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КОФА 
БЕЗ 
ДНА

И ДРУГИ ОГЛЕДИ 

ЗА ДЕЦУ

Сања Матијашевић



Дан створен за шетњу

Деца имају среће. 
Свако време  
и сваки дан  

прави су за игру  
и учење!

К
иш

но време идеално је за пецањ

е
Добро време за радове у пољу



Добро време за радове у пољу

Здраво! Ја сам Чупка. Желим да поделим с тобом све оно што знам о шареној и тајновитој средини у којој живимо. Верујем да и не сањаш колико авантура те чека, а да притом не мораш да пређеш ни кућни праг. Да ли си спреман?
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ПАПИРНИ ПОКЛОПАЦ

Налазе се посвуда. На полицама, на столу, у фиокама, а често  и на поду. Чему могу да послуже исцепани и исписани листови свеске? Да, управо они са цртежима који ти се више не свиђају.  Ево једне идеје: направи од њих поклопац који ће спречити воду  да исцури из чаше, чак и када је чаша окренута наопако.

лист  
папира

 чаша водаП
отребни су ти:
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2. Поклопи чашу листом папира. 
Стави длан преко папира и брзо 
окрени чашу наопако.

3. Кад будеш склонио длан, 
видећеш како обичан папир 
спречава воду да исцури  
из чаше.

1. Напуни чашу водом до  
самог врха.

 У поверењу:  У овом огледу имаш невидљивог помагача. 

То је ваздух који испуњава собу. Кад склониш руку с 
папира, ваздух притиска папир и држи чашу затвореном.
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Ја волим бандере. Понекад их бројим док путујем. Волим их јер придржавају оне жице на којима се птице одмарају од дугог летења. Знам, одрасли ми кажу да те жице, у ствари, преносе струју до наше куће, али то с птицама некако ми је драже. Једном сам правила неке водене бандере и помоћу њих пребацивала воду с једног места на друго. Птице нису слетале, али је било забавно. Пробај и ти!

ВОДЕНЕ БАНДЕРЕ
П

отребни су ти:

три високе 
чаше за воду 

две  
шољице  
за кафу

три  
ексера 

маказе вуница вода
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1. Поређај чаше и шоље на малом 
растојању тако да се шоље налазе 
тачно на средини између чаша.

2. Исеци два дуга парчета вунице  
и стави их једно преко другог.  
Затим вежи вуницу за ексере (као  
што је приказано на слици).

3. У сваку чашу стави један ексер. 
Раздвој мало вуницу на ободима 
чаша. Вуница треба да виси 
 између чаша.

4. Све чаше напуни водом. Сачекај 
пола сата и видећеш како ће шољице 
почети да се пуне водом.  
Преношење воде је успело!

 У поверењу:  Кад се вуница натопи водом, у њеним 
средишњим деловима формирају се капљице воде. Оне се  

због своје тежине одвајају од плетива и падају у шољице.
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