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ШАШАВА ШАШАВА 

ФЛАШАФЛАША
И ДРУГИ ОГЛЕДИ ЗА ДЕЦУ

И ДРУГИ ОГЛЕДИ ЗА ДЕЦУ

Сања Матијашевић





Увек сам се питао зашто научнике 
на сликама приказују као озбиљне и строге 

људе. Сигурaн сам да је свако од њих морао у себи да 
носи једно радознало дете! Можда ми је баш због тога симпатичан 

један Ајнштајн. Он на сликама најчешће има тршаву косу, уста 
развучена у осмех и очи дечака. Једном је рекао да је машта 
важнија од знања. Зато те ја, Раша, позивам да на крилима 

маште, уз игру, заједно нешто и научимо.
важнија од знања. Зато те ја, 

маште, уз игру, заједн
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НЕОБИЧНА ЗИМНИЦАНЕОБИЧНА ЗИМНИЦА

Замисли да током топлих летњих дана можеш да затвориш сунчеве зраке у неку теглу. Е, то би била дивна зимница! Beћ видим своју полицу и на њој три тегле сунчевих зрака, две тегле пролећног поветарца и флашу топле летње кише – са све дугом. Покушавајући да испуним себи ову жељу, у флашу сам успеo да заробим једино торнадо. Показаћу ти га само ако обећаш да га нипошто нећеш пустити да изађе. Обећаваш?

пластична 
флаша од 2 l 

вода детерџент за 
прање судова 

бибер

П
отребни су ти:

флаша од 2 l прање суд
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2. Снажно промућкај садржај 
у флаши правећи мале кружне 
покрете.

3. Кад зауставиш флашу, моћи 
ћеш да уживаш у задивљујућем 
призору торнада. Принеси флашу 
осунчаном прозору и торнадо ће 
бити још видљивији.

1. У пластичну флашу сипај воду 
(мало више од половине), додај 
кап детерџента за прање судова 
и кашичицу бибера. Флашу добро 
затвори и окрени наопако.

 У поверењуУ поверењу::  Када се вода креће укруг, њени делови 

постижу различите брзине. Део воде који је ближи центру 

креће се брже од осталих услед чега се формира вртлог, 

који изгледа као торнадо. 
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