пустиње”, реализована је у току 
пустињског зонобиома. Радионица је одрађена с трогодишњацима. 

Циљ: Упознавање културе Бедуина кроз игру, њихову традицију 
испијање чајева, музике и плеса

Реализација радионице: 

Користећи апликације, укратко смо разговарали ко су Бедуини, где 
они станују и како изгледају. Након тога смо од столица и тканина правили 
импровизовани шатор у којима они живе, разних боја и величина). 
Затим смо стављали мараме на главу, како бисмо делимично дочарали 
њихов свакодневни одевни предмет. Након тога, сели смо поред шатора 
и испијали чај из посуда које личе на њихове. На крају смо заиграли уз 
њихову традиционалну музику.

Кроз ову радионицу развијали смо шири поглед на свет око себе, 
на ново сазнање о различитости међу људима и међу децом и њиховом 
традицијом. 

Деца су била веома инспирисана причом о овом пустињском 
народу и заинтересована током читаве радионице. Посебно им се 
допало испијање чајева из посудица. Деца су се питала како ти људи 
могу да живе у шатору, а не у кући, јер кад уђе њих петоро у наш шатор, 
он се сруши.

Радионицу припремила васпитачица Ана Перуновић
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Бојимо песком – камиле

Радионица „Бојимо песком – камиле“ реализована је током 
пустињског зонобиома. Радионица је реализована с трогодишњацима.

Циљ: Упознавање са новом техником бојења и вежбање ситне и 
крупне моторике

Реализација радионице:

На почетку радионице смо путем апликација децу упознали са 
животом камила: како изгледају, чиме се хране, како живе у тако топлим 
пределима и које све камиле постоје. Деца су радила у пару. Добила су по 
један модел камиле и чашу са песком. Ставили смо им лепак на камилу, 
а деца су прстићима узимала песак из чаша и посипала по камилама 
и бојила их. Након тога изашли смо у двориште вртића и свако је свој 
ранац ставио на леђа. Такмичили смо се у игри трке камила, од једног 
краја дворишта до другог, где су деца ходала четвороношке са теретом на 
леђима.

Током бојења камила помоћу песка, деца су вежбала ситну моторику, 
где су се одлично снашли и показали развијене покрете прстића. Деци су 
биле веома забавне трке камила. Показали су добар такмичарски дух, али 
и спретност ходања четвороношке са теретом током трке.

Радионицу припремила васпитачица Ана Перуновић  
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Зонобиом листопадних шума или умерени зонобим
Типични умерени или шумски зонобиом распростире се највећим 

делом на северној полулопти, и то у источним деловима Северне Америке 
и Азије и у највећем делу Европе. Одликују га типична умерена клима, 
листопадна шума и сива и мрка шумска земљишта. Овај зонобиом је од 
посебног значаја, јер се у њему налази и наша земља, а олакшавајућа 
околност је што су нам услови који владају у њему добро познати.

Главна карактеристика овог зонобиома је смена хладног и топлог 
периода године, где годишња температурна колебања могу износити 
и 50 степени Целзијуса. Умерена клима одликује се умерено топлим 
летима и кратким али хладним зимским периодом, где је током неколико 
месеци (децембар-фебруар) просечна месечна температура испод 
нуле, те се јављају изразити мразеви и формира се снежни покривач. 
Због тога у овом биому тешко успевају вишегодишње биљке осетљиве 
на смрзавање и мраз. Температурна колебања, четири годишња доба, 
врућине и мразеви, утичу и условљавају овај тип вегетације и адаптацију 
животиња. Типична вегетација у овој зони су листопадне шуме, често 
веома бујне и густе, коју изграђују нама познате врсте: буква, храст, граб, 
јасен, јавор, липа, топола... Поред дрвећа, бројне су и вишегодишње 
зељасте биљке као што су маслачак или детелина. Главни проблем са 
којим се биљке суочавају у умереном зонобиому је хладна зима, коју 
преживљавају у стадијуму мировања (кад опадне лишће) или у виду 
зимских пупољака, подземних стабала, семена... Типичне животиње 
умереног зонобиома су нам такође познате: у биљоједе спадају бројни 
бескичмењаци (инсекти, пужеви, зглавкари), срна и јелен, дивља свиња, 
зец, неке птице; потрошачи другог реда су звери као што су лисица, 
јазавац, твор, ракун, дивља мачка, куна... На врху ланца исхране налазе 
се крупне птице грабљивице, али и медвед и вук. Као и биљке, животиње 
су такође морале наћи начин да преживе хладни период, тако да многе 
од њих зиму проводе у стању хибернације, тј. у зимском сну. 

Због плодног земљишта и квалитетног дрвета, многе шуме овог 
зонобиома су посечене и претворене у оранице или ливаде.

Дакле, главна одлика умереног зонобиома јесте постојање великог 
варирања температуре у току године (топло лето и хладна зима), на које 
су се биљке и животиње морале прилагодити. Друга битна ствар јесте да 
је ово зонобиом у коме се ми налазимо, тако да је биљне и животињске 
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врсте потребно детаљније и одрадити.

Радионица “Сликање пејзажа инспирисаних уметничким делима 
различитих аутора значајних за историју уметности Академско-
предшколско образовање”

Циљ: Примена знања везаних за јесен, боје јесени, кроз 
карактеристике умереног зонобиома и уметничко стваралаштво 
предшколског узраста.

Када је велики Јансон у својој ,,Историји уметности“ писао о 
проблематици репродукције уметничких дела на примеру Мантења/Дирер 
– Борба морских богова, сигурно му ни на крај памети није било да ће тим 
примером побудити интересовање и амбицију неуморних предшколаца. 

И доиста – хвала му!

Завршили смо и заокружили истраживање умереног зонобиома 
репродукцијама најлепших европских пејзажа. Упознавање са светском 
традицијом и културном баштином и стечено знање из историје 
уметности преточили смо у књигу коју смо сами направили. 
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У борби са Ван Гогом, Мондријаном, Монеом, Сезаном...ми смо 
победили!

Радионицу припремила и водила Маја Лазић, ликовни уметник   
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Тајге

Тајге или бореалне четинарске шуме чине биом који се простире 
у виду појаса само на северној полулопти. Она је највећи копнени биом 
прекривајући чак 29% површине шума. Тајга представља и највеће 
пространство под шумама које производе огромне количине кисеоника 
за целу планету. Највећа подручја прекривена тајгом се налазе у Русији 
и Канади. Назив “тајга” потиче од аљаских језика и означава високе, 
шумовите планине.

Карактерише је хладна, субполарна клима. Лета су кратка – до три 
месеца – са просечном температуром 10 °C, док су зиме дуге и хладне са 
температурама од -6 °C до чак -50 °C.

Флору тајге чине претежно четинари који граде тамне зимзелене 
шуме сачињене од смрче и јеле, као и светлих шума ариша. У евроазијским 
тајгама расту врсте сибирског ариша, затим дарујски ариш, сибирска 
јела, пљоснатолисна бреза, као и смрче и сибирски бор. У Северној 
Америци најзаступљенији су источноамерички ариш, балзамаста јела, 
бела и црна смрча. На северним рубовима тајге, дрвеће постаје све ређе 
и све више закржљало, ту тајга постепено прелази у област тундри. На 
југу тајга почиње да се меша са листопадним дрвећем или најчешће 
према источним границама прелази у степе.

Фауну тајги чине широко распрострањене врсте вукова, ласица, 
хермелина, мрког медведа, веверица и риса, врсте пореклом из 
листопадних шума као што су ровчице, јежеви, зечеви, пољски мишеви, 
јелени и срне, затим врсте које су заједничке за тундре и тајге као што су 
ирваси или карибу, како их називају у земљама Новог света. Тајге су дом 
и неких ендемских врста као што суалтајска кртица, самур, ждеравац 
и неке врсте риба као што је лосос. Источносибирску тајгу насељавају 
сибирски тигрови који су највеће дивље мачке на свету и најбољи ловци 
међу мачкама. Веома су угрожене због претераног лова. 

Овај зонобиом насељавају народи уско повезани с природом која 
им пружа ресурсе неопходне за преживљавање сурових услова. Једна 
од најинтересантнијих етничких група је народ Ненети. Живот ових 
људи у најтешњој вези је са ирвасима. Ирваси су пријатељи човека, 
они су превозно средство ових номада, они су храна, млеко, кожа која 
се користи за шаторе и облачење. Сваког лета када дође краткотрајни 
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топлији период, Ненети са својим крдима иду за маховином због испаше 
ирваса, а зими селе се на југ у густе тајге. Ненети живе традиционалном 
културом, која постаје угрожена модерним начином живљења.
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ХРАНИЛИЦЕ ЗА ПТИЦЕ

Радионица „Хранилица за птице“ је настала тако што смо истражујући 
зонобиом листопадних шума са трогодишњацима, желели да помогнемо 
птицама које нам улепшавају двориште и веселе нас својом песмом.

Циљ: развијање осећања одговорности према животињама, 
емпатије и развој ситне моторике

Радионица је реализована тако што смо кроз разговор о птицама 
станарицама дошли до сазнања да је потребно обезбедити храну у 
хладним данима када је њима теже да се снађу. Пре свега, да бисмо 
помогли другима, морали смо мало и на нас да мислимо, па смо спојили 
хуманост и бригу о нама самима, што се показало као добра идеја. Унели 
смо витамине правећи сок од поморанџе, а уједно и добили хранилице. 
Требало је само их напунити, а деца су набрајала чиме све се то птице 
хране. Пунили смо наше хранилице зрневљем, семењем, кикирикијем, 
пажљиво проверавајући њихов квалитет. Деца су се на занимљив начин 
заинтересовала за живи свет из наше околине. Захваљујући овом малом 
пројекту, деца су научила да креативно размишљају и да буду хумани, а 
у исто време сви смо се добро забавили. 

Радионице водила и припремила учитељица и 
васпитачица Марија Кељаћ
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Тундра и поларна пустиња
Тундра је биом који се простире у пределима где је раст дрвећа 

онемогућен нижим температурама и кратком вегетацијском сезоном. 

Постоје два типа тундре: арктичка, распрострањена у поларним 
пределима Арктика и Антарктика, и алпијска,  распрострањена у виду 
засебног појаса на високим планинама.

У нивоу поларног круга у време зимске краткодневице, Сунце 
се уопште не издиже изнад хоризонта. Још северније, ноћ траје још 
дуже и већи део тундре нема сунчеву осветљеност по више месеци. То 
утиче на живот у тундри да своју активност усресреде на кратак период 
осветљености. Осим таме, значајан фактор у тундри је и хладноћа. 
Температуре се крећу од -25° C до -60° C. Средња температура најтоплијих 
месеци је 10-12 степени Целзијуса. Падавина је веома мало, али влажност 
је висока због слабог испаравања условљених ниским температурама. 
Облачност је велика и јаки ветрови су чести. 

Дубоки слојеви земљишта (пермафрост) потпуно су залеђени. У 
току лета отапа се тек танак слој, али и то је довољно за опстанак живог 
света који насељава тундру. Овај слој је засићен водом, јер падавине које 
су у њега доспеле не могу да се оцеде дубље, пошто је тло залеђено. 
Падавине су ретке и готово увек је у питању снег. 

У тундри живе биљке малих димензија. Дрвенастих биљака има, 
попут неких врста бреза и патуљастих врба. Честе су мочварне заједнице 
и тресетишта. Од зељастог биља, бројне су маховине, лишајеви и 
пречице, а познате су и врсте пурпурна каменика и шумски геранијум.

Северни делови тундре прелазе у области вечног 
снега и леда, односно област поларних пустиња.

Од животињских врста познати су мошусно говече и ирваси, које 
у Америци називају карибуи. Вукови, поларне лисице и ждеравци су 
предатори који су прилагођени животу у тундри тако што имају густо 
крзно и слој поткожне  масти. Карактеристични су помалим ушима, репу и 
њушци, који спречавају смрзавање. Хране се текуницама, волухарицама, 
леминзима, птицама селицама - пловкама, гускама...
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Зона тундре због своје изразите зиме није погодна за човекову 
насеобину. Ипак, могу се истражити насеља на Гренланду, крајњем 
северу Русије, Канаде. На далеком северу, најпознатији становници су 
Инуити или Ескими. Познати су као вешти риболовци и ловци, посебно 
на китове. Лутајући за ловином, они живе номадским начином живота.  
Лети живе у шаторима, а преко зиме граде иглое. 

Северно од најсевернијих зона тундри налази се зона арктичких 
пустиња. На јужној полулопти, та зона представља континент Антартик. 
На северној полулопти, ова зона углавном обухвата острва Северног 
леденог океана (Арктички океан), Гренланд, Острва Краљице Елизабете, 
Бафинова острва, Викторијина острва, Свалбард острва, ретко 
континенталне делове као што је нпр. полуострво Тајмир, или делове 
канадске територије Нунавут и Северне територије (нађи на карти). 

Вегетација је развијена само на ограниченим, незалеђеним деловима 
копна. Њу сачињавају већином појединачне биљке у форми бусенова 
или ретко у мањим ливадама. Вегетација ледених пустиња се састоји од 
два спрата: доњи од маховина, лишајева и вишег спрата који се образује 
од летњих изданака зељастих биљака, највише до 20 центиметара изнад 
земље. Цветнице су веома ретке, али се јављају у нижим деловима ових 
области. На Антарктичком копну је до сада нађена само једна врста 
цветнице, Aira antartica.

Ако ову област назовемо поларним пустињама, онда истичемо и 
пустињске услове: падавина је мање од 250 мм годишње, ветар и снег 
образују снежне дине, подлога је често шљунак, сипар и камен и стенски 
блокови, услови су веома сурови тако да је флористичка и фаунистичка 
разноликост минимална. 

Антартик је најхладније место на планети. Ледом је прекривено 
око 98% територије, а дебљина леда износи и до 4 км. Лед се овде 
формира већ 13 милиона година, а максимум своје распрострањености 
имао је пре четири милиона година. Највећи и најмоћнији ледници 
налазе се на Антарктику, који се крећу брзином и до четири метра на 
дан. Међутим, отицање воде изузетно је ретко и своди се на само 1% од 
укупне територије. Управо та места представљају оазе у овој пустињи. То 
су термални извори и језера (Deep lake, Ace lake, Organic lake). Хидролошка 
специфичност су подледничка језера, језера испод ледника. Највеће 
такво језеро је језеро Восток, испод руске истраживачке станице Восток. 
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То језеро се сматра недирнутим и најчистијим језером на свету. Најнижа 
измерена температура на нашој планети износи – 89,2 степена и измерена 
је на станици Восток.  Због овако сурових услова не постоје стална људска 
насеља, осим привремених насеља које су у ствари истраживачке станице. 
Околна острва су такође ненасељена, изузев Грутвикена, где живи око 
1000 становника који се баве ловом на китове, али ни они нису стални 
становници острва.

Од животињских врста, овде живи поларни медвед, мошусно говече, 
пингвини, поларна лисица, снежни леминг, мехураста фока, снежна сова, 
поларни зец, арктичка чигра, снежна стрнадица, албатрос итд. Иако ћемо 
животиње мора и океана радити у посебном зонобиому, можемо обрадити 
неке специфичне врсте као што су нарвал, гренландска ајкула и белуга.

Неколико дана у обради овог зонобиома посветићемо експедицијама 
на Северни и Јужни пол:

Једна од најранијих експедиција са искључивом намером достизања 
Северног пола, била је вођена од стране британског морнаричког 
официра Виљема Едварда Перија, 1827. године. Америчком морнаричком 
инжињеру Роберту Пирију приписује се освајање најсеверније тачке 
Северног пола 6. априла 1909, иако је ова тврдња и дан-данас предмет 
сумњи и контроверзи.

До Јужног пола је прва стигла експедиција Ернеста Хенрија Схаклeтона 
16. јануара 1909. године. Норвежанин Роалд Амундсен сматра се првим 
истраживачем који је са својом експедицијом досегао најјужнију тачку 
Земље, 14. децембра 1911. године.

У освајању полова у тим временима истраживачима су на располагању 
била ограничена превозна средства. Путовало се бродовима, чамцима, 
саоницама које су вукли пси (хаскији), пешке (уз помоћ импровизованих 
скија и сл.), чак и балоном! 

Бројне експедиције на Арктик и Антарктик завршавале су се 
фатално, нестанком и смрћу многих истраживача, посебно почетком 
20. века. Због временских неприлика, несташица хране, замора и услед 
људских грешака било је доста неуспешних мисија. Ниске температуре 
су изискивале посебну спремност и облачење (најчешће у виду топлих 
огртача од животињског крзна), а било је и случајева смрзавања, и људи 
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и животиња.

Истраживачи су користили компасе и мапе за сналажење у простору., 
које су тада биле доста примитивније у односу на данашње. Појединци су 
се чак досетили да праве привремене базе као складишта хране и опреме, 
и путоказе од леда. За храну се се довијали и убијањем животиња на 
путу ка половима. Температуре су достизале -40, на Антарктику и до -60 
степени, са јаким ветровима и снежним наносима. То су била мукотрпна 

путовања, углавном вођена жељом за славом и забадањем заставе своје 
земље на најсевернију или најјужнију тачку наше планете.
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Чајанка људи са Сибира у топлој јурти

Радионица „Чајанка људи са Сибира у топлој јурти“ је настала у оквиру 
проучавања зонобиома тундре са трогодишњацима.

Циљ: развијање толерантности ка различитим културама, 
упознавање са различитим обичајима, развијање 
имагинације.

Реализација радионице је захтевала одређене климатске услове.  
Хладног зимског јутра смо представили како се народи са севера боре 
са хладном зимом и лако склапају куће од стубова и кожних прекривача. 
Занимљиво је било како се јурта брзо угреје дисањем и топлотом 
тела. Посебну заинтересованост деца су показала ка процесу градње. 
Радионица је била подпомугнута претходним  дечијим стваралаштвом  - 
ирваса од дрвета и креп папира.

Радионицу водио и припремио педагог Милан Станковић
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Планински зонобиом (оробиом)
Свима је позната подела планинa на веначне (настале 

тангенцијалним-хоризонталним тектонским покретима), громадне 
(радијални-вертикални покрети) и вулканске планине. Кроз историју 
геонаукa постоје многе занимљиве и митске теорије о настанку планина. 
Планине су узвишења у рељефу која прелазе 500 метара, a све до 500 
метара називамо брдима (не постоји светски универзално прихваћена 
категоризација). Планине имају специфичне климатске услове и утичу 
на климу и живот долинских области. Највишом планином сматра се 
Монт Еверест 8.848 метара, али планина Мауна Кеа има вишу апсолутну 
висину од 9.100 метара са делом који је испод нивоа мора. Мауна Кеа 
је планина-острво. Највиша планина Соларног система је на Марсу, 
планина Олимп 21.171 метара. 

Планинске области пружају у односу на низије било ког биома 
специфичне услове за живот биљака, животиња и људи. Са порастом 
висине мењају се температура, влажност, падавине, осветљење, притисак, 
густина ваздуха и сви остали елементи који мењају еколошке услове. 
Промене су мање-више правилне у односу на пораст надморске висине, 
па је често и промена у вегетацији правилна и јасна. Смена биома од 
екватора ка половима је врло слична и промени природе у вертикалном, 
висинском појасу планина. На пример, у тропском зонобиому са порастом 
висине долази травната вегетација налик тундрама, па до планинских 
пустиња, а поједини делови највиших планина су вечно завејани снегом.

Ево једне поделе вегетације по висинским зонама у листопадном биому:

1. најнижи појас у подножију планина под културним биљем, 
обрађене површине

2. појас лишћарских шума од 500 до 1.200 метара

3. појас четинарских шума од 800 до 2.300 метара

4. преко 2.300 метара зона ливада, које прелазе у зону 
појединих цветница, зимзелених жбунова, маховина, камена и 
снега (преко 4.000 метара)
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Сасвим другачији појасеви су на северу у области тајге:

1. горња граница смрче налази се на 330 м

2. појас кривог, закржљалог и ниског дрвећа до 380 м усамљене 
смрче и брезе

3. пузећи облици смрче, белог бора и жбунова до 470 м

4. изнад 500 м налази се појас тундре са маховином и лишајем

Положај планина такође одређује климу и кретање ваздушних маса. 
Тако са једне стране неке високе планине постоји изражена зоналност и 
бујна вегетација, а са друге пустињски карактер. Дакле, целокупан живи 
свет и људску делатност условљавају са једне стране надморска висина, 
а са друге географски положај масива, његова величина и правац 
пружања. 

Планине су углавном кишовитије и снежније од околних нижих 
предела и имају другачију температуру као и сунчево зрачење. Тако 
нпр. планине у тропском зонобиому могу се толико разликовати да 
се на највишим деловима налазе услови вечног леда и снега. Планина 
приморава ветрове да дувају на горе, што значи да се ветрови хладе и 
празне своју влагу. Затим када ветар пређе на другу страну планине, он 
се спушта и загрева, али сада без влажности коју је оставио на планини.

 Неке биљке и животиње теже да остану у својој висинској 
планинској зони, јер је зона изнад и испод неповољна за њихов опстанак. 
Тај живи свет је изолован, специфично прилагођен и са ограниченим 
кретањем, па их називамо „небеским острвима“ нпр. уска планинска 
област мајмуна геладе, високе планине Етиопије.

Највећи број светских река настаје на планинама из планинских 
извора. Многе планине су веома богате шумском вегетацијом и 
животињским светом, али процењено је да око 80% планинског 
становништва живи испод границе сиромаштва.

Планине су често непожељне за живот човека или пожељне у 
случајевима екстезивног сточарства или ратова, збегова итд. Као што је 
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то био случај са Мачу Пикчу, затим наша планинска села у време турских 
освајања и зулума или катуни и сточарство високих планина. Највећи 
број планинских становника живи на Андима, у  Централној Азији и 
Африци. Становништво које живи у планинским биомима пре свега се 
бави пољопривредом, највише сточарством, а живот и опстанак је веома 
непредвидив, као и сама клима планине. Карактеристичне делатности 
човека на планини осим пољопривреде су рударство и туризам. Древни 
планински народи Инке имали су најснажније и највеће царство у 
Америци све до досељавања Европљана. Истицали су се по колективној 
пољопривреди која је имала системе наводњавања, добром складиштењу 
хране која је увек имала резерве. Мрежа путева који су они градили још 
увек је у употреби и представвљају право чудо градитељства. Њихова 
уметност и архитектура били су веома развијени. Наш народ у многоме 
вуче порекло из планинских крајева, а поготову из Динарских области. 
Проучавајући живот балканског планинца, открићемо непресушни 
извор народних обичаја, игара, занимања, уопште народне културе која 
је везана за наше планинске области.

Планински зонобиом и планина као човеково станиште даје 
најшире и најинспиративније идеје за радионице. Од животињског 
и биљног света, преко света планинских људи, њихових делатности, 
све до руда и минерала, изворишта и планинских река и глечера. Не 
заборавимо планинску кухињу, лековито биље, печурке, планинарење, 
скијање, музику и игре планинаца и све оно што нам планина пружа.
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Мајстор - занатлија

Радионица “Мајстор - занатлија” настала је у оквиру проучавања 
планинског зонобиома са предшколским узрастом.

Циљ: упознавање са занатима и оспособљавање за руковање 
различитим алатима. 

Радионица је реализована са задатком да се деца науче шта је етично 
управљање културним добром у виду рестаурације односно конзервације 
објеката. Звучи као тема намењена искључиво одраслима? Варате се! У 
оквиру изучавања планинског зонобиома, истраживали смо метал и 
камен са обронака планина, па су се старији Повратковци опробали као 
прави мајстори занатлије. Гекон је добио нови дом од стручно брушеног 
и исклесаног камена. А стари тучак и аван који смо пронашли сада су 
очишћени од рђе и сачувани од заборава. С поносом чувамо старе занате, 
упознајемо се са подручјем ликовне уметности, ликовним средствима као 
и новим средствима за рад (електрични бијакс), техникама и материјалима.

Радионице припремила и водила Маја Лазић, 
ликовни уметник
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Урбани зонобиом – градови
Савремени велики градови одликују се мноштвом грађевина, 

огромном површином лимених кровова и преовлађивањем асфалтног 
покривача тла, због тога се они називају ’’каменим пустињама’’. Али ове 
пустиње су густо насељене. Унутар градова се троше стотине хиљада 
тона угља и других горива, док су им улице закрчене аутомобилима, чији 
број у неким градовима прелази милионе возила. Дим и пепео сагорелог 
угља и других горива, гасови које избацују мотори и аутомобили и 
друга возила, као и прашина коју подижу саобраћајна средства и ветар 
образују изнад града застор од смога.

Велики индустријски градови се могу упоредити са вулканима, 
који већ годинама избацују у атмосферу стубове дима, гасова и пепела. 
Нарочито су јаки такви “вулкани” у индустријским областима, у којима се 
градови спајају један са другим. Цифре су апсурдне: 650.000 тона пепела, 
чађи и сумпорне киселине годишње.

Какав је ваздух који удишемо?

Веома загађен. У ваздуху лебди прашина, пепео, огромна количина 
угљенмоноксида /СО/; сумпордиоксида /SО2/; хлорне киселине /НС2/ 
и других отровних супстанци. У центрима великих европских градова, 
ваздух је толико загађен да се суше четинари ( јеле) и нестају неке врсте 
лишајева. Поред честица, ваздух у великим градовима садржи и много 
бактерија које су веома опасне по здравље. Поливање улица смањује 
број бактерија у ваздуху, па је потребно да се оно обавља што чешће.  
Ми, нажалост, живимо у једном од најзагађенијих градова.

Клима града је веома противуречна. Трајање сунчевог сијања је 
мања него у околним селима, приближно 20% мање светла. Претпоставка 
је да би градови требало онда да буду хладнији, али то није тако, 
напротив, средња годишња температура у граду је виша за приближно 
1,5 степени. Градови који имају мало зеленила скоро увек су суви, јер 
кишница брзо отекне са асфалта у канализацију. Испаравање је брже па 
се и све брже загрева. Ноћу, застор смога који лебди над градом, служи 
као покривач и чува излажење топлоте, као што то чини стаклена башта. 
Додатно зрачење топлоте из зграда, димњака, транспортних возила па 
и самих људи. Редовна је појава да се у градовима раније заврши зима и 
да биљке раније процветају. 
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Честице прашине, чађи и гасова који у виду куполе лебде изнад града, 
служе и као језгра око којих се кондензује водена пара. Својим високим 
зградама, подсећа на пошумљене брежуљке – успорава кретање облака 
и омогућавају веће скупљање водене паре изнад града, па зато град има 
више падавина него окружење, али су и пљускови и невремена чешћи. 

Због разлике у стубу ваздуха ка граду  дувају сеоски ветрови, који 
са поља и из шума доносе чист ваздух. Али често тај ваздух не стиже до 
центра града због горепоменуте куполе чађи и гаса. Већи паркови у граду 
представљају плућа градова. У парковима је ваздух хладнији и нижи је 
притисак, па онда из паркова струји према оближњим зградама чистији 
ваздух.

Ипак, и у овим суровим условима, ми нисмо сами. Наиме, велики 
број животињских врста се прилагодио овим суровим условима и живи 
са нама већ дуже време, неке од њих чак имају и повећану популацију у 
односу на рођаке из природе.

Тако нпр. град Чикаго преплављују свакодневно разне врсте сивих 
веверица, источноамеричког кунића, црвендаћа, врабаца, косова, сеница, 
чворака, галебова, голубова.  Са висине из надгледају многе птице 
грабљивице; а када падне ноћ, светлеће очи опосума, ракуна, којота и црних 
пацова нас посматрају, као и понеки слепи миш изјутра. То су само неке 
врсте дивљих животиња које можете брзо угледати. Нисмо сами.

У Торонту, канадској метрополи људи имају проблема са великим 
популацијама ракуна, чије фамилије живе у димњацима.

У Риму, милиони чворака се враћају у град након гозбе на селу. 
Праве проблем људима својим изметом, избељују Рим, али и приређују на 
небу један од најлепших феномена природе.

У Хамару, једном етиопијском граду, сваке ноћи чопор хијена 
улази у град да би се хранио остацима које одлаже један пријатељски 
настројен месар. Ова традиција датира далеко у прошлост и верује се да 
храњењем хијена оне терају зле духове из града.

 Мумбај можда јесте дом око 20 милиона људи, али то не значи да 
тамо нема престрашних предатора који вребају из сенке. Леопард ноћу 
улази у град да би ловио домаће животиње. 
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У Индији, у граду Јодпуру, живи огромна популација мајмуна, десет 
пута већа него у природи. Они се сматрају божанствима повезаним са 
Хинду боговима и њуди их хране. А у случају да неко неће да им да храну, 
опседају пијаце и краду све што чега се домогну. Ови мајмуни су у исто 
време и пријатељи и највећи непријатељи људи који живе у том граду.

Соколови су грабљивице које су највише профитирале од промене 
екосистема, они имају све што им је потребно – високе зграде на којима 
могу да се гнезде, одсуство предатора и прегршт хране. На њиховом 
менију налазе се голубови, птице које су преплавиле градове и како 
су се ширили градови тако су се шириле и популације голубова, али и 
соколова. У Њујорку се тренутно налази више соколова него било где 
друго на планети Земљи.

 Још једна животиња је искористила обиље хране у виду голубова. 
У италијанским градовима, на рекама где се голубови спуштају да се 
напоје воде, вребају огромни сомови који се хране голубовима у плићаку. 
Сомови искоришћавају чињеницу да су голубови током времена и 
пренамножења у градовима изгубили појам страха. Ничега се не плаше, 
па самим тим и не очекују од једне велике рибе да вреба из воде. 

Да будућност у метрополама не мора бити толико црна, показује 
нам пример Сингапура, града природе, који улаже сва средства да што 
више приближи човека природи и природу човеку. И најбитније да 
пружи могућност човеку да живи у складу са природом.

Теме о којима бисте могли размишљати се базирају на екологији: 
како ми можемо да променимо овај екосистем, како да допринесемо 
бољем животу у њему. 
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Сензо-перцептивна табла

Бавећи се урбаним зонобиомом помешали смо природне и 
рециклажне материјале и направили игру за све узрасте.

Циљ: У дечју свест усадити да није све за бацање иако 
већина тако мисли, јер рециклирани материјали имају 
нову употребу. Поента је да децу учимо да не постану 
краткорочни конзументи производа које ће бацити већ да 
рециклиране материјале користе за нову употребу.

 Кроз ову радионицу деца су практично манипулисала предметима, 
метеријалима и облицима занимљивих текстура. Додиром су осећала и 
уочавала да ли је нешто храпаво, грубо, глатко, меко, тврдо… Уочавали су 
узрочно последичне односе, изводили експерименте у којима је могуће 
померање делова табле. Стварали су слике у глави тако што су везаних 
очију препознавали предмете на табли, причали шта може од неког 
материјала да се направи и чему може да служи. 

Кроз израду табле развијали су радозналост и креативност. 
Једна од дечијих идеја је да ову таблу можемо надограђивати новим 
рециклажним материјалима када нам се за то укаже прилика.

Радионицу осмислила и водила Милена Обрадовић, 
васпитачица.
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Медитерански или средоземни зонобиом
Медитерански зонобиом најмањи је по површини који изучавамо, 

заузимајући само око 2% површине светског копна. Ипак, специфични 
климатски услови који у њему владају, интересантан биљни и животињски 
свет и богата историја чине га добрим извором инспирација за рад. Овај 
зонобиом простире се дуж обала Средоземног мора и то је регион 
на који ћемо се највише фокусирати, иако литература препознаје и 
неколико других области у којима се јављају слични услови (западне 
обале Калифорније и Чилеа, југ Африке, делови Аустралије).

 Медитерански зонобиом одликује клима у којој су лета дуга и са 
изразитим сушним периодом, а зиме благе и влажне.  Типична вегетација 
су зимзелене четинарске шуме (сетите се мириса четинара на мору) које 
су нажалост већином уништене и замењене жбунастом вегетацијом 
која се назива макија. Изучавајући биоме до сада, приметили смо да се 
шуме могу развијати само на местима где су услови релативно повољни  
током дужег дела године (у савани нпр. постоји кишна сезона али је она 
превише кратка). Иако на Медитерану постоји врело и суво лето, остатак 
године одликује се благом и влажном климом, тако да су се шуме овде 
развијале. Велики утицај на медитеранску климу има близина мора. Вода 
се спорије загрева од земље, али и теже губи топлоту, тако да  током зиме 
море отпушта топлоту коју је накупљало током лета и диже температуру, 
а лети се дешава обрнуто. Земљиште је специфична медитеранска 
црвеница. Због сушног периода, у медитеранском биому првенствено 
живе ситне животиње, као што су гмизавци, глодари и инсекти. Током 
лета, ове животиње дане проводе сакривене у пукотинама, док су 
углавном активне ноћу или ујутру/увече.  

 Будући да се овај биом простире уз обале мора, логично је да 
оно на њега има велики утицај. Међутим, пошто ћемо морски биом 
обрађивати као засебни целину, сада се треба фокусирати на копнени 
део. При истраживању и предлагању радионица, имајте у виду следеће 
аспекте медитеранског зонобиома:

1. Врло изражена деградација станишта: медитеранске шуме 
посечене су пре много година током интензивног развоја 
цивилизација Грчке, Рима, Византије… Те шуме се никада нису 
опоравиле и њихово место сада заузимају жбунови и шибље.
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2. Флора богата врло интересантним и препознатљивим биљкама 
као што су маслина, ловор, рузмарин, бадем, дрво плуте… Ове 
биљке добар део године морају преживети у сушним условима, 
тако да показују сличне адаптације као и неке пустињске врсте, 
па можемо направити паралелу између њих и кактуса и млечика 
које смо обрађивали у пустињском биому. Ипак, ако изузмемо 
вруће и сушно лето, клима на Медитерану је повољна за развој 
шума. Многе од ових биљака можемо и садити. Још једна битна 
појава која се тиче медитеранске вегетације су чести пожари, 
који су чак и неопходни за опстанак многих биљних врста. 

3. Група животиња на коју ћемо се фокусирати у овој целини су 
гмизавци, дакле змије, гуштери и корњаче. Хладнокрвност, 
начин живота, брумација (зимски сан), улога у екосистему, 
однос људи према њима, митови и легенде, бапске приче су 
теме које нам могу дати инспирацију.

4. Имамо могућност да се подсетимо класичне историје – развој 
феничанске, грчке и римске цивилизације одвијао се готово 
искључиво у овом зонобиому.
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Зонобиом мора и океана
Сви океани и отворена мора наше планете међусобно су повезани 

у једну целину коју називамо светским океаном. Светски океан чини 2/3 
планете Земље или њених 70%. Због тога и не чуди што многи научници 
мисле да је много прикладнији назив Земљеу заправо – Вода. Највећу 
површину светског океана заузима Тихи океан или Пацифик, скоро 
половину његове површине и запремине. Највећа дубина у њему измерена 
је у Маријанском рову и износи 11.034 m. Генерална подела океана је на 
пет целина: Пацифик, Атлантик, Индијски океан, Северни ледени океан и 
Јужни океан. Ипак, многи стручњаци тврде да постоји само један једини – 
Светски океан. Научна дисциплина која проучава океане и све процесе у 
њима назива се океанографија или океанологија.

Иако наизглед огромне једноличне масе слане воде, мора и океани 
представљају свет за себе. Као из неке друге димензије, крију читаве 
екосистеме који се међусобно разликују по многим карактеристикама. 
Главни фактори који одређују зоналност живог света у океанским водама 
представљају: количина светлости, соли, температура, дубина и притисак. 
Све биљке, животиње и други организми који живе у овим водама 
специјално су се прилагодиле за живот у њима. Неке од њих читав живот 
живе прикачене за дно мора/океана (хидра, морске сасе, корали) или део 
живота (нпр. фаза ларве као код неких медуза) плутају или пливају док 
се не закаче; други организми активно пливају користећи пераја и друге 
структуре (рибе, делфини, лигње); неки плутају пасивно ношени морским 
струјама (планктон) или закачени за плутајуће објекте (неки рачићи нпр.).

Када се говори о расподели живог света океана и његовим 
стаништима, углавном се користи вертикална и хоризонтална расподела. 
Најједноставнија вертикална категоризација је на морско дно (бентос) 
и на морску воду (пелагијал), а најједноставнија хоризонтална подела 
је на морску обалу (литорал) и на отворену воду или пучину. У оквиру 
ових подела, постоје варијације у смислу микростаништа са посебним 
карактеристикама, па тако литорал можемо додатно изделити на: 
супралиторал (млатна зона таласа), медиолиторал (подручје плиме и 
осеке), сублиторал (стално потопљено подручје). 

Највише хранљивих материја (које углавном долазе са копна) 
– нитрата, фосфата, има у приобаљу и мањим дубинама где је више 
светлости, тако да на отвореном мору има и мање организама. 
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Фитопланктон (биљни) и зоопланктон (животињски планктон) чине 
основу ланца исхране у морским екосистемима и можда су најважнији 
живи организми, јер фитопланктон представља заједницу највише 
одговорну за највећу продукцију кисеоника на Земљи! 

Изузетно важне за распоред живог света, али и за геолошка дешавања 
на океанској кори (која се умногоме разликује од континенталне коре) и за 
климу читаве планете јесу морске струје. То су хоризонтална или вертикална 
кретања водене масе, условљена различитим дејствима и силама (попут 
разлике у густини – због притиска, салинитета, температуре). Постоје хладне 
и топле морске струје, а једна од најпознатијих је Голфска струја, која спада 
у топле и повремено ублажава сурову климу северне Европе доносећи 
топлоту. Таласи су кретања воде најчешће изазвана ветром. С обзиром на 
то да се Земљина кора састоји од тектонских плоча и да су океански ровови 
(посебно у Пацифику) места граничења ових плоча, при њиховом судару 
настају разорни таласи – цунами, који могу нанети велике штете обалским 
подручјима.

Морски свет не чине само животиње популарне због своје 
љупкости и изгледа, попут китова, делфина, риба тропских мора и сл. 
Ту спадају и биљке важне у пирамиди исхране мора, попут познате 
цветнице поседоније. Ту је и богат свет коралних спрудова, један од 
биолошки најпродуктивнијих система, не само у морским екосистемима 
него и на планети. То је дом и многим рибама, раковима, морским сасама, 
хоботницама, шкољкама, морским мекушцима и др. Чак и у најмрачнијим, 
најхладнијим и најдубљим деловима океана крију се рачићи, рибе, 
медузе, које уз помоћ посебних структура - светлећих органа, привлаче 
плен или партнера (биолуминесценција). Нажалост, већина морских 
станишта је деградирана или чак потпуно уништена, услед негативног 
деловања и утицаја човека на њих, посредно или непосредно. Поједини 
стручњаци процењују да ће до 2050. године у морима и океанима бити 
више пластике него риба, делом због великог загађења пластиком, а 
делом због све мањег броја риба услед прекомерног изловљавања. 
Такође, климатске промене прете да заувек збришу један од најважнијих 
а најосетљивијих система на Земљи – коралне гребене. Треба имати на 
уму и да пуно људи зависи од продуктивности мора. Многе заједнице 
у Тихом океану своју исхрану и традиционалан начин живота заснивају 
управо на мору и његовим плодовима, а живе на острвима која су 
подложна плављењу услед подизања нивоа мора – то су истовремено 
највулнерабилније популације високо подложене миграцијама уколико 
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се глобално загревање не заустави (процес који се већ дешава). Зато 
многе међународне организације организовано раде на решавању ових 
проблема, покушавајући да умање негативне утицаје на мора и њихов 
живи свет.

Осим претходно наведеног, размишљајте и у правцу једрења и 
тешких и напорних услова на пучини (некада/сада) – шта се променило 
а шта је остало исто, који су најтиши и најусамљенији предели на кугли 
земаљској, шта крију дубине, а шта плићаци. Забавите се откривањем 
непознатог!

Евалуација ради праћења реализације програма

На крају сваког зонобиома коришћена су одређена дидактичка 
средства настала у раду са децом ради процене о дечијем напредовању 
у току програма. Израђиване су меморијске картице, осмишљавани 
квизови, обележавала се пређена област на мапи и формирале 
инсталације у простору које су настале као „Зонобиом у малом“. Поред 
тога су формиране и различите игре:

 - ЕКО ПАТРОЛА: еколошко ћоше за питања и проблеме актуелне 
у зонобиомима

 - КВИЗ ЗНАЊА на крају сваке зоне

 - ЕКСТРАВАГАНТНИ РЕЧНИК ( јурта, бедуин, диђириду, тупик...)

 - НЕМА КАРТА СВЕТА (зоналност по бојама)

 - ГПС за биљке и животиње (стикери животиња и биљака - 
распоређивање по зонобиомима

На крају целокупног програма је такође одвојено време (две 
недеље) само за квизове и игре, поред галеријске шетње деце кроз 
све паное и њихове радове који су документовали целокупну годину 
васпитно образовног рада.
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Прилози
Пред Вама су планови који су били производ тимског рада свих 

практичара ПУ „Повратка природи“. Планови су конципирани тако да 
активности у њима нису обавезујуће. Остављен је простор практичарима 
да у раду са децом промене и прилагоде активности у складу са 
препознатим потребама.

ПЛАН РАДИОНИЦА ЗА НАРЕДНУ НЕДЕЉУ ОД 3.9. ДО 7.9.2018.
„БЛЕЈА“

У складу са завршавањем летњег програма и преласком нове групе 
са Салаша на Дунав плац, новим почецима, време је да мало застанемо, 
удахнемо и осмислимо следеће кораке. 

Из тих разлога, драге колеге, план за наредну недељу подразумева 
мали предах. 

Активности са децом је потребно да буду везане за подстицање 
доживљаја припадања групи, развијање сарадње, оснаживање групне 
кохезије, самопоуздања и самоконтроле  детета. У том смислу, предлози су:

- спортско-рекреативне активности, организација различитих 
мини такмичења, игре напољу

- ритмичко-музичке и плесне активности, овладавање покретом и 
простором

- активности „представљања себе“, за подстицање социјално-
емоционалног развоја: осећања, бриге, снови, породица, моја соба, мој 
љубимац, ја кад одрастем  и слично

- активности „представљања васпитача“: ја кад сам био дете, моја 
омиљена играчка била је, плашио сам се некада, моја омиљена књига 
детињства

Стручни сарадници ће више бити усмерени на осмишљавање и 
планирање годишњег програма. 

Срдачан поздрав, играјте се и маштајте!



66

ПЛАН РАДИОНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД 10.9. ДО 21.9.
ТРОПСКИ  ЗОНОБИОМ

Центар за екологију и науку

• Тропски (екваторијални) зонобиом: визуализујемо екватор, 
покушавамо да се држимо за руке и обгрлимо вртић или вежемо 
канап око њега;  експериментално показујемо зашто се Земља 
највише загрева на екватору – потребан термометар и спот-
сијалица као извор топлоте, видећемо да се највише загревају 
површине на које светлост пада под правим углом

• Радионица “Лист тропске шуме”

• Оштећена плућа земље – Амазон 

• На Прегревици инсталацију Дунава, променити у инсталацију 
тока Амазон

• Карта света на којој се боје биоми током целе године. Обојити 
просторе тропског биома, адаптирати велику мапу на зиду (Маја). 

• Врсте на ивици истребљења нпр. мајмун Red shanked douc, лове 
га због меса у Вијетнаму.

• Пауци (радионица са живим пауцима) - набавка тарантуле

• Спратовности тропске шуме: које животиње насељавају 
одређене спратове.

• Народ Пигмеји: номади ловци тропских кишних шума Конга 
изузетно ниског раста.

• Дуваљке отровних стрелица, амазонско оружје за лов.

• Пењање уз лијане (конопац), пробијање кроз непроходну џунглу 
(терен Института) или кроз исечено пруће, жбуње (развијање 
моторичких вештина)

• Мимикрија: стапање са позадином (обликом, бојом), опонашање 
других животиња и биљака и сл.

• Епифите (на пример орхидеје), Ррдионица: израда велике (преко 
целог плафона или уз зид) пузавице, нпр. од дебелог канапа 
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офарбаног у зелено и качење листова, израда лијана, декорација 
простора у стилу тропског зонобиома.

• Ноћне животиње и биолуминисцеција (едукација, радионица за 
Сам у кући)

• Направи свој тераријум: деца праве у групама по четворо  у 
једној пластичној боци, ставља се на једно место и посматра 
разлика кроз дане како се развија живот у њима у зависности 
колико је воде додато.

• h t t p s : / / w w w. r a i n f o r e s t - a l l i a n c e . o r g / s i t e s / d e f a u l t /
files/2016-10/3-INterrarium.pdf

„Ја и други“

• Увод у Амазонију, Плућа планете, скривена племена

• Амазонија заузима око 5,5 милиона квадратних километара 
површине. Налази се на територији девет држава: Бразил (60% 
прашуме), Колумбија, Перу, Венецуела, Еквадор, Боливија, 
Гвајана, Суринам и Француска Гвајана.

• Ко је открио Амазонију и тако је назвао: име јој је дао шпански 
истраживач Франциско де Орељана 1542. године. Он је био први 
Европљанин који је отишао дубоко у то подручје. Франциско 
де Орељана је био шпански морепловац, истраживач и 
конкистадор.

• Име реке…име прашуме: река је добила име Амазон по једном 
догађају који се десио на овом путу. Орељана је записао да су 
експедицију напале сурове жене сличне Амазонкама из грчке 
митологије, али вероватно су били у питању Индијанци са 
дугачком косом.

• Зачетници екологије: знања, вештине људи који су живели и 
живе у Амазонском подручју највеће тропске оазе. Обожавање 
мајке Земље: борба за очување прашуме, борба сакривених 
племена.

• Радионица „Моје племе“: деца смишљају како би изгледао живот 
у племену у прашуми, где би живели, како би се хранили, које су 
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опасности, и онда описују један свој дан од јутра, до мрака „Да 
сам ја индијанац...“

• Кувамо лековито биље (чајеве).

• Народи Маја и Астека: подсећање митских прича које смо 
обрађивали током заМАЈАвања (Кукулкан-перната змија, 
џиновски папагај, мит о настанку човека из земље итд).

• Пало Санто је мистично дрво које расте на обали Јужне 
Америке, а сродно је тамјану, смирни и копалу.  Пало санто 
значи „свето дрво“.  Мирис му има слатке ноте бора, менте и 
лимуна. Чаролија светог дрвета је у алхемијском процесу који 
се догађа након његове смрти. …Да би Пало Санто добило своја 
магична и лековита својства мора умрети, али не било каквом 
смрћу, већ само природном смрћу старих стабала. Стабла живе 
80 до 90 година, а након свог животног века морају остати још 
4 до 10 година у свом природном станишту да би се довршила 
метаморфоза. Тек тада оживе сва његова својства и постане 
мистично, свето и лековито.

• Радионица са децом: откривање мириса, препознавање мириса 
са везаним очима, мирисање цвећа.

• Изабрали смо мајмуна и паука као карактеристичне представнике 
овог зонобиома.

• Радионице израде дрвета мајмуна од картона и папира, 
различите врсте мајмуна цртају деца, а стављају им се 
фотографије лица деце која су цртала.

• Марвелов Спајдермен као инспирација за прљајућу радионицу 
(инсталација у простору, Спајдермен који ће висити на стаклу); 
измаштавање новог јунака Манкиме.на (његове супермоћи, 
изглед, врлине, смештање у причу)

• Паук, бубица и вјетрови - Бранко Ћопић (http://www.pjesmicez-
adjecu.com/bajke-i-price-za-djecu/pauk-bubica-i-vjetrovi-bran-
ko-copic.html)

• Прича о мајмунима - Душко Радовић (https://www.poezijanoci.com/
proza/dusko-radovic-price-za-decu/prica-o-majmunima.html)
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• Тема за Мудровање: Легенда о три мудра мајмуна (https://www.iserbia.
rs/da-li-ste-znali/ucenje-tri-mudra-majmuna-iz-hrama-tosogu-5736)

• Прича за млађе http://pricezadecu.blogspot.com/2010/01/price-za-de-
cu-tri-nevaljala-majmuna.html

• Митологија: дрекавац, букавац (старословенска митологија); 
поређење словенске и астечке митологије: букавац и ахуизотл 

• Занимљива драматизација приче о пауку Ананси: http://
dramskimetod.com/2010/11/zasto-anansi-ima-tanke-noge/

„Арт и мултимедија“

• Џиновске врсте: инсталација – цртежи различитих врста 
животиња и биљака који се посматрају са  лупом.

• Мимикрија: код људи (бодy арт) или Маори – њихова уметност 
и обичаји осликавања лица (не мора подразумевати само боди 
арт радионицу).

• Афричка уметност (маске, цртање по телу, израда накита...)

• Сликање Амазоније по узору на слике Паул Клеа,  коришћење 
његовог колорита и технике.

• Пало Санто: радионица перформанса, правимо амбијент/шуму са 
мирисима (мирисни штапићи) и стварамо музику уз све ритуалне 
обреде који су се изводили везано за легендe о дејству дрвета.

• Амазонски лептири: Амазонија има преко 2000 врста лептира 
(радионице од папира, мозаик, колаж, бојанке, групни радови-
формирање једног лептира од појединачних, свако осликава 
своја крила, израда крила од жице и разапетих хула-хоп чарапа 
…)

• Кишне шуме Малезије и Индонезије: симулација кише (сликарски 
се може представити преко импресиониста, где је све вибрантно 
и креће се).

• Уметници Pablo Amaringo, John Dyer, уметници и ботаничари 
инспирисани Амазонијом. Акценат је на колориту. Деца могу 
прво да нанесу инстиктивно боје а потом уочавају и исцртавају 
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по њима облике које доживе.

• Животињски свет: искористити простор шуме у вртићу (Вожд и 
Салаш) и додати тропске животиње (https://www.pinterest.com/
pin/855121047968152697/)

• Музика: Sepultura ”Roots” - како је један бразилски метал бенд 
имплементирао фолклор амазонских индијанаца. 

• Капуера игра: орилачка вештина бразилских робова.

• Музика домородачких народа (Перу).

• Звуци тропске кишне шуме: различите спратовности са 
различитим звуцима .

• Едукативни филмови о подручјима зонобиома.

https://www.documaniatv.com/naturaleza/amazonia-vid-
eo_9e15b13f7.html

Мајмунче које се игром случаја враћа у својe природнo станиште, 
нема са преводом,

или

 https://www.youtube.com/watch?v=QyElwkusTdo

• Књига о џунгли, цртани филм

• Тарзан, цртани филм

• Предлози: Посета Афричком музеју и посета Ботаничкој башти 
Јевремовац
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ТРОНЕДЕЉНИ ПЛАН РАДИОНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД 24.9. ДО 12.10
ТРОПСКИ  ЗОНОБИОМ

Центар за екологију и науку

• Препознавање дивљих мачака: како која изгледа, где живи, како 
прави свој дом, исхрана, брзина, уопште упоређивање.

• Трагови џунгле: направити разне трагове тропских животиња, 
препознање, цртатање помоћу шаблона и сл.

• Гљиве: едукација, гајење, врло важна жива бића за прашуму,  
једноставне за гајење, радионица израде компоста- џак, слама, вода

• Биљке месождерке: едукација, садња, добар  пример адаптације 
на осиромашено земљиште у тропима.

• Борба за светлост: едукација, радионица лавиринт за биљке.

• Земљиште џунгле и епифите: едукација, поређење земљишта.

• Врачеви и лечење биљкама: наставак на чајеве, има прегршт 
лековитих и отровних биљака које се спиритуално користе. 
Отрови и лекови. Радионица: лабораторијска екстракција 
супстанци из биљака, сецкање, млевење, сушење, мешање у 
алкохолу; прављење „отровних“ стрелица.

• Тропске биљке: адаптације на велику количину воде, кружење 
воде, транспирација и стоме. Радионица: микроскопирање 
листова тропских биљака, лакирањем листова и пажљивим 
скидањем лака под микроскопом се стоме одлично виде

• Тропска клима: влага и температура, „cloud forest“ – облачне, тј 
магловите шуме.

• Радионица: прављење облака и магле у тегли (ако набавимо 
суви лед може и прављење огромних количина магле, можемо 
да покријемо целу учионицу).

• Симбиоза: пример мрава војника и јужноамеричке птице 
вилисорнис. Радионица: прикупљање мрава у дворишту или на 
терену и прављење „путељака“ повлачењем оловке по папиру 
куда ће мрави ићи.
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• Све потребе једне тропске биљке: који све услови морају да буду 
испуњени како би једна тропска воћка порасла и израсла у зрелу 
биљку са плодовима? Радионица: узимамо пример авокада/
манга/маракује. Меримо киселост земљишта, тврдоћу воде, 
температура, причамо о ђубрењу, подлози (земљиште, тресет, 
песка итд.), орошавање, орезивање и сл. Садимо (на Прегревици 
расту два авокада, један може да се поклони Салашу или Вожду).

„Ја и други“

• Како живе људи на мањим тропским острвима? Ограничени 
природни ресурси, ограничен простор, изолованост. Радионица: 
драматизација, подела улога, сналажење на малом простору, 
борба за преживљавање, „комплекс Робинзона Крусоа“ 
симулација острва.

• Обрађујемо мраве, мравоједе и оклопнике, као и дивље мачке и 
папагаје као типичне представнике овог зонобиома. 

• Драматизација живота мрава: глуме припаднике једне мравље 
колоније у којој радници-мрави треба да ураде задатке: одлазе 
напоље у потрагу за храном, довлаче храну у мравињак, брину 
о јајима, склањају их на топлије место, копају канале, чисте 
мравињак.

• Јагуар: света животиња, најјачи предатор џунгле, шаре-обојеност.

• Душко Радовић „Страшан лав“ https://www.lyrikline.org/de/ge-
dichte/strasan-lav-5788

• За мудровање : Гроздана Олујић „Шаренорепа“

• Поновна обрада тема везаних за Маје,Инке и Астеке 
(http://povratakprirodi.rs/majanska-visoka-skola-sveznan-ica/)

• Бранислав Црнчевић „Мрав добра срца“

• Три кратке приче о мравима https://www.mojedete.info/tri-price-
za-decu-o-mravima-sumski-mrav-dva-mrava-zahvalni-mrav/

• Мочуанов савет ( бајка као наша бајка о седам прутова) https://
duhoviti.com/bajke/mocuanov-savet-africka-narodna-bajka.html
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• Музика перуанских индијанаца, народа Инка

• Музика Амазоније https://www.youtube.com/watch?v=EYyM60RlhCA

• Упознати и дегустирати воће тропске шуме: авокадо, манго, 
ананас, кокос палме, папаје, кумкварт, помело...

• Радионица на тему магијског реализма  

• Радионица о поезији, песма бразилске песникиње Сесилије 
Меирелес

• Радионица “Тропска киша”: искористити кишу која пада док се 
деца сакривају испод лишћа.

„Арт и мултимедија“

• Тропски цвет: едукација и радионица прављење тропских цветова 
од хамера, колаж папира, исецкати и обојити кутије од јаја.

• Тропске животиње: живот у крошњама дрвета. Радионица: 
уколико је могуће, израда неке врсте кућице на дрвету, љуљашке 
или канапа за пењању, пењање по неком згодном дрвету

• Израда диораме прашуме - 
https://www.pinterest.com/pin/101612535315120064/

• Упознавање са еко слојевима прашуме - 
https://www.pinterest.com/search/pins/?q=layers%20of%20
rainforest&rs=typed&term_meta[]=layers%7Ctyped&term_
meta[]=of%7Ctyped&term_meta[]=rainforest%7Ctyped

• Слатка кухиња/мафини са темом мајмуна или неке друге животиње -
https://www.pinterest.com/pin/22799541842722144/

• Пре радионице истраживача може се припремити и возило за 
путовање кроз тропски зоно биом - https://www.pinterest.com/
pin/153826143506972509/

• Истраживачи троске шуме: деци направити истраживачке 
шешире, прслуке нпр. од пак-папира, двогледе од ролни, 
фотоапарате...сваки истраживач има свој бележник и оловку. 
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• У просторијама вртића сакрити и залепити дивље животиње 
тропа (направљене од папира или штампане па сецкане). 
Исраживачи крећу у истраживање, откривају животиње, бележе 
у своје дневнике (цртају). Међу животињама обавезно ставити и 
неке за које претпостављамо да неће препознати нпр. тапира. 
Онда са васпитачем-учитељем откривати о којој је животињи 
реч и које су њене карактеристике.

• Тукан или нека друга тропска птица отиском стопала и шаке  - 
https://www.pinterest.com/pin/60306082495821796/ 
https://www.pinterest.com/pin/499336677416384989/

• Месождерна биљка која једе бубе - https://www.pinterest.com/
pin/187603140702607979/

• биоскоп:  1. Antz, Мрави, 

• 2. A Bug’s life, Живот буба,

• 3. The Jungle bunch , Екипа из Џунгле,  http://crtanionline.com/
crtani-filmovi/dugometrazni/dugometrazni-sinhronizovani/eki-
pa-iz-dzungle/
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ДВОНЕДЕЉНИ ПЛАН РАДИОНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД 15.10. ДО 26.10
       ПУСТИЊСКИ ЗОНОБИОМ

Центар за екологију и науку

• Уводна радионица, едукативни део: шта су пустиње,  пространство 
пустињског зонобиома, заједничке карактеристике.

• Подела пустиња по пределима и специфичним карактеристикама. 

• Врсте пустиња: хамада-камена, серир -шљунковита, ерг-пешчана 
пустиња. Направити три различите врсте пустиња и уочи разлике.
Примери.

• Формирање зонобиома пустиње.

• Фатаморгана: објашњење овог природног феномена, 
демонстрација грејањем ваздуха и експеримент са савијањем 
светлости или драмска радионица, уз коришћење сувог леда, 
или експеримент у лабораторији са водом, рефлексијом светла 
и сочивима.

• Оглед: разлика пустињског тла (песак) и тропског или др. ( 
земља); на који начин вода мења коинзистенцију песка, а на 
који земље, како вода протиче кроз песак, а како кроз земљу 
(дренажа) и други експерименти у којима се могу уочити битне, 
особене разлике тла; провидни судови напуњени плодном 
земљом, глином, песком, камењем.

• Акације - Hyphaene thebaica - едукација о карактеристикама ових 
биљака: дужина до 15м, иницијатива “велики зид” представља 
покушај да се стаблима акације спречи дезертификација тла. 
Направити едукацију и макету великог зеленог зида, који гради 
Кина на рубу пустиње Гоби.

• Пустињске биљке - адаптације: како и кад дишу/транспиришу? 
Како се боре против вишка топлоте и јаког Сунца? Какви су им 
листови? Радионица: посматрамо биљке карактеристичне за 
пустињска подручја, уочавамо разлике између њих и биљака 
тропског предела (упоређивање) и правимо препарате за 
посматрање под лупом/микроскопом. Едукација о кактусима 
који ће касније послужити за низ арт радионица.
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• Утицај суше (недостатак воде-падавина) на раст и развој биљака; 
нпр. Посматрање пасуља како се суши због суше-не заливања 
(за малецне)

• Биљке које су развиле отпорност на недостатак воде (кактус, 
алое, красула), садња тих биљака у простору;

• Карактеристичне животиње: физиологија, на који начин се 
штите од неповољних услова: висока температура, јаки ветрови, 
недостатак воде:

1. Гмизавци/ гуштери - гекони и агаме. Молох - бодљикави ђаво 
- едукација, арт, прави се модел бодљикавог ђавола - https://
www.youtube.com/watch?v=JoduGti4G_k

2. Камила, прилагођеност: складиштење воде, уста и могућност 
исхране, издржљивост, касније за низ арт радионица.

3. Мрављи лав: како живи ова животиња, на који начин се 
храни њена ларва итд. Радионица: правити у песку замку за 
мраве, користећи исте принципе по којима и ова животиња 
у ступњу ларве лови свој плен. 

4. Птице: гила детлић - едукација, адаптација на услове, 
прави гнезда у кактусима Харисов Соко - едукација, арт, 
специјалиста лова на кактусима, једине птице ловци које 
лове у групама, реконструкција лова са децом.

5. Меркати као пример породице и заједнице (у складу са 
темама ППП “Породица”)

„Ја и други“

• Занимљивости о пустињи-причалица

• Едукација (за петогодишњаке) из Дизнијеве енциклопедије о 
пустињама, оазама, животињама.

• Илустрација деце - људи ( слике, цртежи колаж дечака/ девојчице 
из Африке - пустиње разговор о начину живота, култури, 
обичајима и др. карактеристикама)

• Абориџини (стил живота, обичаји, лов и сакупљање - копље 
и бумеранг); Улуру, свето место Абориџина, Жаба из пустиње- 
извор воде за Абориџине .
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• Обрадити Туареге, “напуштени од бога” номади, живот на камилама, 
слобода жена, чај од менте, музика: 
https://www.youtube.com/watch?v=F7uUV85l5es

• наш Абориџин, живот Сретена Божића: 
https://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0
%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%9B

• Сам у кући, радионице:
1. Симулација живота у пустињи: потрага за водом, “маскембал”-

одевање типично за становништво, изградња склоништа.

• Еп о Гилгамешу: најстарије књижевно дело (прича о пријатељству). 
Инспирација за арт: књижевност сачувана на глиненим плочама; 
како замишљаш Гилгамеша (2/3 бог, 1/3 човек).

• Прича о мишу и камили - извор интернет, НН аутор 
http://alvita.rs/prica-o-misu-i-kamili/

• Причалица за најмлађе: Љутита зебра, Тврдоглави лавић – 
Николета Новак

• Два пријатеља у пустињи (непознат аутор) http://www.vox-mag-
azin.com/mudre-izreke-poslovice-i-price/375-dva-prijatelja-
u-pustinji; 

• Анализа и синтеза гласова у речима у оквиру српског језика,  
активност за ППП - правимо камиле са онолико грба колико 
има наше име.

• Занимљиве књиге: “Моја прва енциклопедија - Пустиње” - за 
Салашаре, “Животиње из пустиње” Библиотека откријмо свет и за 
Прегревчане књига “Пустиња” Калеидоскоп за децу од 9-12 год ...

• Зен башта: прикупљање материјала, формирање кутка за игру, 
сензорне кутије.

• МУДРОВАЊЕ:

1. Мали принц - Егзипери (одломци; читање, тумачење; 
мудровање на тему пријатељства, јединствености, маште;)

2. Пустињска птица ганга. Изглед и занимљивости. Мужјак 
прелази велика растојања да дође до воде и растресе перје 
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да би се наквасило. Када се врати у гнездо, младунци пију 
воду са његових крила, натопљених водом попут сунђера. За 
мудровање тема: љубав, мајчинство и очинство, жртвовање, 
тежак живот.

• Чувари осмеха

 - Обрада прича из књиге „Ухвати ритам афричке приче“ Д. 
Бојовић

 - Кроз причу “Пустињска лађа” (кроз улогу камиле Лоте).

 - Осећам се овако, Како се ко осећа кад..., О стиду и срамоти

 - Тајни живот Хранислава Добрића, прича “Човек”

• Ненасилна  комуникација: 

Радионице: Групна правила, То сам ја

• Рука руци: Опет ја, Времеплов

• Спорт: скок у даљ у песку (на Дунаву, на Салашу у пешчанику); 
боћање у песку; импровизовани голф

 - Организовати “Трку камила” - деци се ставе теретне грбе на леђа.

 - Пустињска јога (кобра поза, кактус поза, шкорпија поза, кактусов 
цвет поза, камила поза, геко поза, меркат поза);

 - Играње формације “Караван“ са децом у простору

 - Абориџински бумеранг: зашто и како аустралијски домороци 
лове свој плен (нпр. кенгуре) уз помоћ бумеранга. Радионица: 
креативни део - прављење бумеранга уз помоћ тврђег картона 
(на Прегревици уз модел правог бумеранга оцртавањем), 
бојење и сечење; други део радионице: на пољани, терену - 
учење правилног бацања и хватања бумеранга.

 - Шатор у дворишту од платна и дрвених штапова, односно 
заклон од пешчане олује (најлон за покривање у случају кише) 
или склониште од кутије за ходник

 - Слатка кухиња, чоко-куглице (урме, смокве, кокос, уље, какао, 
овсене пахуљице, евенутално орах из дворишта
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„Арт и мултимедија“

• На великој мапи света обележавано пустиње, тако што посипамо 
песак у одговарајућој боји...
У свим вртићима направити разноврсне дводимензионалне и 
тродимензионалне кактусе који дати изглед простору у складу 
са темом. Инсталација пустиње и оазе у простору (од песка, 
рециклажног материјала, сувог биља, нацртаних па изрезаних 
кактуса, животиња). Обрада животиња повезана са центром за 
науку где су описане арт радионице.

• Кактус, примери могућих радионица: 
Бојимо каменчиће у зелено и оцртавамо беле цртице (бодље) 
и слажемо их у саксије са земљом.

 - Пластелином обликујемо кактус и бодемо чачкалице (бодље)

 - Кактуси од зелених флаша – инсталација

 - Израда кактуса од стиропора и иглица од јеле

 + лего кактуси

 - Правимо џиновски кактус Сагуаро (специфицности ове биљке 
су да расте висе од 15м у висину, достиже масу од 10т од чега 
је 90% вода).

 - Правимо путињско цвеће од зарезотина и плишаних жица 
или сламчица
https://www.pinterest.com/search/pins/?q=cactus%20kids%20
art&rs=typed&term_meta[]=cactus%7Ctyped&term_
meta[]=kids%7Ctyped&term_meta[]=art%7Ctyped

• Камила, примери могућих радионица: 

 - Браон темпером на папиру отискујемо дланом тело камиле, 
прстима ноге, реп, врат и главу https://www.pinterest.com/
pin/447545281718076205/

 - Израда камила од пластелина или рециклажних материјала

• Израда Каравана (са камилама - картонске камиле)
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• Израда песковите или камените пустиње на хамеру или 
стиропору

• Пустиња Гоби: правимо скочимиша,  симулирамо гробље 
диносауруса (тражење фосила у песку)

• Прављење пругастог гуштера или камелеона, сликање на 
картонској тацни..да се дочара могућност промене боје  
https://youtu.be/YmmPl1uVZP4

• Меркати, правимо од пак папира

• пустињске животиње од воћки: урми, смокви... 

• Пустињски пешчаник: прављење пешчаног сата, може 
и сунчаног, како бисмо научили да меримо време и на 
алтернативне начине.

• Диорама (велика кутија, палента, песак, правимо кактусе, 
змије, сунце, шаторе од кекса). Пустињска диорама https://
www.pinterest.com/pin/534591418246042274/

• Цртање песком – две технике – са лепком за млађи узраст, и 
лампама изнад провидне површине за старији узраст (песак се 
може претходно обојити).

• Пустиња у тегли

• Кинетички песак – Потребан материјал: песак, кукурузно 
брашно, вода, детерџент за судове. Од њега касније свашта 
могу да праве, може и да се обоји...

• Настајање и нестајање пустињских дина - симулација 
пустињске олује са песком и феном или настајање дина 
дувањем песка уз помоћ сламчице.

• Абориџанска уметност изложба, сликање природним бојама

• Музика. Пустиња у музици: проучавамо шумове, звуке песка на 
ветру, како звучи пешчани сат, пешчани талас, пешчана олуја. 

• Музика пустињских јахача

• музичке илустрације на тему пустиње:
Музика из филма”Prince of Persia: the Sands of Time”;
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Zakir Hussain - Music of the Deserts

• Осетимо свим чулима живот људи пустиње Сахаре...заиграјмо у 
ритму традиционалне музике

• https://www.youtube.com/watch?v=F7uUV85l5es

• Диђериду – абориџински инструмент у облику дуге дрвене 
цеви, 

• Предлог за биоскоп: 

• Oскарова оаза https://www.youtube.com/watch?v=-7KQDWCqIuk

• Аладин и чаробна лампа



82

ДВОНЕДЕЉНИ ПЛАН РАДИОНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД 29.10. ДО 09.11.
ПУСТИЊСКИ ЗОНОБИОМ

Центар за екологију и науку

• Уцртати на зидну карту пустиње:  Сонора, Атакама, Намиб, 
Калахари, Сахара, Арабијска пустиња, Тар, Гоби, Дашт е Лут, 
Кизилкум, Каракум, Такламакан и аустралијске пустиње. Могу и 
области полупустиња.

• Две радионице на тему реши мистерију: 

1. Атакама, Циле, најсувље место на свету уписано у Гинис, а 
опет позната и као расцветана пустиња, феномен природе 
камење које се креће  (Са децом решити мистерију: котрљајуће 
камење у Долини смрти, пустиња Мохаве).

2. Бродови у пустињи. Област Аралског језера (реши мистерију: 
шта ће лука и бродови у сред пустиње ). Еколошка катастрофа 
Аралског језера.

• Рељеф од камена или песка. Формирање дина и врсте дина 
(бархане, гурд). Експеримент прављења дина: песак + фен 
закосу, повезати такође са еолском ерозијом.

• Такламакан, Азија, превод назива” уђеш а не изађеш”, некадашњи 
пут свиле, снег прекрио целу пустињу.

• Песак у басену Тулароса у Новом Мексику (историјат настанка 
овог природног феномена - бела пустиња - песак сачињен од 
кристала гипса). 

• Језеро Ратбе у Сенегалу. Едукативни део, видео приказ. Како је 
настало и зашто мења боју од светло ружичасте, преко тамно до 
светло љубичасте? Направити инсталацију језера и додати мало 
алги тј. хипермангана да се обоји.

• Експерименти:

 - пешчано клатно https://youtu.be/uPbzhxYTioM   

 - резонантни песак https://youtu.be/wvJAgrUBF4w
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• Флора пустиње - Велвичија – дуговечно дрво – 2000 година биљка 
живи камен, најдужег корена насвету,  изглед и прилагођавање 
суровим условима, бодље.

• Пустињска лисица:  упоређивање са нашом црвеном лисицом, које 
су сличности а које су разлике? Шта је све одликује? Радионица: 
цртање две врсте лисица, које се постављају на одговарајуће 
станиште, а могу правити и маске (дугоухе) лисице или само уши. 
Како се оглашава једна а како друга (слушамо звукове).

• Шкорпија са тврдим оклопом, оклоп у фокусу пред упознавање 
са новом животињом у вртићу

• Динго - дивљи пас Аустралије, његов однос са човеком, ловац 
на кенгуре, едукација

• Птица тркачица, едукација

• Којот, едукација

• Птица касапин - едукација, арт, птица која користи шиљке и 
бодље које прекривају вегетацију овог подневља да би ловили

• Пустињска ружа – феномемен настајања ових кристала и израда 
њихових копија од глине

• Експеримент – како кактус задржава воду?

 - Радионица: попрскати истом количином воде лист убруса који 
је положен целом својом површином на равну плочу и лист 
убруса који је савијен попут хармонике (као што је и кактус). 
Оставити неко време на сунцу да одстоји како би видели шта 
ће се брже осушити.

„Ја и други“

• Бербери и Бедуини - људи пустиње;  Сахара, пустиња у којој нема 
великих насеља због лоших климатских услова, Национални парк 
Тенере, симбол подручја адикс антилопа. Бербери, култура у 
којој је наслеђе матрилинеарно. Деца не припадају родитељима 
већ читавом клану, групи. Зато имају велику слободу кретања. 
Васпитава их цело село. Маскирамо се у Бедуине, становнике 
пустиње - традиционална одећа и оглавље, заштита од јаког 
ветра и песка.
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• обрадити пустињу Калахари, Бушмане, народ Сан, најстарији на 
свету, специфичан говор Бушмана. 
Документарац - https://www.youtube.com/watch?v=KWUlrTJoE70

• Плес у селу https://www.youtube.com/watch?v=R9m2CeE7ycY  
Неустрашиви ловци користе лук и стрелу 

• Град Шибам, најстарији небодери на свету, изграђен од цигли од 
пустињског блата (може се искористити и за арт)

• Ремек-дело природе, дугине планине у Кини, природни калеидоскоп. 
Главни елементи од којих је сачињена ова формација су црвени 
песак, камење и блато.

• Приче о Насрудин-хоџи, постоји велики избор и на интернету, 
„Насрудин-хоџа и филозоф“ на пример

• Пустињска лисица - драматизација песме „Разболе се лисица“ 
на бојама и шарама

• Приповедачи из Мекнеса (без последња 2 одељка) - мароканска 
бајка

• Али Мула (уз подсећање и поређење са Баш Челиком) 
-мароканска бајка

• Каравела беле принцезе - мароканска бајка 

• Бајка “Али Баба и 40 разбојника”

• Квиз знања пустињске-непустињске или пустињске-тропске 
животиње. Одштампати што више малих картица са животињама 
које живе и не живе у пустињи. Поделити децу у два тима са 
циљем да разврстају која животиња припада којој групи.

• За млађи узраст: игра ,,Кактус бројалица“. Радионица: 
Изрезати облик кактуса. Направити појединачне картице са 
написаним бројевима. Извлачити картицу и по толико дугмади 
распоређивати по гранама кактуса.

• Тема за спавање: 

 - Кадапул или “краљица ноћи” је један од најређих цветова 
на свету. Сваке године, средином лета овај кактус почиње 
да цвета и то искључиво ноћу а са првим зрацима јутарњег 
сунца он затвара цветове.
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 - Радионица: кактус који сија у мраку. Направити кактусе 
од картона (3д или 2д) и залепити на њега пиринач који 
је претходно обојен бојом која светли у мраку. Урадити и 
цветове на кактусу јер ноћу цвета.

 - Боја има да се набави: 
https://www.slikarskeboje.co.rs/index.php?option=com_vir-
tuemart&view=category&virtuemart_category_id=62 

• Урма или „хлеб пустиње“- дегустирамо свежу урму. Користимо је 
као здрав заслађивач,  сладоледа(залеђена банана, урме,бадеми, 
какао) или колача- куглица (млевени бадем, кокосово уље, урме, 
какао, банана)

• Спорт - орјентиринг: сналажење у простору, како се орјентисати 
без мапе, компаса и сл. у једноличној пустињи нпр. (радионица 
на отвореном, пољана, Институт за физику и сл. - на једном месту 
остави се неко воће (храна) и флаширана вода (вода из природе) 
и деца добро осмотре околину а затим се одведу на потпуно 
други крај и треба да пронађу пут назад уз смернице из природе).

„Арт и мултимедија“

• Пустиња Пикаклс (игличаста пустиња), арт и инсталација 
(обликовање глином, песком, земљом, камењем)

• Пустиња Атакама, цветни тепих, израдити шарену простирку са 
клинцима од вунице по принципу пом пома или рециклажа од 
пластичних кеса шарених

• Вајарска радионица: тема Руже од песка и стене извајане ветром. 
Поента је да деца направе од глине необичне стене које штрче 
у пустињи. 

• Прављење шкорпије, оклопа и карактеристичног репа

• Осликавање пустињског заласка сунца акварел техником

• Израда пустињске лисице

• Армадило ( можемо га правити забадањем семенки, нпр. голица, 
у глину или тамнијих плочастих шљокица) 



86

https://w w w.pinterest.com/search/pins/?q=desert%20ar-
madilo&rs=typed&term_meta[]=desert%7Ctyped&term_
meta[]=armadilo%7Ctyped

• Торбари на примеру Црвеног кенгура - едукација, специјалан 
начин репродукције, арт 
- https://www.youtube.com/watch?v=2lCKc8tURtc

• Пустињско тесто - рецепт за прављење теста/симулација песка 
за играње и вајање 
- http://keepinglifecreative.com/creative-projects/desert-dough

• Пустиња у провидној кутији – са кретањем песка 
https://lifeovercs.com/desert-in-a-box-biome-diorama/

• Пустињске животиње од воћа и поврћа 
https://www.pinterest.com/pin/327355466644092382/

• Израда картица за игру памћења са кактусима и математичким 
облицима

• https:// l i feovercs.com/shape-memory-matching-game-desert-
theme/?utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_cam-
paign=ta i lw ind _ smar t loop& utm_content=smar t loop& utm_
term=1083636

• Звечарка – моћна змија пустиње, едукација, арт, прављење 
звечки, прављење звукова, знаци опасности

• Накит од песка и ситног камења

• Композиција на тему пустињског зонобиома, снимање музике 
и анимираног филма (одломак филма „барака“)

• Цртани филм ”Којот и птица тркачица“

• Цртани филм Кирику и дивље животиње
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ПЛАН РАДИОНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД 13.11. ДО 23.11.
ПУСТИЊСКИ ЗОНОБИОМ

Центар за екологију и науку

• Уводна радионица, едукативни део: шта су листопадне шуме, 
пространство  зонобиома, заједничке климатске карактеристике, 
информативни видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=3xxJhHo7i2Q

• Карта листопадне зоне-  обележавање обухваћеног подручја

• Флора Србије – едукација о доминантним врстама листопадног 
дрвећа. Разликовање и препознавање различитих врста дрвећа 
у листопадној шуми на основу изгледа листа и стабла (нпр. коре), 
утврђивање старости дрвета на основу годова  

• Јесењи хербаријум – сакупљaмо разнобојно лишће листопадног 
дрвећа и учимо називе, пресујемо лишће, доцртавамо плод-
Повежи плод и биљку(научити плод, цвет, лист, стабло).

• Нерватура листопадног листа – отисак, лупа, микроскоп, повезати 
са артом о нерватури листа.

• Лабораторијски експеримент – зашто лист мења боју 
https://www.pinterest.com/pin/298574650276626140/

• Компостирање – прављање бокса за компост, сакупљање лишћа 
и гранчица  

• Фауна Србије – упознавање са типичним дивљим животињама 
наше земље. Препознавање представника на нешто вишем нивоу: 
не жаба, већ шумска жаба, крастача, водена жаба или гаталинка? 
Радионица: игра погађања и памћења наших животиња.

• Хемијско оружје код животиња са твором као главним примером 
– многе животиње да би се одбраниле користе супстанце коју 
су непријатног мириса, отровне или иритирајуће. Од наших 
животиња, поред твора ту су и гујин чешаљ (стонога, Јулус сп), 
даждевњак, мукач (жаба, Бомбина сп), рибарице и белоушке. 
Од неких егзотичнијих примера, имамо птице које повраћају 
полусварену рибу, гуштере који прскају крв из очију и слично. 
Радионица: потрага за стварима које највише смрде. 
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• Ветрови умерене зоне – ветар комшија – кошава. Како настаје, 
значај.

• Јесења сеоба птица – деца иду на терен (Дунав, парк..), 
посматрамо птице двогледима, носимо књиге (кључеве) за 
идентификацију птица, препознајемо најчешће врсте по изгледу 
и звуку, причамо о сеобама птица (шта их наводи на селидбу на 
јесен итд.). Приказати видео птичјег плеса на небу

• https://www.youtube.com/watch?v=Zx3iJi66sjI

• Птице шумских станишта – едукација везана са артом 
(исцртавање различитог перја на различитом лишћу , бојење, 
јесењи колаж птице).

• Нише у листопадној шуми - како су различите врсте животиња 
различито распоређене, свака од њих има своје место у овом 
екосистему. Неке живе под земљом, неке у корењу дрвећа, неке 
на гранама, друге праве рупе у деблу. Неке су активне дању, 
неке ноћу. Неке лове инсекте, друге се хране жиревима. Можемо 
осликати шуму на хамеру па онда цртамо животињице и лепимо 
их на одговарајуће место, или везати за диораму листопадне шуме

• Живот у шумској стељи и пуж као део стеље. Објашњење мекушаца 
и значај пужа за ланац исхране (низ арт и графомоторичких 
радиница везан је за ову тему). Радионица: сакупљање становника 
стеље – инсекти, зглавкари, глисте... Прављење модела површинских 
слојева земље и стеље у проводиној посуди, населити га поменутим 
животињама.

• Узимање узорка земљишта из шуме/парка, и посматрање 
микрофлоре и микрофауне под микроскопом (упознавање са 
живим светом тла).

• Предатор вс. плен - како је важно очувати популације природних 
грабљивица у шумама (нпр. вука који се храни јеленом) како се не 
би изгубила природна равнотежа у овом екосистему. Радионица 
са шумским животињама, могу и од глине да се направе и онда 
се објасни кроз игру са бројем плена и предатора како се та 
равнотежа одржава.

• Mатематичка сазнања на основу употребе природних материјала: 
кестена или семенки, дрвца (за 6 година: класификације- 
фигуралне и нефигуралне колекције, матрице класа, серијације)
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„Ја и други“

• Из Дизнијевих енциклопедија „Биљке“ и „Шуме“ сазнајемо све о 
листопадним шумама, биљкама, а и животињама које их настањују;

• Радови на селу у јесен, у дому у граду у јесен, спремање зимнице, 
воће и површе јесени, припрема земљишта, огрева, склањање 
летњих ствари, који су дечији послови и како деца учествују у 
животу породице, како сада (они сами), како некада (задатак за 
„домаћи”: причајте са најстаријим  чланом породице, баком или 
деком...) активност праћена песмом Душко Радовић’’ Јесења 
песма’’

• Катуни- тип насеља и типови кућа листопадног зонобиома 

• Хајдуци и Робин Худ / хероји листопадних шума.

• Брако Ћопић „Јежева кућица’’

• Десанка Максимовић „Јесен’’, „Како су пужу украли кућу”

• Песмице: „Зечићев сан“ – ГвидоТартаља, „Пада кестен”, „Веверица 
немирница”, „Шума блиста шума пева” ,,Заклео се бумбар’’

• Јован Јовановић Змај „Шта је то - Ветар”

• Мирослав Ковачевић „Како настаје јесен”

• Маслачак - Васко Попа (уз обавезну претходну причу о урбаној 
средини која гуши природу; сугестивна анализа песме; илустрација 
поезије)

• Љубавна песма - М. Данојлић

• Прича увелог јесењег листа - Антон Густав Матош

• Причалица: Зечеви нису најплашљивији, народна басна из књиге 
Девет мудрих басни аутора Гордана Малетић, Драгана Јовичић

• Бамби- Феликс Салтен; Тема за мудровање: важност пријатељства 
и доброте коју делимо према другима, заштитнички однос 
према животињама, истрајност у тешким ситуацијама

• Прича „Јазавац и лисица”;

• Едиција креативног центра о животињама - пуж, зец, магаре, 
гуска, жаба, мачка, лисица и ћуран
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• Ко се боји зеца још? - Стив Смолман, Каролин Педлер

• Приче од А до Ш, Симеон Марковић - Зекина зубобоља, Јесење 
јабуке, Шумареве шале

• Народне умотворине о животињама и биљкама, избор из књиге 
Српске народне умотворине (Креативни центар), питалице (стр. 
127-128), загонетке (159-179), поређења (235-250), птичји напеви, 
стр.311-312; 

• Басне (велики је избор, одабрати оне које нису рађене са 
децом) - Корњача и зец, Лав и зец, Бик и зец, Јелен (Доситеј 
-https://sr.wikisource.org/sr-el/%D0%88%D0%B5%D0%B-
B%D0%B5%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B0_%D
0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0) ), два јелена( http://
www.zvrk.rs/price/basne/dvajelena/index.htm)

• Велико двориште, приповетка Једне јесени на Лавачу -  С. 
Раичковић (ако време дозволи, читати у учионици на Дунаву)

• Из књиге „Плави зец“ читамо „Огласи шумских новина“, прича 
„Врабац и веверица“, прича „Камен“ Сергеј Михаилов

• Из књиге „Природа деци приповеда“ Душица Бојовић, техником 
васпитач у улози представљамо деци „Причу о маслачку“. Након 
приче следи и игра у вези са причом;
 - Чај од глога (набрани на теренској настави)

• Чајанка са чајем од липе (значај липе за здравље и осталих 
чајева/ биљака из наше околине за здравље)

• Кухиња: кестен пире; колачи од кестења, ораха и лешника...
• Корпа са биљем и шумским плодовима- деца упознају укусе и 

мирисе шуме
• Заједно са децом припремамо буковаче и лисичарке (гљиве) 
• Чувари осмеха:

 - Обрада књиге „Добро дрво” - Схел Силверстејн
 - За млађи узраст - обрада приче „Галеб” - Хранислав Добрић
 - Радионица „Ко сам ја “ - израда аутопортрета, може да буде 

урамљен јесењим мотивима
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• Радионица Ненасилне комуникације (Рука руци):
 - Обрада приче „Мали бели зец који је желео да живи у миру”- 

Д. Бојовић (Циљ радионице је да деца освесте и разликују 
шта осећају када су у мирном окружењу и када су изложена 
агресивном  понашању  у својој околини).

• Говорно - драмска радионица:
 - Зец и корњача - прилагођена прича за децу старијег узраста 

по мотивима Езопове басне
 - Вук који је променио ћуд - драматизација

• Причалица за најмлађе: 
 - Вежба вербалног памћења кроз обраду песме „Сади дрво” - Ј.Ј.ЗМАЈ

• Митологија: Бог Пан (Бог шуме са ногама, роговима и брадом  јарца)

• Митологија дрвећа, свако посебно листопадно дрво има свој 
значај митолошки

• Покретне игре:  “Јеж” “Веверица немирница”  Идемо у лов на 
медведа великог”

• Ходај као: зец, лисица, јеж, медвед

„Арт и мултимедија“

• Страшило од природних материјала и крпица у природној величини 
разапето на улазу сваког вртића са птицама које како обрадимо тако 
качимо око њега, на њега

• Инсталација/модел листопадне шуме и животиња у простору - 
гране, лишће, шумске животиње: сова, веверицаи др. ;

• Шума из наше маште - од различитих материјала правимо необичну 
шуму, сваком дрвету, цвету смишљамо име

• Чивилук од грана (пример https://goo.gl/images/fFQY1n)

• Диорама умереног зонобиома 
https://www.pinterest.com/pin/445152744394614800/?lp=true 

• Боје шуме, цртање тим колоритом (Сава Шумановић као 
инспирација).
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• Арт нерватура листа (повезати са едукацијом из екологије), 
различите могућности: на дас  маси или глинамолу, деца отискују 
отисак листа, тако да остану ожиљци, затим деца боје оним 
бојама какав је лист; на платну  за цртање осликавање лишћа, 
техником пресликавања (обоји се лист и притисне, или се обоји 
само око ивице листа); графиком сенчење папира преко листа .

• прикупљање опалог лишћа, па стварање мозаика или отисак 
коре листопадног дрвећа- колекција.

• Животиње од кестења и жирева, уз додатке глине, глинамола или 
пластелина (може и израда домаћег пластелина у различитим 
бојама за потребе тих радионица) и употребу рециклажног 
материјала - јеж, пуж, зец, дабар...

• Израда јелена од картона, рогови од грана и техника темпера

• Сова, различити начини израде: само глава, од папира хармоника са 
једноставним круговима очима,кљуном, Сова од округлих тањира; 
ролне папира; папирних чаша, отискивањем шака;цртање совиних 
очију помоћу пресликавања/преклапања папира и преношења на 
другу страну (кружним покретима ређају се одређене боје једна 
до друге и само се преклопи папир, раздвоји и биће пресликано 
на другу страну);

• прављење маски животиња које су предложене (Зец, Јелен, Сова, 
Детлић и слично) по шаблону или од осушеног пресованог лишћа 
https://www.pinterest.com/pin/772226667332163877/

• Слика сателитског приказа површина које се обрађују/ораница 
– арт, техника:колаж

• „Уметност лишћа“ - Искористити лишће за колаж радионице 
животиња, пејзажа, портрета 
https://www.pinterest.com/pin/345932815125972959/

• „Кромпир уметност“ – направити печате од кромпира у облику 
листова јавора, храста, јасена... 
https://www.pinterest.com/pin/224054150197214453/

• Andy Goldsworthy – инсталације у природи од природних материјала, 
документарци о његовим радовима: Rivers and Tides (2001); Lean-
ing Into the Wind (2017), урадити са децом овакве инсталације на 
просторима,у  парковима које посећујемо (то је уједно и сарадња 
са околином)
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• Графомоторика – лепљење различитих семенки и прављење 
јесењих и шумских колажа пејзажа или животиња (искористити 
спиралу пужеве кућице, бодље јежа, шаре корњаче...) или воћа 
и поврћа

• Икеа корњаче – израда украса оклопа и лепљење на пластиче 
икеа столице које мали другари углављују на леђима

• Птице из нашег дворишта – упознавање са врстама птица које 
посећују дворишта, арт и израда хранилица за птице

• Цвркут птица – учимо начине оглашавања птица нашег поднебља 
и слушамо како то ради прави мајстори 

• Погађање животиња на основу њиховог оглашавање у природи

• Музика: Чудна шума је то, Зум Зум, „Шушти бамбусов лист”, 
”Киша пада”...

• Вивалди: „Јесен” композиција

• Приче о вилењацима и обрада ирског фолклора

• Проучавање како лишће звучи, плеше; свирање на кори дрвећа 
и камењем 

• Маштовита игра, кроз изградњу мале куће за „виле“ од разних 
природних материјала, као што су кора, гранчице, камење, 
цвеће, лишће, борове шишарке, жир...њима се могу украсти 
саксије (сваку саксију уредити као станиште виле)

• Биоскоп: Филм Јеленко, Цртани филмови: „Бамби”, „Чудесна шума” 
(1986), „Сезона лова” ( Опен Сеасон - 2006 ).
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ДВОНЕДЕЉНИ ПЛАН РАДИОНИЦА ЗА ПЕРИОД ОД 26.11. ДО 7.12.
      ЗОНОБИОМ ЛИСТОПАДНИХ ШУМА

Центар за екологију и науку

• Смена годишњих доба и промене у биљном и животињском 
свету, при обиласку терена едукација

• Орао као птица грабљивица у Србији - сури орао, орао змијар, 
орао белорепан и на Фрушкој Гори активна гнезда орла крсташа, 
најугроженије врсте са Светске црвене листе, повезати са 
каснијим артом

• Белоглави суп – наша највећа птица грабљивица, заправо 
лешинар, гнезди се у прелепој долони реке Увац, што је једно од 
ретких места на свету јер је ова врста јако угрожена. Белоглави 
суп често одлети и до Африке или Азије, у Сирији су једног 
убили базуком јер су мислили да је дрон. Постоји јако развијен 
интернационални систем обележавања и праћења ових 
јединки коме Србија значајно доприноси. Радионица: праћење 
миграција ове врсте, посматрање уживо снимака са хранилишта 
на Увцу, едукација..

• Како дрвеће у шуми комуницира? Едукација о гљивама на 
корењу дрвенастих врста које помажу међусобну комуникацију 
појединачних дрвета, како здраво дрвеће спашава болесне 
сународнике, како упозоравају на опасност и сл.

• Шта угрожава листопадне шуме. Опасности и заштита. Судбина 
европских шума – у Европи су одувек постојале велике 
цивилизације са огромним потребама за дрветом и обрадивом 
земљом, тако да су шуме умереног зонобиома знатно деградиране 
а многи њихови становници истребљени. Дивље мачке, рисови, 
вукови, јелени, па чак и бизони били су некада бројни у Европи.

• Шумадија - како је некад изгледала, а каква је сад, и зашто више 
не заслужује такво име.

• Бјеловешка шума, последња прашума Европе, врсте дрвећа и 
станиште европског бизона. Бизони и муфлони долазе у Србију, 
на Фрушку гору!
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• Радионица на тему адаптације животиња – мењање крзна лети 
и зими.

• Радионица/дискусија на тему папира/колико се стабала посече 
како бисмо добили папир – радионица на тему рециклаже и 
подизање свасти код деце о папиру који свакодневно користе за 
цртање.

• Израда ланца исхране у листопадном зонобиому.

• Улога глодара у шуми (пренос семенки), обрадити шумске глодаре: 
пуха, пољски миш и пољска ровчица, шумска волухарица.

• Кртице – штеточине или корисне? Имају врло интересантне 
адаптације на живот у земљи: недостатак очију, дугачке њушке. 
Радионица: покушај лова на кртице! Дизајнирање замке и 
посталвљање напољу, у дворишту Института за физику могуће је 
ухватити неку, или на Дунаву.

„Ја и други“

• Воће и поврће листопадне зоне - откуд нам храна која сад у 
природи не би расла, како можемо да заштитимо наше мале 
баште, како штитимо биљке од хладноће.

• Смене годишњих доба: Годишњи времеплов ( нпр. Пролећна 
ливада, Летња башта, Јесење дрво, Зимски прекривач) тј. да деца 
кроз искуство повежу промене у времену  и промене у начину 
живота човека

• Григор Витез: „Кад би дрвеће ходало” (уз читање песмице могућа 
драматизација), „Тко ће с нама у шумицу”.

• Љубивоје Ршумовић „Има један’’.

• Коларић Кишур „На киши”

• Дај ми мама марамицу (за учење најмлађих).

• Ушао меда у дућан (за учење најмлађих).

• Десанка Максимовић „Патуљак Кукурузовић”.

• Књига „Јесен - Полетарац“.
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• Прича о свраки крадљивици – Десанка Максимовић

• Плесна хаљина жутог маслачка – Сунчана Шкрињарић

• Обрада песме „У јесен” - Милорад Поповић Шапчанин

• Љубивоје Ршумовић Видовите приче 

• Душан Радовић „Плави зец”, „Бумбар”, ”Дрво”  

• Бајка „Црвенкапа и страшни вук”

• Басна „Зец и лисица”

• „Новчић у чарапи”, Приче и песме из Змајевог Невена, Цврчак

• Б. Ћопић  „Изокренута прича”, „Пјетао и мачак”

• Загонетке – Животиње 
http://www.pjesmicezadjecu.com/zagonetke-za-djecu/zivotinje.html

• Зец и корњача, Гавран, кукавица и сова, Шумски ресторан – из 
књиге Мачак Марко и друге приче аутора Наташа Бартула, 

• Чувари осмеха:

• Обрада књиге „Добро дрво” - Схел Силверстејн

• За млађи узраст - обрада приче „Галеб” - Хранислав Добрић

• Радионица Ненасилне комуникације (Рука руци):

• Зен Поуке: „Нећу такав поклон”, Бели пут, дељење позитивних 
емоција а не негативних

• Мудровање: Песма „Маслачак и облачак” Милован Данојлић 
(кроз песму разговарати о пријатељској љубави и како помоћи 
другару)                      

• Говорно-драмска радионица:

• Зец и корњача - прилагођена прича за децу старијег узраста по 
мотивима Езопове басне

• Вук који је променио ћуд - драматизација

• Кроз наративну причу Душице Бојовић - „Авантуре зечића Ушка” 
идемо у потрагу корпе са шаргарепама, кроз замишљењу шуму 



97

• Дискусија пропраћена арт радионицом на тему загађивача 
ваздуха, стварања киселе кише и како оне делују на биљке.

• математичка сазнања везана за уметност: златни пресек у 
спирали пужа, односи и мере, пропорције

• Израда зимнице

• Спорт: развој крупне моторике, прескакање грана,пењање по дрвећу

• Покретна игра: „Тета лијо, где си лисице”

„Арт и мултимедија“

• Украшавање простора новогодишњим декорацијама, могу 
се искористити радови деце са природним материјалом 
листопадног зонобиома, као и шишарке https://www.pinterest.
com/pin/565272190726042569/

• Израда интерактивне мапе на зиду, обележавање зонобиома 
лепљењем лишћа и гранчица или исцртавањем листића 
поинтилизмом

• Рам за слике или огледала (пример) https://goo.gl/images/w6K5AA

• Смена четири годишња доба кроз музичко/ликовну радионицу 
(Вивалди, сликање звука)

• Игра меморије – правимо картице са два иста листа, користимо 
примере што више различитих биљака 
https://www.pinterest.com/pin/298574650276626080/

• Преузети картице са животињама за игру меморије: https://bog-
glesworldesl.com/bingo/forestanimals/ForestAnimalBingoCards.pdf

• Обојена јесен у тегли ова радионица се такодје може урадити са 
приказом једне врсте биљке, у четири фазе (четири тегле), како 
изгледа и мења се кроз сва четири годишња доба - https://www.
pinterest.com/pin/43628690118688951/

• Највећи светски уметници, били су инспирисани природом 
умереног зонобиома ( Монет, Ван Гогх, Густав Климт...) изучавамо 
њихову технику сликарства. 
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• Маслачак-сликање виљушком

• Музичке покретне игре: Берем, берем цвеће; Берем, берем 
грожђе; Ветар. 

• Разговор о Бањичкој шуми- можда уз то направити и кућицу или 
хранилицу за птице коју ћемо ставити у двориште

• „Зачарана шума“- драмски метод, Душица Бојовић

• Јесење круне од лишћа, израда одеће од лишћа

• Орао уз помоћ дланова или од лишћа лепљеног на папир (колаж)
https://www.pinterest.com/pin/495396027756419822/

• Животиње од лишћа 
https://www.pinterest.com/pin/459367230738740319/

• Синеплекс: Робин Худ
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ПЛАН РАДИОНИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД 13.11. ДО 23.11.
ПУСТИЊСКИ ЗОНОБИОМ

Центар за екологију и науку

• Уводна радионица, едукативни део: шта су Тајге, а шта тундре, 
шта су четинарске шуме, пространство  зонобиома, заједничке 
климатске карактеристике, информативни видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=nLOo4HbLDAs

• https://www.youtube.com/watch?v=RT6x5GVPFG8

• Земљиште тундре и тајге, пермафрост, разне радионице: 
заробљавање ваздуха у лед. Прављење пајкрита – 1:6 мешавина 
пиљевине и леда, изузетно чврст материјал, покушавамо да га 
уништимо, спалимо, гледамо колико је потребно да се отопи. 
Пермафрост из замрзивача – испробавамо можемо да се поиграмо 
са хумусом, а затим да га добро залијемо и оставимо да се заледи. 
Ако не буде мраза, може и у мањим посудама у замрзивачу, како 
би смо дочарали колико је та земља тврда.

• Четинари – главни едификатор тајги. Едукација о занимљивима 
врстама четинара – Панчићева оморика, џиновска секвоја, 
најстарије дрво на свету је четинар (4700 год). Главне групе 
четинара и распознавање – смрча, јела, бор. Радионица: 
посматрање иглица под микроскопом/лупом, сакупљање и 
поређење шишарки. Биљни механизам – отварање и затварање 
шишарки контролом влаге и температуре

• Хибернација биљака – експеримент са четинарима и опадањем 
иглица, на терену испитујемо које биљке су спремна за зимски 
период и које су то све припреме 

• Спратовност Тајге – упоредити са досадашњим обрађиваним 
спратовима

• Отровни четинар – Тиса и Сибирски ариш: Пронађи у комшилуку. 
едукација о распрострањењу, изгледу, карактеристикама; посета 
Институту за физику и посматрање сродника ове врсте, сакупљање 
шишарки и сл.
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• Сибирски тигар: изглед, понашање, исхрана, станиште, угроженост  
– спојити са артом

• Шишарка и смола

• Ждеравац – едукација, бојанка, имитација

• Ирвас/карибу: адаптације и миграције; радионица са прављењем 
рогова, њушки, копита – имитације, арт, прљајућа, интерактивна 
научна (нпр. миграције на зидној мапи). Наука открива зашто 
ирвас има црвени нос – https://www.nationalgeographic.rs/
vesti/739-kako-je-rudolf-postao-irvas-crvenog-nosa.html

• Патка дупљашица: ареал, хабитат, исхрана, миграције – повезати 
са причом о селидби ове врсте бу наше крајеве и са опасностима 
са којима се на селидбеном путу суочава; интерактивна радионица 
са картицама на тему миграције и тих угрожавајућих фактора.

• Форма патуљастог жбуња у тундрама – едукација + обилазак 
патуљастих четинара на кровној башти (уколико време дозволи) 
или куповина ових форми у Башти и сл., посматрање под лупом, 
адаптације итд. Специфична флора и закржљало дрвеће ових 
области. Живи примери.

• Острво Сахалин – затвореници, колонија, насеље

• Лов уз помоћ замки – сурови услови у овом биому натерали су 
људе да развију замке као метод хватања животиња. Радионица: 
дизајн и прављење замке

• Риболов на Дунаву – ипровизујемо замке за рибу

• Пахуљице и едукација о леденој кристалној структури, свака има 
различиту конфигурацију и везе међу молекулима су другачије; 
не постоје две идентичне пахуљице, спојити са артом

• Експерименти са снегом и ледом:  шта је снег/лед, када се вода 
замрзава, а када се топи? Утицај замрзавања на семе/зрна (које 
семе/зрно је отпорно на ниске температуре а које не? Испробава 
се пшеница и пасуљ, које ће зрно проклијати након замрзавања.

• Прослављање 22. децембра (најаве) Дан зимског солстиција или 
краткодневнице. Радионица уз помоћ мете и батеријске лампе, 
објашњење угла упада светлости.
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„Ја и други“

• “Моја прва енциклопедија са Вини пуом и пријатељима-ТУНДРЕ”

• Ненети-народ тајге,  зависе од ирваса које гаје, живе у складу 
са природом. Ханти - виде космос као заједничку кућу свих 
људи коју морамо да чувамо да је не би болело. Становништво 
тундри је изузетно дружељубиво, учимо њихове обичаје кад 
пођу у госте и поредимо их са нашим.

• Израда карактеристичне одеће 

• Вукови – едукација, живот  у чопору, подела улога међу 
члановима чопора. Радионица: поређење групе са чопором у 
циљу јачања јединства; подела улога и задужења (алфа задужен 
да решава свађе тај дан, бета да подстакне сређивање, младунци 
сипају воду итд.)

• Прича о породици Лихов који су изоловани живели у сибирској 
тајги

• Густа сибирска тајга: нпр. драмска радионица - како 
би се деца снашла у тој шуми, прича о преживљавању 
14-огодишње девојчице изгубљене у тајги https://www.rt.com/
news/398026-girl-survives-week-siberian-taiga/).

• Бајке: Мудри дедица - народна прича, рускебајке по избору, има 
пуно са зимским мотивима.

• Писма из Норвешке, И. Секулић; читање одломака уз приказ 
слика Норвешке; циљ радионице - упознати децу са жанром 
путописа, описати им како су раније људи путовали и 
доживљавали свет окосебе, а како то данас раде (селфистик); 
мотивисати их да проматрају природу у свакој шетњи; 

• „Снежна краљица“ - Андерсен (уз метод Вруће столице, дете 
у улози лика из бајке) „Сиромашни рибар и кћи сунца“ (Жар 
птица).

• Митологија: Лесник и медвед, њихова музика и особености; (за 
Лесника је карактеристична метаморфоза,  везано за арт - Лесник 
рогоња, Лесник на козјим ногама, Лесник див или патуљак...)

• Едукативне приче: Човек који воли карибуе, Лос утврђује време, 
Миран сусрет са гризлијем
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• Из књиге Приче о змајевима и нестварним животињама аутора 
Грете Ченчети: Миогаросормр- скандинавска бајка, Једна ледена 
ноћ у шуми- америчка бајка, Принц Всеслав- руска бајка.

• Загонетке, умотворине и пословице: Зима не тражи лепоте, 
него топлоте; Зима уједа без зуба...

• Језички изрази “из шуме”: За човека који се много изненадио, 
каже се да се заПАЊио зато што се укочио као пањ. Често 
кажемо и да се зГРАНуокао да је пао са гране. 

• Покретне игре: „Јеж”, „Веверица немирница”, „Идемо у лов на 
медведа великог”

• Чувари осмеха (следећих 5 радионица биће распоређене у све 
4 недеље):

 - Обрада приче „Мала помоћ пријатеља” (циљ ове приче је 
освешћивање емоција у ситуацији када нас неко гура и удара, 
као и када нас неко грли, воли, љуби).

 - Даривање

• Радионице ненасилне комуникације:

 - „Жеље”. У месецу децембру бавићемо се жељама. Штасу 
то жеље и која је основна разлика између жеља и стварних 
потреба, праћено артом

 - Зашто радим то што радим,

 - Дуга сличности и дуга разлика

• Говорно драмска радионица: за старије „Бела Фока” прича из 
„Књига о Џунгли” Р. Киплинг

• Добро дрво

• За млађе: Јежева кућица - Б. Ћопић

• Бајка о белом лабуду, Д. Максимовић; прича о толеранцији, 
јединствености, прихватању различитости (http://www.lektire.
me/prepricano/desanka-maksimovic-bajka-o-labudu_1635)

• Мудровање: Шала, А. П. Чехов; сугестивно читање и заједничко 
тумачење приповетке; тема - поштовање других и туђих емоција
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• Чај и слатко од бруснице или боровнице- свакодневни обичај 
из тундре

• Укусне и здраве посластице  у зеленој боји

• Колачи у облику јелке, са зеленим шлагом

„Арт и мултимедија“

• Четинарска шума – правимо јелке од разних материјала 
– едукација и арт радионице које могу бити у контексту 
новогодишње декорације , различитим техникама, у зависности 
од узраста, прстићима, крпицама, украсним папиром

• Израда јелке од картона и дугмића (великих, малих) или од 
тањирића, кројење, бојење и украсавање - ситнамоторика. 
Прављање јелке од оригами пирамидица (учење о фракталима)

• Пурпурна каменика и шумски геранијум- израда од хамера и 
пак или креп папира

• Ирваси од кеса за паковање и гранчица, као накит, новогодишња 
декорација, рогови ирваса... 
https://www.pinterest.com/pin/285556432598796701/?lp=true

• Сибирски тигар - Може да се споји као радионица са научном 
едукацијом , па да се деци обоје лица као маска тигра или 
облачење костима и сл.

• Цртање брезе и патуљасте врбе - техника темпера или 
воштанихбоја

• Метларска радионица: израда метле од брезових грана. Стари 
занати, корист од дрвећа, еколошка порука

• Пахуље: деца сецкају пахуље најразличитијих образаца 
(геометријски и графомоторички изазов), бацају их да виде како 
ће да падну (брзо спори изазов) узимају пахуљу од другара и 
покушавају да направе исту такву (другарски изазов)

• Израда деда мраза, снешка и ирваса од сијалица, штапића од 
сладоледа од тањирића (бојење, лепљење делова), тканине и 
вате,  снешка од чарапа, вилењака на штапићима, шпатулама

• Израда анимираног филма са музиком на тему Лесника, 
шумског духа из тајге 
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• Музика за слушање: Јан Сибелиус - симфонијске поеме; 

• Едвард Григ - клавирски концерт, балет „Пер Гинт”; Вардруна; 
Кауан - Сорни Наи; Игор Стравински - Жар птица; Модест  
Мусоргскy - Ноћ на голом брду.

• Сликарство залеђеним бојама

• Уметност од шишарки

• Новогодишње сликарство, постизање ефекта коришћењем 
соли или Снежни цртежи(плава, бела боја, лепак и крупна со)  

• Биоскоп:  

 - Легенда о медведу

 - Снежна краљица

 - Залеђено краљевство 

 - Пустоловине са браћом Крет - Испод залеђеног језера

 - Камчатка – полуострво на крајњем истоку Русије, једно од 
последњих подручја са очуваном нетакнутом природом. 
Едукација. Гледање документарца.
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ДВОНЕДЕЉНИ ПЛАН РАДИОНИЦА ЗА ПЕРИОД
ОД 24.12.2018. ДО 04.01.2019.

ТАЈГЕ И ТУНДРЕ

Центар за екологију и науку

• Модел зонобиома - инсталација у простору

• Израда карте биома -  обележавање обухваћеног подручја

• Балтички ћилибар, прави пример фосилизованих бубица у 
ћилибару

• Фјордови - Скандинавија

• Пацифички лосос као пример повезаности свих елемената у 
природи - циклус кружења материје; интерактивна радионица 
са преплитањем бореалне шуме и отвореног мора (пренос 
азота).

• Канадски рис: поређење са евроазијским рисом, угроженост и 
заштита; арт-научна радионица (прављење маски нпр.).

• Комарци: преносиоци зараза и болести; улога у екосистемима; 
едукација и арт

• Маховине и лишајеви

• Маховина: едукација о животном развоју ове биљке + 
посматрање маховине (из тропског зонобиома) под лупом/
микроскопом, уочавање карактеристика. Цртање маховином

• Лишајеви – кључан извор хране за многе биљоједе у току 
зиме. Специфична анатомија лишаја – симбиоза гљиве и алге. 
Лишајеви су одлични показатељи загађености ваздуха, као 
и старости подлоге на којој се налазе (1мм – годину дана). 
Радионица: потрага за лишајевима, микроскопирање.

• Пречице, раставићи - цртање ових занимљивих биљчица, 
бојанка, поређење са маховинама..

• Мошусно говече: адаптације на живот у суровим условима; 
радионица - драма или арт-наука
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• Алпска кока: мења боју перја лети и зими (камуфлажа), прилагођава 
се животу у тундри; радионица-пронађи скривену коку у простору.

• Пожари – изузетно чести у тајгама током сувих месеци и битан су 
еколошки фактор. Треба направити разлику између природних 
и индукованих пожара. Едукација о биљним встама које су 
прилагођене на пожаре. Радионица: прављење „невидљивог 
пожара“ испод шумске стеље. Сађење биљака у пепелу.

• Тресет – у хладним мочварама накупљају се слојеви маховнине 
Спхагнум који не труле услед минималне биотичке активности. 
Тресет има велику примену – као изолациони материјал, 
за превијање рана, користио се као замена за пелене.. У 
дубоким слојевима тресета налази се полен стар милионима 
година. Радионица: набављање тресета, изучавање његових 
карактеристика упијања воде, постављање тресетних склоништа 
леопард геконима.

• Крзнене животиње – дискусија о коришћењу крзна некада и 
сада, које животиње су данас угрожене због свог крзна (нагласак 
на Кунама, Самур)

• Промене у људском телу на ниске температуре :Запажања током 
боравка у дворишту (видљиве: дрхтавица, црвен нос и уши, 
осећај: хладни ектремитети итд. Мере заштите од ниских темп.)

„Ја и други“

• Причалица:  Снежна краљица – Х. К. Андерсен, Медвед и 
девојчица – руска народна прича, Петсон кампује – Свен 
Нурдквист, Три јелке – прича за децу, Грозоново дете – Џулија 
Доналдсон

• Правимо чум уместо пећине у дворишту – шатор и имитирамо 
стари обичај уласка у њега.

• Тотеми северноамеричких Индијанаца (Канада)

• Енци – народи тундре, едукација, живот, народна ношња, модел 
куће...

• У тундри су телефонске везе лоше. Како смо пре комуницирали 
без телефона и интернета – деца израђују писма, разгледнице, 
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поштанске маркице, пишу писмо Деда Мразу

• Норвешка – Земља викинга, шумских вила и тролова, паганских 
богова Тора, Одина и Треја. Фјордова, морских залива 
смарагднозелене боје. (повезати са Писмима из Норвешке)

• Упознајте Викинге – ко су били, где и како су живели,  викинзи у 
савременом свету – стрип Хогар страшни

• Данска – креатори  Лего коцки И хиге-а рецепта за срећан 
живот. Филозофија уживања у малим ритуалима, ситницама 
које чине живот, умирујућим и утешним радњама (уживање у 
тишини уз пламен свећа, топпле чарапе, пријатни мирис шоље  
какаоа, седење уз ватру која пуцкета. Иако имају мало сунца и 
светлости, ипак спадају у најсрећнију нацију, јер цене моменат .

• Драматизација “Шумска прича” непознат аутор - везана је за 
Нову годину

• Точак године (обједињује математику, учење четвртине, 
природу, учење месеца, годишњих доба и арт, њихове цртеже и 
инжењерство јер мора да се окреће). 

• домовина Деда Мраза, Лапонија - правимо село Деда Мраза 
https://www.youtube.com/watch?v=4fi_SHKcAC8&feature=youtu.be

• Новогодишња бајка- Снежана Јовић

• Песмице: Преко брда преко брега, Звончићи, Зима зима е па 
шта је,  Деда Мраз - Драгомир Ђорђевић,  Кад падне први снег , 

• Душица Бојовић: Новогодишња ирвасијада, Брада Деда Мраза, 
Новогодишња ноћ - Руска бајка;

• Сликарка Зима - Д. Максимовић 
https://www.mojedete.info/slikarka-zima-desanka-maksimovic/

• Да си Деда Мраз, шта би поклонио својим пријатељима? Извлачење 
цедуљица са именима деце и припремање “тајног Деда Мраза” 
поклона (цртеж, украс за јелку или сл.)

• Рука руци: Ала је леп овај свет, Страшни снови

• Митологија: сва бића ноћи (дрекавац, виле, вампири)

• Јелке од корнета и чоколаде



108

• Снешко од кокоса, кекса, маслаца...

• Медењаци у новогодишњим модлама (деца могу да носе кући 
паковане)

• Покретна игра “Дедаледа”

„Арт и мултимедија“

• Диорама тајге и тундре у кутији, тегли, 3д модел, Тундра на 
стиродору (маховина, песак, гранчице)

• Алпијска тундра – сликање обојеним ледом 
https://www.pinterest.com/pin/60165344993979411/

• Арт за животиње овог зонобиома:  мошусно говече, црни 
или кодијачки медвед - арт од пуцвала, или текстилних трака, 
од вунице, тепиха, џогера, креп папира, разни природни 
материјали (слама, сочиво, лишће)

• Животиње Аљаске: бизон, медведи 
https://www.pinterest.com/pin/259871840982872199/

• Са виљушкама сликамо четинарско дрво ( јелку) и прстићима 
са темперама додајемо украсе

• Бреза и њена симболика у руским бајкама, израда типичног 
амбијента са дрвеним кућицама, окружена брезама

• Израда маске вука- картон или пакпапир

• Прављење новогодишњих честитки од  хамера и салвета

• Израда сликарских четкица од зимзелених гранчица

• Новогодишњи венчићи из природе

• Дабар – едукација и арт. Правимо брану 

• Рељефна шума од дрвофикса и шљокица, песка, вештачког снега 
https://www.pinterest.com/pin/267893877810267641/

• Од  хамер папира правимо великог Снешка Белића који ће 
бити мета (нацртамо мету на Снешка), правимо и грудве од 
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белог папира и гађамо са тим грудвама Снешка - спортска 
игра,   вежбамо прецизност

• Биоскоп: 

 - Рудолф (црвени носић)

 - Снешко Белић

 - Девојчица са шибицама

 - Легенда о Сарили

 - Документарни филм: “Свет који нестаје”; “Тhe Mountain”, BBC 
Planet Earth  „Тајга Шума“
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ПЛАН РАДИОНИЦА ЗА ПЕРИОД ОД  28.1. ДО 8.2.
ЗОНОБИОМ ПОЛАРНИХ ПУСТИЊА

Центар за екологију и науку

• Свалбард - најсевернији град Европе,  банка семена, генетска 
резерва биљака у случају катаклизме, Радионица: прављење наше 
банке семена. Деци  се даје задатак да од куће донесу разноврсно 
семење које сортирамо и архивирамо у лаби. Пажљиво чишћење 
узорака, затварање у зип-кесице, обележавање; кутију поставити 
на неко сигурно место.

• Врућ лед - експеримент:  комбинација соде бикарбоне и сирћета 
добија се натријум-ацетат, који се кристалише и изгледа као лед. 
Реакција је егзотермна, тако да је врућ.

• Експеримент - сечење леда (узима се комад жице и са сваке 
стране залепити 3 кашике, коцкица леда се ставља на врх флаше, 
жица се ставља преко коцке и флашу остављамо у фрижидеру 
сат времена. Жица ће проћи кроз лед.)

• Плави лед – шта представља и како настаје, имитација и 
инсталација у простору

• Инстант лед- експеримент: пажљивим хлађењем воде она се 
може довести на температуру испод нуле а да се не заледи. 
Потребан је најмањи ударац у флашу да сеона заледи готово 
у трену. (проверити односно испробати експеримент пре 
радионице са децом)

• Китови: едукација,  анатомија,  арт: Нарвал, Китови убице( тактике 
учења,  тактике лова), Белуга китови , Миграције китова,  Лов на 
китове. 

• Тупик, морски папагај, папагај најсевернијих острва

• Подземно језеро Восток

• Антарктичка ледена риба - чудо природе, бела крв, јетра производи 
“антифриз”

• Појам Земљини полови, употреба компаса, читање мапе, едукација
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• Магнетни поларитет – појам и разлике магнетног и географског 
пола, зашто на половима компас не ради, израда конструктора 
од неодијумских магнета

• Поларне експедиције и освајањеполова.Историја освајања 
Северног и Јужног пола.  Упоредити истраживаче, зашто је један 
успео, а други није. Како би ви кренули у освајање поларних 
области, шта би обукли, понели...

• Нафтне бушотине на Арктику (еколошке последице): едукација и 
симулација - модел једног акцидента са танкером нафте и како 
се то одражава на живи свет поларних пустиња.

• Правимо истраживачку станицу (метеоролошка станица: 
испитивање падавина, ветра, температуре, притиска, 
испитивање својстава воде и сл.)

„Ја и други“

• Маштамо на тему “Бајке о царству иза ледене рупе”: шта све може 
да постоји иза дебелог леда, ко тамо живи, какве звукове чује, 
које боје доминирају итд ( у складу са савременим открићима и 
успешном пробијању леда ради испитивања дубина 
https://www.b92.net/zivot/nauka.php?yyyy=2019&mm=01&d-
d=01&nav_id=1488286&fbclid=IwAR1wmhBg47sEIb3yE3G-
8cPuxf8VK4AybMmqQw7GO118kt52qxcv1NJ8Pwr0

• Модел градића на Гренланду

• Истраживачка радионица: како се сналазимо у поларној 
пустињи- мапе помоћу којих идемо у експедицију  (у вртићу 
који је „поларнапустиња“ идемо у експедицију, тражимо место 
за преживљавање, животиње, биљке, интересантне појаве), 
помоћу компаса се орјентишемо, како се користи компас, могу 
да се поделе истраживачи у две групе ( једна на Арктик, друга 
на Антарктик)

• Симулација изгледа авантуристе који креће да осваја полове, 
инспирисана историјским личностима: облачење, маске, имитација 
и сл. Радионица на тему промрзлина - како човек може да спречи 
или заштити своје удове од смрзавања, и који делови тела су 
најосетљивији.
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• Поређење - како се некада путовало на полове а како се то ради 
данас (интерактивна радионица или поставка: спремамо се за 
пут на Свалбард/Антарктик, и путујемо кроз време; на неколико 
места по простору откривамо кутије из различитих година 
- свака кутија неко откриће које нам је олакшало путовање у 
хладне крајеве).

• Совјетска и руска возила за поларне пустиње

• Бродови ледоломци, израда од лега (које карактеристике мора 
да има такав брод)

• обрадити Титаник, ударац у ледени брег (пошто су предшколци 
на Прегревици фасцинирани Титаником , израдити га од белог 
лега и одрадити драматизацију ударца)

• Занимљивости и тајне о језеру Восток

• Мали Еским Шинук – Андре Малу

• Легенда Ескима „Карибу“

• Ескимске бајке, издавач Боокланд

• Љубивоје Ршумовић “Ода ћутању” након едукације о екстремним 
условима живота у поларним пустињама, организовати радионицу 
на тему тишине – како она звучи, да ли нас плаши или смирује, да 
ли апсолутна тишина уопште постоји (ослушкивање простора око 
себе уз увођења звука по звука док су деци везане очи)

• Душко Радовић “Шта је на крају?” (поводом даљине полова 
и непознатог живота тамо), “Плави зец” (могао би да живи у 
поларним пустињама)

• Ја сам мали пингвин: Група аутора

• Џек Лондон “Зов дивљине” (одломак)

• За најмлађе певање са Сандром:  
https://www.youtube.com/watch?v=QYrbp5G59fw

• Чувари осмеха: Радионице “Сарадња” и “Групна правила”,      
“Даривање” и Тајни живот Хранислава Добрића, прича Мршављење

• Рука руци: “Осећам се овако”; обрада “Прича о 5 чула” (Душица 
Бојовић); Ала је леп овај свет; Страшни снови
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• Говорно драмска радионица, Јадранка Шкробар: “Прича о 
необичном пингвину”
http://vrtickeprice.blogspot.com/2017/03/prica-o-neobic-
nom-pingvinu.html

• Ненасилна комуникација: Зид предрасуда

• Мит о Кракену: приче исландских морепловаца - драмско музичка 
игра

• Арктички мак- прављење колача са маком

• Покретна игра: ‘’Лов на медведа’’

• Игра “Ледене санте које плове” на струњачама које представљају 
санте. Деца прескачу са једне на другу да не “упадну у море”. 
После сваког завршеног круга повећати раздаљину између 
санти.

• Ходам сад као пингвин (држећи мању мекану лопту или клупко 
вуне имитирајући мужјаке пингвине који тако чувају младунчад)

• Напољу у игри се збијамо као пингвини, да нам не буде хладно, 
и крећемо се сви заједно

„Арт и мултимедија“

• Модели Гренланда и Антарктика

• Од сијалица правимо поларне животиње

• Леденице од хамера,алуфолије, пак-папира

• Израђујемо Eскиме-луткице са карактеристичном одећом

• Правимо ескиме са фотографијом лица сваког детета, чувамо 
за портфолио (дечији лик одштампати, сецкати материјал и 
правити одећу) или правимо пано- “разгледницу са Антарктика” 
за који ћемо искористити слике деце на снегу (које већ имамо) 
https://www.pinterest.com.mx/pin/446349013062344374/

• Цртање неопходна опреме за одлазак на Северни или Јужни 
пол (санке, хаскији, компас, мапа, боца воде и сл.)
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• Израда сазвежђа Великог медведа на стиродуру уз помоћ 
лампица за јелке

• Koнструкције од леда ( лед  као “грађевински материјал” уместо коцки)
https://www.google.com/search?q=ice+snow+kids+activities&cli-
ent=safari&hl=sr&prmd=imvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X-
&ved=2ahUKEwiY1viV-dHfAhVjqYsKHZKcAPUQ_AUoAXoE-
CAwQAQ&biw=375&bih=553#imgrc=WwB99lk8LIJSSM

• Ледени украси или израда животиња од леда

• Инуксук-камени трагови, слагање камења по угледу на Инуксук 
камене композиције

• Израда сликовница на тему поларних животиња у старијим 
групама, које дајемо малим другарима да уче

• Прављење луткица (играчака који праве мали ескими) од 
природних материјала

• Истраживање камуфлаже – зашто су поларни медведи бели? Пример 
како можемо кроз игру обрадити ту тему са мањим узрастима: 
http://www.stillplayingschool.com/2014/01/why-are-polar-bears-
white-preschool.html

• Антарктик – апстрактни арт пројекат. Прављење леда у различитим 
нијансама плаве. Замрзнути воду у кесама или чашама па пустити 
децу да са тим направе простор, како они замишљају Антарктик 
или сваки дан замрзнути по један слој и досути нови да се замрзне

• Станиште пингвина или поларни пејзаж од белог лега
• Сликање поларног пејзажа на масном папиру како би добили 

занимљиве ефекте. Деца прво могу да цртају белом воштаном 
па преко прелазе бојом као би избио цртеж на површину. Такође 
могу искористити занимљиву позадину за додатни рад, на овом 
примеру пингвин – кромпир отисак: https://www.messylittlemon-
ster.com/2018/01/Easy-Penguin-Craft-Kids-Potato-Print-Art.html

• Ледене кугле –  вода у балонима офарбана јестивом бојом, 
уколико темепература падне испод -5

• Артичка база – израда макете од белог лега
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• Тумачење дела “Крик” Едварда Мунка, цртање  заласка сунца 
пастелима на папирима различитих боја  

• Песма “На леду”, Колибри

• Аурора бореалис- музички видео

• Музика за слушање: Solar Fields - “movements”, “leaving home”; Car-
bon baised life forms - “interlooper”; Astralia - “Atlas”; Miktek - “Else-
where”

• Биоскоп:

 - Меда са севера

 - Пингвини са Мадагаскара - Антарктик

 - Цртани “Поларни трапери” десетоминутни 
https://www.youtube.com/watch?v=3bBlPEVcjtQ

 - Цртани “Пингвини чудаци”  десетоминутни 
https://www.youtube.com/watch?v=6HrvP4mp4uA
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ПЛАН РАДИОНИЦА ЗА ПЕРИОД ОД  11. 2. ДО 22.2.
ПЛАНИНСКИ ЗОНОБИОМ 

Центар за екологију и науку

• Уводна радионица, едукативни део: шта су планине, пространство  
зонобиома,  климатске карактеристике, информативни видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=mS1017O-LSs
 https://www.youtube.com/watch?v=01qzgULTduQ

• Планинске животиње - опште карактеристике, најчешће врсте; 
радионица: облици и боје, панорама ,  деца сецкају слике и лепе 
их на одговарајуће место, разликовање животиња на основу 
њихових трагова (отисци стопала, измет, длака, перје и сл.).

• Висинска зоналност у планинама - прављење макете са 
зонама, вегетациони појас, како се мења температура, ваздух, 
животињски свет. Направити паралелу између простирања 
различитих зонобиома по географској ширини са вертикалном 
сменом на планинама. Требало би да деца сама дођу до 
закључка, дакле дискусија на тему

• Едукација о одржавању  чистим планинама и рекама, правимо 
плакат како да чувамо планину и реке чистом

• Ендемити и реликти – биљне и животињске врсте које живе само 
на јако малим географским подручијима, углавном врховима 
планина. Панчићева оморика, Рамонда, Ртањска метвица, црни 
даждевњак. Едукација о настанку ендемита. Препознавање 
ендемита Србије.

• Дивокозе - одличан пример прилагођавања животу на висинама, 
едукација о овим животињама, проблеми са којима са суочавају 
(лов/криволов); радионица: да ли је лако бити дивокоза?Пењалица, 
или на терену, у дворишту направити коси полигон за пењање 
(слично вештачкој стени) где се деци привежу “копита” за ноге и 
морају да се пењу по препрекама/камењу.

• Јаребица камењарка - како живе коке на планинама, где се 
скривају, како користе стење за камуфлажу. Арт радионица 
- бојанка, цртање кока на висијама и кока у низијама (пољска 
јаребица насупрот јаребици камењарки).
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• Магла - како настаје у удолинама планина, шта представља; 
радионица: прављење “облака магле” у експерименталним 
условима

• Лавина – едукација и симулација лавина уз помоћ издробљеног 
стиропора , од кликера, згужваних папира, песка...

• Планине у Србији- израда карте са фотографијама (нема карта 
планине Србије )

• Рудник – планина у нашем окружењу која скрива мистичну 
пирамиду 

• Црни врх (планина) у Србији која обилије црном боровом 
шумом по којој је И добио назив. Обилује лековитим биљем: 
сремуш,коприва, кантарион...

• Зашто кажемо “иде као киша око Крагујевца”? Радионица 
кретање ваздушних маса око планине . Како спољашње силе 
(мраз, разлика у температури ваздуха, деловање водених токова, 
ветра, људске активности) мењају облик планина и рељефа 

• Изохипсе - радионица пројектовање планина

• Тектоника за децу. Настајање планина и тектонски покрети – 
едукација, прављење модела тектонских плоча, симулација 
земљотреса , дизајнирање грађевина које су отпорне на 
земљотресе, нпр. од лего коцки 

• Свемирске планине – да ли постоје планине у свемиру? Да ли су 
и оне биоми? Упоређујемо величину планина у нашем соларном 
систему, у односу на Мауна Кеу и Монт Еверест

• Кањони, клисуре, пећине, јаме – експеримент растварања у 
води, посматрање настајања облика у подлози под утицајем 
воде (одлично ради на лесу). Пећински накит.

• Ланац исхране животиња планинских предела

• Криволов- фактор који угрожава животињски свет многих 
планинских масива

• Животиње Старе планине - разноврсност, угрожене врсте

• Балкански рис - угрожавање, зашто нестаје, како му помоћи? 
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Радионица - мудровање, деца у тимовима изналазе решења, 
постављају питања, наилазе на препреке итд.

• Шта знате о веверицама? Домаће и Дегу - поређење, представљање 
дегуа.

• Упознавање са појмом метар и метар надморске висине (повезано 
са приповетком Б. Ћопић) 

„Ја и други“

• Српско традиционално планинско домаћинство (замисли, 
испричај, доживи). Занати људи који живе у планинама. 
Направимо заједно Брвнару (по угледу на Баба Јагину кућу)

• Људи планинских предела - Шерпаси на Хималајима

• Разговарамо са децом о занимањима везаним за планине (ко 
је то скијаш, алпиниста.... показујемо деци изглед  људи као 
и опреме коју је неопходно да имају уколико се баве овим 
занимањем)

• Шта бих урадио да се нађем на планини, где бих тражио 
храну,склониште, воду

• Валски козорог-борба роговима за наклоност женке; разговор 
како показујемо некоме да нам се  допада, а како то раде 
животиње

• Предлог за читање: Одломци из романа “Хајди” (Јохана Шпири), 
“Чича Сегенова коза”, “Аска и вук”

• “Природа и њени становници” - Паскал Ведер Орија

• Песмица за најмлађе: “Стонога на скијању”

• Прича о малом потоку

• Рецитације  и приче:

• Веверица и зец- Момчило Тошић

• Зец и веверица- М. Мишић

• Веверица- Ј. Ј. Змај
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• Приче из књиге „Девет мудрих басни“ аутора Гордана Малетић, 
Драгана Јовчић : Моја кућица моја слободица, Јежеви војници, 
Во и  миш.

• Легенда “ У цара Тројана козије уши” - наводно цар је обитавао 
на планини Цер.

• Басне из књиге „Триста славујевих песама“: Јелен и паук, Видра и 
лисица, Сеница и јазавац, Црна овца, Дивље гуске и кобац и друге.

• Душица Бојовић: Три медведа без Златокосе, Прича о Теодофилу, 
Прича о шишарци, Цвет који живи изнад облака, Три планине

• Прича “Под печурком”

• Бранко Ћопић “Поход на мјесец”

• Народна прича “Чардак ни на небу ни на земљи”

• “Лавина”- текст др Ед Адамса и Хуан Квинтана, National Geographic

• Чувари осмеха: Моје сигурно место, обрада интерактивне приче 
“Ум царује, снага кладе ваља”

• Ненасилна комуникација - Ах, та правила,  Зид предрасуда

• Говорно драмска радионица - асоцијације и ребуси са  акционом 
причом по мотивима басне “Зец и корњача” - Д.Бојовић

• Обрада радионица, уз драматизације и импровизације, из 
књиге „Више од игре“ аутора Душице Бојовић - Добар си човек 
( Свет у мени)

• Мудровање: тумачење мисли и изрека:

а. Ко на брду ак и мало стоји, више види но онај под брдом (Његош)

б. Шта су људи у поређењу са камењем и планинама? (Џејн Остин)

 ц. Планину ће помакнути само онај ко је на почетку помицао 
каменчиће (кинеска пословица)

д. Тиха вода брег рони

• Мудровање: Шта све можемо да направимо од камена? (кућу, 
намештај, споменик, гипс за поломљену ногу, зид, пут – кратка 
дискусија о калдрми и њеном трајању)
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• Основна особина стене – чврстоћа. Како можемо да упоредимо 
камен са човеком? ( јак као стена, скаменио се од страха; стуб 
породице; …дискусија на ову тему)

• Митови о настанку планина: јапански (Бог Сукунабикона и 
бог планине Миморо), легенда о Стеновитим планинама, 
старословенски  (горе и џинови),  скандинавски https://www.
sokobanja.com/zanimljivosti/legende-i-price-iz-naroda/legen-
de-drugih-naroda/stenovite-planine 

• Мит о Сизифу

• Кулинарске радионице: 
 - Лековито биље - зашто расте баш на планини, детерминација 

биљних врста, прича о лековитом дејству (шта се када користи), 
сушење и припрема чаја

 - Колач или  слатко од боровница или ароније 
 - Колач планински врхови 

http://www.bebinakuhinja.com/?recipe=planinski-vrhovi
 - Планинско лековито биље –израда мелема и сапуна
 - Козметика направљена од козјег млека
 - Овчији производи - израда сира, кајмака, које дегустирамо са 

топлим домаћим хлебом
 - Домаћи хлеб (ражано, хељдино брашно...) уз додатак пахуљица 

као традиционални планински хлеб
 - Планински доручак- качамак са сиром, млеком или јогуртом
 - Белмуж- специјалитет старопланинских пастира

• Спортске и покретне игре: 
 - Скијање 
 - Покретна игра: “Вук и овце”
 - Тамо негде преко брда-покретна игра

• Алпинизам - планинарење-опрема: пијуци, клинови, чекрци, 
конопци - израђујемо и идемо на планинарење на планину коју 
правимо од блата, песка…или организовати одлазак на неки од 
оближњих успона. Значај тимског рада
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• Слободно пењање – физичка активност, пењање уз канап или 
љуљање на канапу (уз асистенцију), упознавање са опремом за 
пењање.

• Планинарска стаза на Салашу, означити стабла (тачке са лептира 
Аполона изгледају као симбол који се користи у обележавању 
планинарских стаза)

• Игра: Прескочи планину (кутије разних величина)

„Арт и мултимедија“

• Планинска диорама – представљање зонобиома природним 
материјалима – камен, маховина, четинари

• Модел планине тродимензионални, на различите начине: од 
згужваног пак папира потопљеног у лепак за тапете; од глине, 
каменчића, коре од дрвета, пур пене; од стиропора који може 
служити као подконструкција; од картончића – деца праве 
много троуглића различитих облика и димензија које ћемо 
наслагати мање испред већих у више колона и тиме постићи 
врхове планинских венаца; 

• Спратовност планинског зонобиома, од најниже до највише 
тачке – инсталација у простору

• Планинске врхове обележавамо креп траком (цик-цак) и преко 
наносимо боју. Када се осуши, скидамо траку и остаје нам цртеж 
планинских врхова.

• Графомоторика – решавамо планински лавиринт

• Колаж или сликарска радионица: направити више тонова плаве, 
зелене, сиве... и сликати/лепити пределе од најтамнијег ка 
најсветлијем. Нека један рад буде једна боја у више тонова, а 
свако дете нека изабере основну боју и само је разреди. 

• Рељеф у гипсу

• Трагови животиња – припреми се модел трагова од гуме/
силикона (вук, медвед, дивокоза, дивљасвиња) које монтирамо 
на чизме и отискујемо у снегу/блату
www.thisiscolossal.com/2012/06/animal-footprint-shoes-by-ma-
skull-lasserre/
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• Оставимо поклон вртићу и будућим другарима – направимо 
полице или чивилук за доколицу у својству планинског биома, 
пример: https://www.pinterest.com/pin/813744226390659994/

• Животиње које живе на планини: соко, мрки медвед, дивокоза и 
козорог, веверица , мрмот; од разних материјала – глине, плејдо 
теста, картона од убруса, хамера, картонских тањира, сламчица..

• Правимо планине од коцкица из доколице. Одштампати или 
нацртати велику карту света као нему карту и обележити 
коцкама планинске појасе.

• Шта су ликовни елементи, учење и вежба графитном оловком 
(линија, површина или облик, текстура,боја, валер (степен 
светлине), смер (правац кретања) и величина). Апстрактан 
приказ планинског биома, пример: 
https://www.pinterest.com/pin/521362094336415094/

• Шта је човек направио како би савладао природне препреке 
планине и лакше се повезао: жичаре, мостови преко планине, 
тунели кроз планину, сигнали ватром...примери грађевина на 
недоступним врховима (Метеори у Грчкој)

• Сезан је сликао Алпе, Едвард Мунк скандинавске (норвешке) 
планине.

• Заједнички пејзаж планиских предела - бели хамер, вата, темпере... нпр. 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/GlarusAlps.jpg

• Дрво и камен – основни материјал и за градњу на планини, 
правимо планинско село од камена и дрвета , инсталација 
једног сточарства на планини

• Алпски козорог – задивљујући планинари на копитима, 
инсталација коза на зидовима Прегревице  или израда од ролни 
тоалет папира

• Сиви соко - једна од најбржих птица грабљивица-арт-крила, 
кљун, перје

• Српска рамонда - откриће, значај (ендем), где расте, шта је 
угрожава. Арт или прљајућа радионица - деца праве рамонду 
од разног материјала. 
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• Израда маске  веверице од картонских тањирића, додати уши 
од картона и бркови од конца са еластином

• Алпски рог - од картонских ролни

• Музика алпског рога

• Вајамо карактеристичне облике планина од глине, блата или 
сланог теста

• Уметност од вуне, учење технике плетења шала

• Песме:  Хајдемо у планине - Бјело дугме; Киша пада, трава расте, 
гора зелени; Под оном гором зеленом

• Експериментисање са ехом: шта је ехо, како настаје, где га 
чујемо у природи; повезати причу о еху са ономатопејом – 
представљање ономатопеје кроз примере (кврц, цврц, фијук, 
звиждук итд.). Компоновање песме на тему ономатопеје

• Музика за поподневни одмор (етно)  
https://www.youtube.com/watch?v=Mfn_6zr1u3M

• Певање НА ВИК – технике довикивања

• Песма и игра “џин” - плес и маске.

• Едвард Григ “Пер гинт”.

• Гусле и гуслање

• Биоскоп: 
 - цртани филм “Хајди 
 - Magic of the Mountains - The Secrets of Nature 

https://www.youtube.com/watch?v=9wAft7t8k2c
 - “Mountain”
 - Стопалићи  –uptobox.com/wa9ah13b6zqd
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ПЛАН РАДИОНИЦА ЗА ПЕРИОД ОД  25. 2. ДО 15.3.
      ПЛАНИНСКИ ЗОНОБИОМ 

Центар за екологију и науку

• Природне непогоде и значај људског фактора. Шта су то 
земљотреси, клизишта , одрони, атмосферске непогоде,поплаве, 
лавине, вулканизми, цунами

• Активни и угашени вулкани-едукација (Планински врх Елбрус на 
Кавказу-угашени вулкан прекривен ледом-експеримент)

• Вулканске планине: Етна на острву Сицилија, Везув на Апенинском 
острву, Хекла на Исланду

• Рударство и рудна богатства – направити „руду“ лепљењем 
истопљеног калаја на камење, затим камење утопити у блато, 
дати деци да их чисте и изолују. Испирање земље у потрази 
за златом коришћењем рударског тањира или импровизованог 
вешераја.  

• Нестајање планина под угљенокопима - велики еколошки 
проблем, радионица инспирисана алтернативним решењима 
за добијање енергије

• Бистра глацијална језера (“горске очи”) - како настају, зашто су 
тако чиста и шта их разликује од језера на мањим надморским 
висинама? Прављење реплике, модела једног глацијалног језера.

• Титикака, највише језеро на свету

• Чувени рудник соли Вјеличка у Пољској- користи се већ 700 
година, обухвата око 300 км ходника а у њему је слано језеро, 
лавиринт  пећина и невероватна капела са статуама од соли, 
налази се на УНЕСКО листи културне и природне баштине света

• Хималаји - Како с у настали Хималаји, зашто је толика разлика у 
природи у окружењу, Монт Еверест, кров света

• МачуПикчу и Инке 

• Специфичне планинске животиње: КолоКоло (монито дел 
монте), Лама, мајмун Гелада, Пума
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• Кондор- највећа птица летачица на планети; експеримент како 
можемо да летимо као кондор; покушавамо да направимо крила

• Лама ,сродник камили, са Анда. Едукација-постоје 4 врсте лама: 
гванако, лама, алпака, викуња; користе се за преношење терета; 
арт лама од картона

• Јак - становник планина Тибета и северноисточне Кине -Тибетанци 
га користе за јахање, вуну, козу, млеко и измет. Измет користе као  
гориво и ђубриво.

• Панда-изузетно ретка животиња која живи у планинама у Кини; 
биљојед који се храни бамбусом

• Макета планине са постављеним воденим кувалом , илузијом 
вулкана (паре водене) који се пуши. Искористити после воду за 
чајеве од лековитог биља

• Планина у четири годишња доба, весници пролећа - прво 
планинско цвеће- садња јагорчевине, љубичице, зумбула, беле 
раде, маслачка, чичка.

„Ја и други“

• Дискусија и арт на тему – Један пастирски дан

• Еци (Ötzi)– решавамо мистерију леденог човека, пронађен на 
висини од 3210 метара, живео пре 5.300 г., убијен с леђа стрелом 
која га је погодила у раме.

• Драматизација непогода , на пример ерозије - утицај агенсима: 
вода,ветар ,лед  на изглед планине

• Хајдуци, прича у сликама о њима, скривање по преосторијама 
вртића

• Упознавање са рударским занимањем

• Планина Арарат (највиша у Турској), легенда о Нојевој барци

•  Јети - снежни човек са Хималаја

• Бајка “Патуљкова тајна” - Десанка Максимовић 

• Биљана Стојановић: Празник за планинарско око,  Најлепше 
место за живот, Две тајне, Бајка о птици Ку
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• К. Хокусај - Слике планине Фуџи 

• Прича о планини – “Живот  ти враћа све што кажеш или чиниш” 
непознат аутор (Шта је то ехо)

•  Повратак сивог вука” - текст Гери Милер,  National Geographic 

• Циклус песама Белутак, Васка Попе

• Огден Неш: Устајем сад и идем (Чак у Тибет живи Лама...)превод  
Драгослава Андрића

• Вук и седам јарића, Бамби, Црвенкапа, Зец и вук....

• Љ. Ршумовић:  Вук и овца

• Мудровање на тему о изиграном поверењу; басна: Дечак који је 
викао - Вук, Езоп 

• Мила Старчевић: На леђима слона, путопис за децу (живот на 
Хималајима)

• Радмила Мишев - Приче из смеђе књиге - Бајка о пастиру и извору

• Чувари осмеха: Моје сигурно место, обрада интерактивне приче 
“Ум царује, снага кладе ваља”

• Ненасилна комуникација - Ах, та правила,  Зид предрасуда

• Говорно драмска радионица - асоцијације и ребуси са  акционом 
причом по мотивима басне “Зец и корњача”-Д.Бојовић

• Обрада радионица, уз драматизације и импровизације, из књиге 
„Више од игре“ аутора Душице Бојовић - Добар си човек (Свет у мени)

• Мудровање: тумачење мисли и изрека:
а. Велике ствари се дешавају када се сретну човек и планине (Блејк)
б. Кад дођеш на планински врх, настави даље у висину (Зен)
ц. У ког су овце, у тог је и планина (народна изрека)
д. Кућни праг је највећа планина (народна изрека)

• Митологија: змајеви http://www.starisloveni.com/Zmaj.html; 

• Легенда о Шангри-ла 
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• Религија и култ камена (о “пробушеном камену”, према Сретену 
Петровићу) 

• Правимо чајеве од лековитог биља

• Колач од боровница или ароније 

• Печурке – еликсири здравља: правимо лековити напитак од 
печурке КОМБУХЕ.

• Прављење киселог млека

• Припрема пастирске пите

• Припрема кантарионовог уља (са сувом биљком), лековито 
дејство

• Израда модела планине од шлага  - са јестивим бојама (браон, 
зелена и на врховима бела), од колача – купасти калуп за колаче 
кошнице или ситни колачи од корн флекса са чоколадом

• Домаћи укуси и мириси планине – планински сир, печеница, 
домаћа радиност (Сирогојно), домаћи производи, ракијица, 
фрулица, народна песма 

• Игре: Кретање по косој подлози (даска на степеницама)

• Земљотрес - Прављење куле од карата или домина на хамеру  да 
би на крају дошло до “потреса” хамера. Важно је да објасне шта 
се десило. 

• Драмска техника-Замишљено путовање (планинарење)

• Пума (кегуар, планински лав)-организовати такмичење скок у 
даљ

• Јога за децу 
https://www.kidsyogastories.com/weather-activities-for-kids-yoga/

• Обележавање датума: 

 - 2.3. Светски дан књиге

 - 7.3. Дан позоришта

 - 8.3. Међународни дан жена

 - 14.3. Међународни дан акције за реке
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„Арт и мултимедија“

• Израда модела планинског зонобиома, 

• Инсталација планине или планинског венца  у простору

• Колаж радионица  –  планински венци од цепканог шареног папира 
како би постигли наизменичну треперавост и напетост предела, 
пример: https://www.pinterest.com/pin/371406300518061900/

• Меморијска игра животиње са планине

• Оставимо поклон вртићу и будућим другарима – направимо 
полице или чивилук за доколицу у својству планинског биома, 
припер: https://www.pinterest.com/pin/813744226390659994/

• Магнет за фрижидер – троуглић/планина од глине, печеног 
теста, картончића уз помоћ магнет траке

• Поп ап вулкан или клисура од папирне жабице. Нека деца 
направе свако своју жабицу и обоје а потом симулирају руком 
тектонска померања и пуцање планине, раздвајање тла и 
настајање клисуре или вулканског језера. Уколико жабицу 
направимо од фолије, она може и да задржи воду, пример: 
https://www.pinterest.com/pin/391320655114773924/

• Иглицама боц – везени планински венци, одлично за развој 
ситне моторике, пример: 
https://www.pinterest.com/pin/145100419224511665/

• 3д модел од картона за радионицу спратовности планинског 
зонобиома:  https://www.pinterest.com/pin/115475177923239805/

• Упознајмо уметност: ФредерикЕдвинЧерч – слика „Срце Анда“, 
Велики Кањон Колорада- Дејвид Хокни... 

• Ликовни израз предшколаца – поглед на планину, по угледу 
на јапанског сликара Хокусаи Кацушика и серије пејзажа са 
мотивима планине Фуџи. Дебата на тему зашто је био посвећен 
искључиво пејзажима ове планине.

• Модел ливаде и пчела, процес прављења меда. Дегустација 
планинског ако се може набавити

• Израда посуђа од глине, које просушимо у рерни па организујемо 
изложбу (традиционални занат, грнчарство)
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• Правимо вулкан од теста у боји, пластичних флаша, пак папира, 
може и као експеримент (сода и сирће , обојена течност)

• Израда мини жичаре за луткице (како су људи побеђивали висине)

• Израда цветно травнатог  тепиха, ливаде на планинским 
пропланцима

• Пума - дечији лик-фотографију израдити-једна половина дечији 
лик, друга доцртавају пуму

• Јодловање

• Израда пастирске фруле и украшавање дрворезом или бојењем

• Писање речи “планина” на кинеском, санскритском, непалском уз 
музику Хималаја https://www.youtube.com/watch?v=XYpzx_47sFM

• Музика за поподневни одмор (етно)  
https://www.youtube.com/watch?v=Mfn_6zr1u3M

• БИОСКОП: 
 - The Emperor’s New Groove 

https://kisscartoon.su/Cartoon/The-Emperor-s-New-Groove
 - Кикорики (Само планине) краткометражни 

https://www.dailymotion.com/video/x44a8k3

 - Кунг фу Панда
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ПЛАН ТЕМА ЗА УРБАНИ ЗОНОБИОМ ЗА ПЕРИОД 
ОД 18.3. ДО  29.3.

Центар за екологију

• Увод: представљање урбаног зонобиома

• Шта све загађује наш град? Како се мери загађење? Кисеоник и 
угљен диоксид

• Живот у граду: планирање инфраструктуре. Да ли је село 
значајно за град? Шта је то милионски град?

• Како је човек прилагодио природу и како се природа отима, Да 
ли су пријатељи? (у шетњи проучавају борбу бетона и зеленила? 
Шта су то инвазивне врсте биљака у граду?)

• Шта је то рециклажа, периоди разлагања материјала. Како више 
можемо да водимо рачуна? Чија нам је помоћ потребна а шта 
можемо сами?

• Микро-клима урбаних регија – особине и утицај, значај фонтана 
и зелених површина, улога дрвета. Зелене оазе у Београду. 
Природни екосистеми у близини Београда.

• Саобраћај, какав све јесте и какав може бити?

• Мапирање присутности врста дивљих животиња у околини 
вртића – одређивање граница природе и урбане регије (Које 
животиње имамо у нашем граду, дворишту? Дивље и опасне 
животиње града)

• Зашто људи имају кућне љубимце? Предности и мане зоолошког 
врта. Како све можемо помоћи животињи у граду?

• Птице у граду, урбана станишта

• Шта се то дешава са пчелама?

• Вода као извор живота,опасност од загађења. Шта је то 
канализација? 

• Извори енергије и како их користимо (горива, вода, сунце, ветар, 
геотермалне топлоте) Обновљиви и необновљиви.

• 30.3. 2019. Сат за нашу планету
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„Ја и други“

• „Еколошке занимације“ Дејвид Сузуки и Кети Вандерлинер, 
читамо, осмишљавамо

• Толеранција и прихватање различитости, значајно за живот у 
граду.  Шиљци за голубе и људе (шиљци на прозорима, клима 
уређајима и излозима, нехумани методи за „непожељне“)

• Градови Србије, упознавање (Практичари упознавају децу са 
својим градовима) Израда мапе

• Штетност пушења, помозимо родитељима и васпитачима да 
престану да пуше

• Знаменитости Београда , причала ми бака, обилажење, задаци 
за породицу

• Премотавање унапред-модерне технологије у ближој и даљој 
будућности

• Приче и песмице:
 - Где год нађеш згодно место...Ј.Ј.Змај
 - Зека, зека из јендека, Зашто да се руке перу
 - Зелена песма- Сретен Стачевић
 - Да те никад ауто не згази, Семафор
 - Врапчићу, врапчићу, птићу маленићу
 - Обрада рецитације “Изгубљени пас”- проблем паса луталица; 
 - Прича о малој кртици којој се неко покакио на главу,Вернер 

Холуварт

• Књига песама за децу на тему екологије под називом “Оаза 
среће”

• Добрица Ерић : Еколошка азбука

• Не убијајте реке Десанка Максимовић

• Д. Бојовић: Еколошка прича

• Хранислав  Добрић: Врабац;  Галеб

• Мили, Џек и разиграни мачак, Стивен Мајкл Кинг
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• Мудровање на тему заједништва,породице и одрастања 
“Крилата деца” Срђан Драгојевић

• Чувари осмеха: Говори јасно да те сав свет разуме; Опажање 
чулима; Расцепано срце

• Ненасилна комуникација: Друг није етикета - ружно паче и 
црно јагње, Осећам се овако

• Покретна игра о саобраћају “Јабука и лимун”

• Игра: Путујемо, путујемо

• Игра: Скаче врабац по пољу 

• Кухиња: прављење витаминске салате

Арт и мултимедија

• Израда кућице од блата и сламе

• Радионице са рециклажним материјалима: израдити играчку, сензо 
перцептивну таблу, макету града, путеве,саобраћајне знакове,  
превозна средства, еколошки град, плетење кеса, ветрењача, 
музички инструменти

• Уметност новог доба - Концентрација на новим материјалима, 
минимал дизајну, еко кућама, покретним кућама
 - Небодер који сам производи енергију Давид Фишер   

https://www.youtube.com/watch?v=ZNsDUcVrrKM
 - Зелени уметници  

https://www.huff ingtonpost.com/2014/07/15/environmen-
tal-art_n_5585288.html

 - Како пластику претворити у уметност 
https://www.plasticpollutioncoalition.org/pft/2017/5/2/10-inspir-
ing-works-of-art-about-plastic-pollution

• Рециклажна уметност Hundertwasser 
house https://www.youtube.com/watch?v=4PmONVJyVsI
https://www.youtube.com/watch?v=1pg74s_zMJQ
https://www.youtube.com/watch?v=q3EuSjvQk88
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• Када би Београд био зелени град: 
https://vimeo.com/312418360?fbclid=IwAR2LE2tkUJDmFy-
iAdxSrdqwGz4nH8K5ZDCiHBDEhBz9I3Czsi2yAlArUyQE

• Музика за радионице и слободну игру: 
 - осамдесетих- панк, рок, електро
 - Музика са отпада 
https://www.youtube.com/watch?time_contin-
ue=55&v=fXynrsrTKbI

 - Kraftverk - We Are The Robots, King Crimson - Indiscipline
 - “Пакет аранжман”
 - Експериментална музика, квантна музика
 - Стив Рајх - концерт за 18 инструмената
 - џез
 - Колибри : Планета

• За гледање: BBC – Cities: Nature’s New Wild. (Стефан А. има 
филм)  Документарац о животињама које су се прилагодиле 
животу у градовима. Кикинда и Ушаре

• Едукативни филм Агенције за безбедност саобраћаја: 
Пажљивко  https://youtu.be/ySql2hJ-rok

• Green world warriors – How Earth is becoming planet of plas-
tic – мини филм који може да подстакне на размишљање 

• Биоскоп:
 - Лорекс цртани филм
 - Ozzy ozon – crtani film
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ПЛАН ТЕМА ЗА УРБАНИ ЗОНОБИОМ ЗА ПЕРИОД 
ОД 1.4. до 12.4.

Центар за екологију и науку

• Штитимо природу нашега града

• Саобраћај садашњости и будућности

• Озелењавање

• Рециклажа

• Загађеност градова и могућа решења

• Еко станице

• Математика уз помоћ цветића (маслачака)

„Ја и други“

• Споменици Београда, успомене Београда

• Како ја чувам околину, понашање у дворишту, парку, на терену....

• Дан за бицикле, тротинете у вртићу

• Градски и сеоски миш, Езоп

• Ко ми просу ону бисер росу, Добрица Ерић

• Веома гладна гусеница, прича

• Невидљиво ђубре, Наташа Радојевић 

• Рецитације: А пауци се питају, Како да уредимо планету, Чиста 
планета, Лела Стојановић

• Пут Ветра, Цао Венсјуен

• Душица Бојовић: Трка рециклаже, Оркестар из природе, Жабац 
Крека и рециклажа, Еко деца, Прича о сивој планети

• Десанка Максимовић, Језик птица

• Гвидо Тартаља, Врапче
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• Чувари осмеха: Говори јасно да те сав свет разуме; Опажање 
чулима; Расцепано срце

• Ненасилна комуникација: Друг није етикета- ружно паче и црно 
јагње, Осећам се овако

• Покретна игра о саобраћају “Јабука и лимун”

• Игра: Путујемо, путујемо

• Игра: Скаче врабац по пољу 

• Кухиња: прављење  салате од јестивих дивљих биљака

Арт и мултимедија

• Украшавамо град веселим бојама (улична уметност)

• Рециклирани папир - плетемо новине, правимо различите 
предмете...

• Израда ветрењача

• Правимо склониште за глисте

• Израда кутија за класификовање отпада (папир, пластика, 
стакло, батерије...)

• Удахнимо живот старим стварима, лутке од рециклажног материјала

• Музика за радионице и слободну игру: 
 - осамдесетих - панк, рок, електро
 - “Пакет аранжман”
 - Стив Рајх - концерт за 18 инструмената
 - џез
 - Колибри: Планета

• За гледање: Wasteland, film

• Биоскоп:

 - Храбри мали тостер



136

ПЛАН РАДИНИЦА ЗА МЕДИТЕРАНСКИ ЗОНОБИОМ ЗА 
ПЕРИОД ОД 15.4. до 25.4.

Центар за екологију

• Увод: представљање медитеранског  зонобиома

• Едукација о Средоземном мору. Тектоника Средоземља. Узорак 
лаве са Везува. Будућност медитерана – медитеран као место 
сударања тектонских плоча и његовог нестајања.

• Разлика између четинара тајге и четинара медитерана. Примери 
у локалној средини.

• Гибралтар – појам- мореуз. Шта би било да се затвори? Гибралтар 
и Суески канал, природни и људском руком направљени мореуз.

• БиљкеМедитерана, специјалне адаптације, ароматичне супстанце 
складиштење, развијање воштане кутикуле

• Упознајемо макију и гаригу - Основне разлике између шуме, 
макије и гарига (осврт на очување природе на обалама Јадрана)

• Терра росса – земља црвеница. Представник педолошког 
покривача Медитерана

• Храст плутњак – еколошки метеријал плута, израда предмета 
од плуте 

• Маслина. Хиљадугодишњедрвеће - маслина и обалска секвоја, 
специфичне врсте Медитерана, једни су од најдуговечнијих 
организама на планети. Хладно и топло цеђење, маслиново уље

• Занимљивости о ловоровом листу- како се користи, где, 
лековита својства. Значајловор вишње

• Камењари - специфична станишта Медитерана. Сакупљање 
камења током шетњи, терена на Фрушкој Гори. 

• Гмизавци - едукација, основне  одлике, понашање, врсте у 
Србији. Разлика између отровних и неотровних змија. Уочавање 
карактеристика гмизаваца на нашим љубимцима.

• Ендемични гуштер с острва Драгонера (објашњавање 
“ендемичности”; чињенице,занимљивости, интерактивна игра)
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• Поскок-змија медитерана

• 21. април – светски дан миграција риба, прича о моруни и њеном 
животу у мору и зашто је више нема на широкој стази

• Садња рузмарина,  Садња лимуна, поморанџе, тачније, добијање 
мини саднице из семенки. Неговање винове лозе 

„Ја и други“

• Како је настао назив – Медитеран или Средоземни зонобиом

• Зашто су у тој области настале прве цивилизације

• Шта деца  мисле како су живели и како живе људи Медитерана 
– чиме се баве, шта једу, како се облаче, како изгледају, шта их 
инспирише и како, шта их повезује и зашто 

• Мој медитеран – пројекат личног путописа око медитерана, 
прикупљање слика у породици, предмета, каменчића, сувенира 
и причање доживљаја са обиласка медитерана

• Хомерова одисеја – историја и легенде медитерана

• Проучавање круга, као савршеног облика, цртање мандала, 
прављења мандала од каменчића и шкољки и цветића, бојење 
бојанки мандала, повезати са кружним позориштем и нашем 
седењем у кругу, зашто је важно да се сви видимо и чујемо, 
Филозофска расправа са децом шта је то демократија,  повезати са 
заједничким одлучивањем, појмом аудиторијум, Јавном школом, 
амфитеатром у комшилуку. 

• Хамурабијев законик=  Израда Повратковог  законика

• Трговина на Медитерану. Организујемо пијацу у вртићу

• Медитеранска архитектура-израда кућа од камена и начин 
хлађења у топлим пределима

• Змије у традицији, митологији, култури ( различити положај 
змије хиндуизам, будизам,   Маје,  страх од змија кроз историју, 
Одакле нам страх од змије и зашто?)

• Рецитација “Гуштер Гоги”
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• Прича „Гуштер у зиду“

• Љубивоје Ршумовић: Још нам само Але фале

• “Змија и лав”- Оливера Јелкић;

• Бајка Змија младожења  
h t t p s : / / s r . w i k i s o u r c e . o r g / s r - e c / % D 0 % 9 7 % D 0 % B -
C%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0
%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%9A%D0%B0

• Египатска басна Змија и дрвосеча  
https://www.mojedete.info/ezopove-basne-2-zmija-drvoseca/

• РУКА РУЦИ : „Е баш нећу кад ми тако кажеш!“

• ЧУВАРИ ОСМЕХА : „Магичне речи“, „Говори јасно да те читав 
свет разуме“

• Стефанија Леонарди Харди: Најлепше приче из грчке митологије 

• Албатрос – Шарл Бодлер (тумачење уз подвлачење еко ноте)

• Галеб Џонатан Ливингстон – мудровање на тему идеала, снова, 
упорности, послушности, храбрости/лудости, аутентичности…

• Бајка о ловчевом сину, грчка народна бајка (Антологија жар птица)

• Српска народна приповетка- Немушти језик

• Мудровање на тему породице и заједништва :Крилата деца, 
Срђан Драгојевић

• Радионице из књиге „Више од игре“- Д. Бојовић под насловом 
Свет око мене: Корњаче

• Ненасилна комуникација: Друг није етикета: ружно паче и црно 
јагње 

• Маслина, појам мира, цртамо је, једемо, миришемо. Пишемо 
поруке са нацртаном маслиновом гранчицом (поруке - цртеже) 
мамама, татама, браћи, сестрама...

• Природна козметика и ароматерапија – упознајмо лековита и 
козметичка својства медитеранског биља: маслина, рузмарин, 
лаванда, смиље...направи сапун и своју толетну водицу
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• Цитрус салата( поморанџа, грејп, мандарине, лимун , мед); 

• Месимо кексиће у облику змија

• Медитеранска кухиња (риба, маслине, фета сир, рукола, 
парадајз, паприка итд.) 

• Спорт: Боћање

• Играмо се са кликерима у песку

• Превенција стопала – ходање по каменчићима различитих 
величина

Арт и мултимедија 

• Тврђава – израда макета тврђаве на медитерану , иснталација у 
простору

• Мозаик – обрада камена или коришћењем пластичних чепова, 
отпадака од плочица

• Израда накита и украсних предмета од рециклажних материјала 
(нап. тамноплавих флаша од јогурта, чепова) 

• Плава – боја медитерана. Плава је заступљена у свим 
културама медитерана. Сликарски рад на тему симбола (обично 
геометријских) са што више нијанси плаве. 

•  Ћилибар или јантар – користили су га медитерански народи, 
трговали су с њим, био је цењен као драги камен – израда накита

• Александријска  библиотека – имала је око 500.000 ,,књига” у 
ствари свитака савијених листова папируса, коже или бакра- 
правимо библиотеку од папира који свакодневно користимо за 
цртање

• Подстицање фине моторике : низање дугмади или чепова на 
конац формирајући змију; 

• Прљајуће радионице:
 - Змија од ролне папира (више ролни обојене темпером 

повезане концем); 
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 - Змије од картона од убруса, зеленог папира (правимо ланац), 
нижемо исецкане сламчице/макароне на канап, плејдо теста 
Правимо змије од разлицитих материјала ( пак папира и 
тканина, креп папира,  љуски од ораха лепећи их у ланац и 
сл. ) 

 - Гуштери од картона и вунице (намотавање), пластичних 
кашика, штипаљки, хамера, штапића за сладолед и креп 
папира, од хамера и корпица за мафине, дрвених шпатула и 
жице у боји за намотавање и др. Гуштери од папира  https://
www.pinterest.com/pin/268527196501552376/

 - Храст плутњак, израда огласне табле за родитеље од плуте, 
поставити у ходник

 -  Акција прикупљања чепова од плуте и израда декорације 
или привезака са иницијалима сваког детета

 - Настанак маслине. Правимо дрво са гранама као симбол мира

• Музика: Трубадури - путујући улични свирачи, њихова улога у 
развоју музике.

• ренесансни мадригал.

• Наполитанске песме:”О соле мио/Its now or never “,”Санта луциа” 

• песма „Расло ми је бадем дрво“

• Митологија: Пророчиште у Делфима,надовезивање на суђаје, 
виле из српске митологије. 

• Бојење јаја бело плавим бојама, бојама медитерана и Ускршњи 
украси

• Биоскоп: 
 - Грчка митологија
 - Хоп ускршњи зека
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ПЛАН РАДИНИЦА ЗА МЕДИТЕРАНСКИ ЗОНОБИОМ ЗА 
ПЕРИОД ОД 6.5. до 10.5.

Центар за екологију

• Модел Медитерана

• Проблеми на Медитеранским острвима, претерана вишевековна 
сеча шума ради узгоја маслина довело је до јаке ерозије, 
повезати са данашњом сечом шума и дрвећа. Деградација 
земљишта се дешавала захваљујући сечи шума, где су опстале 
жбунасте биљке. Пример на 3Д моделу уз израду мреже корења 
које задржава земљиште.

• Како можемо поспешити плодност земљишта?  Можемо да 
направимо обрнут процес деградацији земљишта и да ђубривом 
подижемо плодност неком земљишту у које ћемо да посадимо 
неке биљне културе и пратимо њихов развој, меримо раст, боју и 
величину лишћа и плода. Такође, можемо да направимо упоредни 
експеримент са две посуде које могу да буду И део вертикалне 
баште на зиду вртића са плодном и неплодном земљом. Опет је 
компарација са записивањем резултата развоја биљака неопходна.

• Венеција - историја, култура, уметност: полако нестајe под 
Јадранским морем. Повезати са проблематиком дизања нивоа 
мора. Потопити већ направљен модел Медитерана. Дискусија 
на тему зашто до тога долази, како се одбранити, итд.

• Пирофите, Феникси биљака, биљке које захтевају пожар да би 
почеле да расту, чести пожари у медитеранском зонобиому, 
експеримент приземног пожара и рађања из пепела 

• Римски бројеви и њихова употреба

„Ја и други“

• Занимљивости о Феничанима (коју су боју произвели, како су 
се звали, шта су градили- створили) Феничани – повезивање 
имена са птицом феникс

• Феничани као познати морепловци – значај флоте, јарбола, сидра… 
пример радионице:  https://www.pinterest.com/pin/305118943499537986/   
колаж, графомоторика…
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• Зашто (масовни) туризам има лош утицај на острва? (примери, 
илустрације, игра погађања) Туризам као еколошки ризик 
медитерана – дебата о томе где ићи на летовање Како се понашати 
на плажи и шта никако не радити кад је у питању локална флора и 
фауна (давање улога, уз реквизите, прављење табли и сл.)

• Шта је све потребно археологу : Шпахтле, Мистрије, Метлица, 
Финачетка, Фотоапарат, Метар, Теодолит, Дневник истраживања…

• Грчка митологија и општа култура изражавања: објашњавање 
значења појмова Сизифов посао, Пандорина кутија, Танталове 
муке, бити Прометеј у нечему, бити Титан...

• Причалица - Бајке” Мала сирена” и “Веома гладна гусеница”.

• Северозападни крокодил – радио драма Љубивоја Ршумовића

• Поучна прича о малој корњачи

• “Корњача и зец-акциона прича” драмски метод  Душица Бојовић; 
( у студиу организујемо полигон и трку зечића и корњача као у 
причи...) 

• Басна Корњача и орао 
https://sr.wikisource.org/sr-ec/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%
9A%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%B8_%D0%BE%D1%80%D
0%B0%D0%BE 

• Прица о шкорпији и корњачи  https://www.bebamur.com/blog/
prica-o-skorpiji-i-kornjaci

• Стеван П. Бесевић – Бајка о змају огњеноме

• РУКА РУЦИ: „Е баш нећу кад ми тако кажеш!“

• ЧУВАРИ ОСМЕХА: „Магичне речи“, „Говори јасно да те читав 
свет разуме“

• Ненасилна комуникација: Друг није етикета: ружно паче и црно 
јагње

• Прича о настанку света и људи према грчкој митологији; грчка 
митологија за децу; приче које су у вези са пловидбом (нпр.
Одисејева путовања)

• Дегустација маслина
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• Воћни Медитерански кебаб

• Правимо медитеранске слаткише од урми, ораха, меда, цимета 
и  бадема

• Критска цивилизација, минојска палата, (цртамо и тражимо 
излазе из лавиринта на папиру, можда да осмислимо игру 
„Аријаднина нит кроз просторе вртића“ или направљен мали 
лавиринт у простору. 

• Организовање олимпијских игара и подела венчића са 
ловоровим листом 

• Спорт: трка корњача и зечева у дворишту

Арт и мултимедија

• Фото монтажа и цртежи - израда разгледница - Поздрав са 
Медитерана

• Азурна обала  -Многи највећи уметници били су инспираисани 
француском ривијером: Пикасо, Монет, Сезан, Матис…

• Пандора – грчки мит, кутија – арт.

• Осликавати лист ловора на папиру. Правити венчиће од 
ловоровог листа (користимо хамер у боји правећи листиће у 
облику ловора и лепимо на крунице)Повезати са организовањем 
Олимпијских игара

• Корњаче од разног рециклажног материјала – картона од јаја, 
хамера, картона од убруса, шкољки, корпица за мафине, флаша, 
чепова, љуске од ораха и темпере, дугмића...

• Направимо плакат шта не сме да се ради у шуми, како би је 
заштитили од пожара

• Лаванда и њене погодности. Израда миришљавих врећица за 
ормаре од лаванде.

• Астрономија и сазвежђа према старим античким народима - 
Атлас који држи небески свод са сазвежђима – Античка скулптура

• Акција прикупљања чепова од плуте и израда декорације или 
привезака са иницијалима сваког детета



144

• Карневализација: Организовати Карневал Повратка по угледу 
на најразличитије карневале медитеранског подручја  

• Медитеранска музика  
https://www.youtube.com/watch?v=3gzB7seANvA

• Уметност од каменчића – сликамо по камењу, правимо дрво од 
камена 

• Биоскоп:
 - Прича о корњачи и зецу- цртани филм
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ПЛАН РАДИОНИЦА ЗА ОКЕАНСКИ ЗОНОБИОМ 
ЗА ПЕРИОД ОД  13.5. ДО 31.5.

Центар за екологију и науку

• Увод: Светско море, распоред воде на Земљи. Дискусија - 
колико заправо мало има свеже пијаће воде, колико је залеђено. 
Радионица израде плаве планете (глобуса).

• Спојени судови: експеримент из физике, поређење система 
спојених судова са системом светског мора. Спајање судова 
помоћу сламчица, цеви. Упоредити са системом спојених судова 
на акваријуму.

• Појам мора и океана. Која је разлика? Пет океана, правимо карту 
света са означениим океанима и морима и њиховим дубинама.  
Батиметрија – техника мерења дубине мора. Рељефно 
представљање мора и дубине . (пример Маријанска потолина) 

• Природни покретачи водених површина:  струје, таласи, мене     

 - Морске струје - зашто су важне, која им је улога, како утичу на 
време у Београду, шта се дешава са променом климе и како је 
то повезано с њима? (интерактивна радионица)

 - Прављење “машине за таласе”. Испробавање различих 
техника одбране од таласа. Симулација таласа-проблем са 
којим се суочавају сви морнари користити Google ocean.  
Топле и хладне струје – пример за експеримент 
http://preschoolpowolpackets.blogspot.com/2016/03/weath-
er-science-experiment-warm-cold.html

• Загађења океана и мора: симулација нафтних  загађења и покушај 
његовог заустављања, едукација о путу пластичног отпада, од 
наших река до светских мора, Прављење акваријума са чистом 
и загађењом водом. Организације које се боре против загађења

 - Како ми загађујемо свакодневно - проблем отпада који одлази 
кроз уличне сливнике

• Прамора и њихови остаци (фосили и окамењени корали)
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• Зелена мора,  експедиција у најбогатије делове Океана и упознавање 
са флором и фауном ових предела. Велики корални гребен

• Појам лагуна,залив, мореуз, полуострво и острво - шта су, како 
их разликовати, како су повезани са морем, и како и због чега 
их људи вештачки мењају.

• Ајкула, предатор,чудесна чула – научна камера закачена на леђа 
велике беле ајкуле https://www.nationalgeographic.org/media/
crittercam-great-white-shark-wbt/

• Морске солане  и десалинизација или одсољавање воде – 
процес добијања питке воде испаравањем слане воде

• Експерименти са сланом водом: електрична струја,плутајуће 
јаје,кристализација соли

• Бурнице - проучавање живота ових тајанствених морских птица 

• Морска збирка - представљање морских организама из 
наших збирки: њихова биологија и екологија. Повезати са арт 
радионицама

• Подморски вулкани и хидротермални извор- врели извори и 
живот који се развија око њих. Да ли је живот можда настао 
управо на овим местима? - радионица изненађења

• Рибарење: одржив индустријски риболов? Радионица са 
пецаљкама (прављеним), мрежама, разним методама улова рибе 
- доносимо закључке шта је одрживо рибарство Марикултура - 
шта људи гаје у мору: предности и мане

• Да ли Вода чује?  Експеримент који нам показује како вода 
реагује на различите звуке – фрекфенције...продискутовати како 
водени саобраћај делује на водене животиње https://www.you-
tube.com/watch?v=uENITui5_jU

• Наш експеримент – звучна масажа/купка/релаксажа... хајде да 
чујемо звук целим телом 

• Биолуминисценција – проучавамо овај феномен и опонашамо 
флуоресцентним бојама 

• Математика: шкољке као дидактички материјал; плутање тела; 
златни пресек
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„Ја и други“

• Шта све знамо о води и зашто је вода важна: Ти си 70% вода 
и Планета Земља на којој живиш је 70% вода, у њој је настао 
живот који ти је познат 

• Занимљивости - нека мора се називају по бојама, која и зашто 
се тако називају? Од чега боја зависи, користимо различите 
посуде и материјале за морско дно како би закључили

• Морски изуми за транспорт кроз векове - од кануа до 
подморнице. Бродови - типови бродова, први бродови и 
морепловци, прича о Титанику, све до данашњих огромних 
бродова “градова на води”. Прављење модела брода.

• Пуста острва - неоткривени свет, ретке биљке и животиње, 
народи који још нису дошли у контакт са светом. Да ли постоје 
неоткривена острва? Истините приче о људима који су се 
насукали на пуста острва. 

•  Мудровање: шта људе привлачи морским пространствима, да 
ли им је ту место и како би се снашли да доживимо бродолом? 

• Народи Бајау, народ који је развио специфичне способности. 
Номади мора

• Роњење и гњурaње (како изгледа ронилачка опрема, на 
који начин се рони у хладним/топлим водама, како се одвија 
комуникација под водом итд.) - доносимо маске, пераја… 

• Морнари и рибари, занимање, рибарска  мрежа и лов на рибе

• Афроз Схах: како “обичан” човек мења своју средину (како су се 
корњаче вратиле након 20 година поново на очишћену плажу. 
Одгледати видео, разговарати о загађивачима океана: https://
www.youtube.com/watch?v=vxsxe_7JDFg

• Књига велики проналасци -Како се свет мењао, стр. 16 - Како 
бих могао да истражим морско дно.

• Читамо „Атлас океана” – Евро боок;

• Песме: 

• Морска песма - Наташа Крижанић



148

• Рибљи разговори - песма

• Пеца и шаран- Чика Јова Змај

• Причалица:

• Приче о мору- Иво Андрић

• Прича „Корњачино острво“ – Д.Бојовић (Књига „Више од игре“)

• Прича „На мору“ – Д.Бојовић

• Морска звезда Звездана – (П. Анђелковић) прича о прихватању 
и толеранцији

• Седефна ружа (Г. Олујић)

• Прича о раку кројачу (Д. Максимовић)

• Прстен на морском дну (Д. Максимовић)

• Књига “На пиратском броду” - Сара Курти и Бенџи Дејвис

• Душица Бојовић: драмски метод - На путу са воденим капљицама, 
Уображена капљица, 

• Биљана Стојановић: Спасоносна песма, Китови, Шта спаја све 
воде на свету.

• Радионица Чувари осмеха:  - Мој проблем и ја – помоћ пријаатеља“

• Рука руц : Тужибаба Јеца уловила зеца

• Књиге за млађе другаре: „У потрази за Немом и за Дори“ , „Шта 
Ана и Филип знају о мору“

• Бајка о рибару и рибици – А.С.Пушкин

• “Риба, риби гризе реп” - осмислити дужу верзију брзалице;

• Поезија Драгана Лукића као повод за причу о песми :
а)Радознала песма – одличан пример за риму, при читању не 
завршавати стихове већ дати деци прилику да предвиде реч; 
б) Ситан вез – духовита логичка песма:

• Невероватна морска песма (М. Антић) - избор стихова 

• Замислите, децо (Д. Радовић)
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• Мудровање: Бајка о зрну песка – Стеван Раичковић; уметничка 
бајка о слободи, мисли, стремљењима ка висини, опасностима 
модерног живота... безброј метафоричких порука оставља 
простор различитим тумачењима: 
http s : / / s r p sk i j e z i k iv an a . wordpre ss . c om / % D 1 % 8 1 % D
0 % B 0 % D 0 % B 4 % D 1 % 8 0 % D 0 % B 6 % D 0 % B 0 % D 1 % 9 8 -
%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8-
% D 1 % 8 0 % D 0 % B 0 % D 0 % B 7 % D 1 % 8 0 % D 0 % B 5
% D 0 % B 4 - % D 0 % B A % D 1 % 9 A % D 0 % B 8 % D 0 % B -
6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/baj-
ka-o-zrnu-peska-stevan-raickovic/

• Вода у митологији неких народа: Вавилон, Египат, Грчка, Куран, 
Келти, Словени, Кина, Индија...веровања у света својства воде, 
обичаји и обреди у вези са водом

• Вода у словенској митологији (хидромантија: предвиђање 
будућности у води; вода заборава; вода аџијазма за терање 
вампира http://www.slovenskamitologija.rs/magija_voda.html)

• Русалке: виле које живе у води

• Сирене у грчкој митологији насупрот популарног виђења сирене 
. Опојна песма сирена - радионица о поезији, написати песму 
сирена заједно са децом, а потом компоновати музику

• Морске немани: плави кит, џиновска хоботница, рибе из великих 
дубина. Повезати са митологијом. Кракен, Ктхулу, Левијатан.

• Спорт: 
 - Такмичарска игра: Поделимо децу у две групе, чуњеве 

претворимо у светионике и направимо обруче од картона, 
победник је она група која са више обруча погоди чуњ

 - Ковчег са благом правимо у 3Д и мапу дворишта вртића и 
крећемо у потрагу 

 - Покретне игре : Брод у магли,  Ја данас путујем на море, Рибе 
у води, Пази ајкула

 - Пецамо рибе (штаповима са магнетима) такмичарска игра
 - Плима- осека -прескакање канапа напред – назад.Такмичарска 

игра
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 - Избегни талас да не поквасиш ноге, Бродоломник – игра 
преживљавања и сналажења

• Кухиња: 
 - Правимо пицу у облику октопода
 - Кексићи у облику шкољки и звезди
 - Салата са туњевином или морским плодовима

Арт и мултимедија

• Инсталације у простору : На обали мора; У морским дубинама. 
Осликавање једног зида у соби– правимо један велики акваријум 
са морским животињама; Модел унутрашњости мора - креп 
папир, тил, тканине, рибе, шкољке итд.

• Дубокоморски организми (које животиње живе у великим 
мрачним дубинама океана и како оне изгледају) израда уз 
помоћ флоросцентних боја, пастелне боје на црном хамеру

• Зашто постоје светионици-инсталација светионика на морској 
обали 

• Сакупљамо камење и песак, правимо тактилне кутије

• Упознајмо подводне музеје: Museo Atlántico Lanzarote; у Канкуну; 
Shipwreck Trail, Florida Keys

• Driftwood art – скулптуре и инсталације у простору од 
обликованог дрвета са широке стазе

• Рибе, ајкуле, китове,ракове, хоботнице, медузе, лигње, морске 
звезде, морски коњићи од разног рециклажног материјала 
или отисака шаке на папиру – чепови, хамер, картон, папирне 
кесе,макароне, картони од убруса, пластелина.. (продукти могу 
да послуже за представљање зоналности океана)

• Зоналност океана: Едукативни/арт пано који може бити од 
колажа-цртежа, пластифицирати и убацити у различите тегле 
са различитим нијансама воде које представљају по један 
засебни ниво: Површинске воде (Инћуни, Плави марлин, Лигње, 
Јастребокљуна корњача, Морски ђаво, Туна скакачица, Мали 
северни кит, Риба делфин…); Зона сумрака између 200-1000м 
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(Сифонофор, Аргентин, Иглозуб, Риба фењер, секирица…); Живот 
у дубинама (Лигња вампир, Дубински пецач, Прождрљива 
јегуља, Рачићи…); Океанско дно (Морски пацов, Морско перо, 
Рачић, Морски краставац, Риба троножац, Венерина цветна 
корпа, Морски паук, Морски јеж, Морски паук…)

• Прављење океана у кесама које се херметички затварају и лепе 
на прозоре  https://www.pinterest.com/pin/60798663693982237/

• Загађеност океана представљена инсталацијом са кадицом и 
отпадом, симулирати чишћење океана

• Пирати. Маскирамо се у пирате и опонашамо их

• Бродови од папира или дрваца – учимо оригами технике 
прављања бродића и једрењака, тркање бродова на Дунаву

• Ронилачко одело – од пластичних флаша и хамера

• Корални колаж – колаж од јарких боја, ситнох мозаика, са 
морским створењима  или Коралне гребене правимо у 3Д са 
пур пеном и бојимо у јарке боје

• Израда „Рака Кројача“ по узору на причу Д. Максимовић 

• Сензорна флаша - правимо подводни свет

• Планктони – цртање на црној подлози, или техником гребања 
шарене подлоге премазане црном бојом

• Од различитог облика и величине камења израдити рибе, 
цртање по камену, шарање

• Музика: Море - Клод Дебиси, три симфонијске скице за оркестар 
на тему мора (Од јутра до поднева на мору, Игра таласа, Дијалог 
ветра и мора)

• Песма о рибару Марину, Мари и мору (КУД Идиоти или Гоблини)

• Све би секе љубиле морнаре 

• Морнарске песме у ланцу / на енглеском - меадлеy/ : “кад наш 
брод плови”, ”та твоја барка мала”, “заљубљени морнари”.

• Песма и зов китова.

• Легенда о кракену - песма/игра.
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• Слушамо звук океана и правимо звечке

• Биоскоп:

• Аламар – прича о дечаку у посети оцу који живи на коралном 
гребену, документарни, нема дијалога

• Упомоћ, ја сам рибица / / Help i am a fish - uptobox.com/bkc-
q602n3pqm

• Потрага за Дором / Finding Dory - uptobox.com/f7neri4ixwld

• Потрага за Немом

• “Флиппер & Лопака”;

• “Мала сирена – Ханс Кристијан Андерсен”; 

• Пустоловине Са Браћом Крет – “Пливање са видрама” и др. 
епизоде везане за океане и морске животиње;

• На крају зонобиома ако буде довољно топло направити морски 
дан: „донесите купаћи и пешкир у вртић“, изнети кадицу са 
водом и гомиле шприцева из апотеке или да донесу своје 
водене пиштоље и да буде прскање...
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