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Дечија недеља 2022. – План активности 
 

1. разред 
1. Понедељак-Шетња до семафора-безбедност у саобраћају 
2. Уторак- Плакат за Дечију недељу 
3. Среда-Посета градској библиотеци „Вук Караџић“ 
4. Четвртак-Биоскоп-Звездани пси:Тропска авантура 
5. Петак-Музичке игре ученика првог разреда 

Учитељице: Корак Снежана и Ђукић Хермина 

  

2. разред 
 Понедељак: спортске игре; 
 Уторак: посета Парохијском дому; 
 Среда: цртање на асфалту на тему ,, Срећа је...“; 
 Четвртак: биоскопска представа „ Звездани пси – тропска авантура “; 
 Петак: музичке игре. 

  

3. разред   
3. октобар 2022. год. 
ПОНЕДЕЉАК  
Спортске активности - Актив  3. разреда   
 
4. октобар 2022. год. 
УТОРАК 
Музичке игре - Актив 3. разреда   



5. октобар 2022.год. 
СРЕДА 
Прављење плаката на тему Дечије недеље - Актив 3. раз. и посета Ватрогасној установи.   

6.октобар 2022. год. 
ЧЕТВРТАК 
Одлазак у биоскоп - Смена нижих разреда   

7.октобар 20222. 
ПЕТАК 
Шетња по граду и цртање кредама у боји на платоу Дома културе   

ПРОМЕНЕ СУ МОГУЋЕ УСЛЕД МОГУЋНОСТИ КАДА СЕ УГОВОРИ 
ПОСЕТА  ВАТРОГАСАЦИМА. 

 
4. разред 
Понедељак: спортски дан 
Уторак: посета водоводу 
Среда: шетња до Дунавца и обилазак "Шајке" у сарадњи са Туристичким савезом Ковина 
Четвртак: бесплатан биоскоп 
Петак: такмичење у лепом читању и рецитовању 
Све активности се одвијају у оквиру наставе. 
  

 
  

ВИШИ РАЗРЕДИ 
  
Понедељак:  Дружење са старим лицима у Дому пензионера. 
Уторак: Музички квиз - караоке 
Среда: Спортски сусрети  
Четвртак: Организована шетња  
Петак: Колективни одлазак у биоскоп 

 
 

МУЗИЧКИ КВИЗ 
-такмичарске игре: 
1.Слушање и препознавање музичких инструмената 
2. Караоке 
3.Музичке столице 
 
Учесници: 
Пријављени ученици 5. и 6. разреда, три екипе по 10 ученика 
Жири: Хелена Миладиновић (8/2-музичка школа) и наставници 
 
Место: 
Информатички кабинет, или хала (потребна је већа учионица, лаптоп, мали звучници, 
пројектор, видео бим) 
 
Време: 
уторак, 4.10.2022. 



 
Реализација: 
Снежана Качина 

 
Информатика 5. разред - играње игрице о дечјим правима на рачунару (понедељак и 
уторак у оквиру редовне наставе) 

Грађанско васпитање - гледање филмова о дечјим правима (среда, четвртак и петак у 
оквиру редовне наставе) 

Румунски језик - језичке игре 

 


