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Као неки диван сјај,
детињство је доба нај:

најнежније,
најснажније,
најтоплије,
најбурније.

То је као темељ куЋе,
ту почиње све будуЋе.

Зато треба да се слика,
да се пише, да се црта,

да остану
и за тебе и за мене
увек драге успомене.
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Оно значи:

Ко је све предлагао моје име:

Мојe имe je...
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Деца имају право
да воле своје име

и, као дар предака,
да воле своје презиме.

Презиме сам добио/добила 

по својим прецима:
Међу прецима памти  
се да су били важни:
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Мама каже: Тата каже: Остали кажу (баке и деке):

Шта се дешавало док је 
мама била у породилишту:

Како су моји чeкали мeнe
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Као биљка када клија,

као звезда кад засија,

родила ме моја мама

− сад сам с вама.

За свакога то је срећа,

а за мене понајвећа.

Датум и час величанственог догађаја – мог рођења:

Какво је време било тог дана:

Важне особе које су помагале 
мами да се породи:

Ко је све посећивао маму 
и мене у породилишту:

Једна од мојих првих фотографија:

Тежина: Дужина:

Боја косе: Боја очију:

Место рођења: Општина:

Породилиште:

Мојe рођeњe
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Ко се све обрадовао мом рођењу:

Mојa породица и ја

Деца треба да живе
са онима које воле, 

јер деца најбоље расту
вољена и када воле.
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Баба

(по мајчиној страни) (по очевој страни)

Мој тата

Породично стабло

Моја мама

ЈА                        

ДедаБабаДеда

Прабаба Прадеда Прабаба Прадеда

Прабаба ПрабабаПрадеда Прадеда
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Деца имају право
да буду ведра и здрава,

да расту и миришу
кô цвеће и као трава.

ПОДАцИ О нАПреДОВАњу:

Тежина: Висина:

I месец:

II месец:

III месец:

IV месец:

V месец:

VI месец:

VII месец:

VIII месец:

IX месец:

X месец:

XI месец:

XII месец:

Ја као бeба
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Запажања о мом развоју у току прва три месеца 
(гукање, покрети, осмехивање, спавање, прве шетње, 

гардероба, прва звечка, купање и др.):

Запажања о мом развоју 

од 4. до 6. месеца (седење, хватање, 

играње рукама, гукање, смејање, 

чега се мама и тата играју са мном):



Школа нам је звезда сјајна,
школа нам је љубав трајна.
У школи се знања кују

и другарства многа снују,
нека нежна,
нека тајна,
нека снажна
и бескрајна.

Зато треба да се слика,
да се пише, да се црта,

да остану
и за тебе и за мене
увек драге успомене.



Ђачко добаЂачко доба
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Моја школа (цртеж у боји):

Висина:

Тежина:

Број 
обуће:

Школа:

Место:

учитељица:

Директор:

Седим у 
клупи са:

Од куће 
до школе 
идем са:

Први разрeд



43

ево шта хоћу да напишем о свом одељењу и учитељици:

Један мој излет (цртеж у боји):

Деца имају право
на школу и на књиге,

у њима да нађу радост,
а не велике бриге.


