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Упозорење: Обратите пажњу на то да деца буду под 
сталним надзором неког одраслог док се баве било 

којим практичним активностима поменутим у овој књизи, 
што се посебно односи на коришћење кухиње и маказа.



Садржај
Увод 7

Направите блесави терен за голф 8

Направите сопствену фабрику 
љигаваца 11

Пецање у кући  13

Укусни мафини са комадићима 
чоколаде 15

Направите вештачко око 17

Направите стони подметач 19

Ухватите сенку 21

Направите пињата-прасе 23

Организујте такмичење 
у пимпловању 26

Направите ускршњу честитку која 
се помера 27

Како се игра ачи? 29

Двадесет питања 30

Измислите тајно руковање 31

Имајте Шашави петак 34

Направите минијатурни падобран 36

Организујте фудбалски турнир 
прстима 37

Шивење је забавно 39

Направите модерно ремек-дело 42

Направите чаробно уметничко дело 44

Како дизајнирати мајицу? 46

Направите змију од калемова за 
конац 52

Украсите све за Нову годину 
домаћим гирландама 54

Проведите дан у бањи 58

Направите парфем од цветних  
латица 61

Направите слаткише за камповање 64

Направите мапу са благом 66

Заједничко читање мисли 67

Играјте се вртоглавог трчања 69

Класичне игре картама 71

Организујте такмичење у вртењу 
тањира 74

Направите лимунаду 77

На слово, на слово 78

Организујте такмичење  
у кревељењу 79

Нека исплове бродови од 
наранџастог желеа 81

Организујте мађионичарску 
представу 83

Заиграјте Реч по реч 86

Организујте такмичење у рвању 
палчевима 87

Чудесни витражни колачи 90

Направите фантастичне фосиле 92

Укључење у програм 94

Занимљива географија 97

Направите јо-јо од дугмета 100

Направите торбу од тексаса 101

Направите кишни штап 103

Сјајни магнети у облику лептира 105

Саградите вигвам 107

Направите хранилице за птице  
у облику звона 110

Постаните витезови 112

Направите јесењи пејзаж 115

Направите бодљикавог јежа 118



Посадите авокадо 122

Потпишите се баштенском 
сочивицом 124

Направите хватач снова 126

Направите очаравајући поклон 128

Направите сопствени  
Сунчев систем 131

Животињска магија са картама 134

Направите магични точак 135

Направите уклету кућу 138

Креирајте необичан цртеж 
ватромета 141

Кликерашка манија 143

Савршени француски сендвич  
за пикник 145

Направите колачиће судбине 148

Како да направите малену башту? 150

Упознајте господина Јежића 
Зеленкосића 154

Игре за разоноду у затвореном  
и на отвореном 156

Направите вилинску кућицу 158

Завртите ме! 160

Направите чоколадне листиће 162

Направите забаву са мехурићима 164

Кућна нега косе 166

Направите одличну гумицу за косу 168

Направите водени полигон  
са препрекама 170

Искористите моћ балона 172

Направите озбиљно добар  
воћни шејк 174

Направите савршен омлет 175

Направите папирне хеликоптере 177

Исплетите пластични привезак  
за кључеве 179

Хлеб од банане 181

Умете ли да вртите лопту? 182

Гозба са свежом тестенином 183

Бакине ћуфте 184

Вашарска забава 186

Ваших пет минута славе 188

Ако баш морате да бирате 190



7

ЗАБАВИТЕ СЕ КОД КУЋЕ

Увод
Било да са својом породицом остајете унутра због тога што 
је напољу малкице ружно време, или проводите време у 
башти или дворишту уместо да идете у парк, ова књига ће се 
постарати да се добро забавите код куће.

Постоји много занимљивих и креативних начина да сви чла-
нови ваше породице проводе време заједно. 

Књига Забавите се код куће је пуна активности у којима ће 
уживати како одрасли, тако и деца. Неке су практичне, неке 
су уметнички настројене, неке су мало шашаве – али све оне 
гарантују добру забаву. 

Било да имате десет минута или читав дан, уз једноставна 
упутства која се налазе у овој књизи моћи ћете да се пре-
пустите уметности и занатима, или пак играма, рецептима, 
магичним триковима и другим занимљивим активностима.

Кроз књигу ћете наићи на следеће симболе шака:

Овај симбол означава да би најбоље било да роди-
тељи или старатељи изврше тај задатак.

Овај симбол означава да ће деца посебно уживати у 
том задатку.

Тако да, уколико не излазите напоље, баците се на ову књигу 
и одмах почните да се забављате код куће.
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ЗАБАВИТЕ СЕ КОД КУЋЕ

Направите блесави  
терен за голф

Знате шта? Ваша кућа једва чека да постане блесави 
терен за голф, само овог пута нећете морати да плаћате 
 чланарину!

Све што вам је потребно да саградите терен налази се 
надохват руке. Циљ игре је да убаците лоптицу у шерпицу 
или тигањ – али пре тога ћете морати да погодите незгодне 
мете и превазиђете разне тешке  препреке.

Већ половина забаве ове игре налази се у планирању терена 
и избегавању његових замки.
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ЗАБАВИТЕ СЕ КОД КУЋЕ

САВЕТИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
Пре него што замахнете палицом, склоните било шта што се 
лако ломи. Добра је идеја да користите тениску лоптицу уместо 
праве лоптице за голф, и да се не играте у собама у којима 
стоје скупи и ломљиви предмети попут телевизора и компјуте-
ра. Када се играте, запамтите да лоптицу не ударате прејако – 
то ће вам помоћи да ваш замах буде много  прецизнији.

НАПРАВИТЕ ТЕРЕН
Сада сте спремни да поставите мноштво тешко доступних 
рупа. Комбинујте предмете као што су конзерве, књиге, 
обућа или редови аутића, или покушајте да направите ове 
изазове:

Изазов са кутијама: Ударите лоптицу тако да иде у  цикцак 
између старих кутија за дискове или видео-игрице положене 
на страну, али покушајте да не преврнете ниједну!

Препрека у купатилу: Терен у купатилу почиње у кади – коју 
сада зовемо препрека. Уместо да покушате да избаците лоп-
ту нишанећи право уз рубове каде, пробајте да замахнете у 
супротном правцу од славине. 

Стаза са конзервама: Од конзерви се могу саградити 
мостови и тунели. Пре него што лопта заврши у рупи, треба-
ло би да одређеним редоследом пређе преко низа мостова 
од конзерви. Ако лоптица прерано упадне у рупу, мораћете 
да се вратите на почетак и поново кренете кроз исти терен.

Потребно вам је: 
• дугачак кишобран, штап за ходање или штап за хокеј који 
ћете користити као палицу за голф • шерпице и/или тигањи 

• мноштво препрека попут књига и конзерви • тениска лоптица
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ЗАБАВИТЕ СЕ КОД КУЋЕ

Хајде, котрљај се: Лоптица мора да прође кроз троугаони 
тунел од књига, потом да се одбије од обележеног места на 
подној лајсни. Затим треба да се скотрља низ ред аутића, да 
прође између две ципеле, а да их не додирне и да уз још јед-
ну књигу стигне до рупе.

Није потребно да саградите све рупе. Зашто једну не бисте 
поставили испод кревета? Или, уколико имате степенице, 
нека оне буду средишњи део вашег терена. Реците играчима 
да лоптица мора да се спусти низ степенице у шерпицу на дну. 

Стари делови олука су сјајан начин да лоптица заврши на сто-
лици или да се добро усмери по оштрим  угловима. 

ЧУДЕСНИ КЛИКЕРАШКИ ГОЛФ
Уколико сте у малом простору, покушајте да играте стону 
верзију блесавог голфа користећи кликер уместо лоптице. 
Ударите га оловком како би прошао кроз лавиринт од књи-
га, конзерви и играчака, или га шибните прстом уз стазу од 
лењира и картонских ролни.

КОЈИ ЈЕ РЕЗУЛТАТ?
Како год да играте, водите рачуна о томе колико пута је 
сваки играч ударио лоптицу пре него што је упала у рупу. 
Додајте пет казнених поена сваки пут када неко обори или 
промаши препреку.

Када су сви играчи убацили лоптицу у рупу, играч са најни-
жим бројем поена побеђује. 

Лукави преокрет: Једанпут током игре сваки играч може да 
затражи да његов противник носи повез преко очију у тре-
нутку када треба да одигра кључни потез.
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ЗАБАВИТЕ СЕ КОД КУЋЕ

Направите сопствену 
фабрику љигаваца

Замислите да можете да направите колико год љигаваца 
пожелите. Зар то не звучи сјајно? Коначно ћете моћи да 
баците све оне старе љигавце у које су се већ улепиле пра-
шина или длачице са тепиха. Прављење сопственог љигавца 
је веома забавно, а такође значи да вам га никад више неће 
понестати. (Ваши родитељи ће бити одушевљени!)

Потребно вам је:
• 3 кашике боракса (прашак који  

можете наручити преко интернета) • вода  
• 5 кашика белог лепка • једна кашичица боје за храну
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ЗАБАВИТЕ СЕ КОД КУЋЕ

Помешајте боракс са 275 милилитара воде. Мешајте смесу 
док се боракс не раствори и потом је оставите са стране. 

У другој посуди помешајте бели лепак, пет кашика воде и 
боју за храну. Мешајте док се смеса у потпуности не сједини 
и не добије уједначену боју.

А сад креће чаролија! Веома пажљиво сипајте мало меша-
вине са бораксом у смесу са лепком и мешајте – љигавац би 
одмах требало да се згусне. Наставите да додајете помало 
мешавине са бораксом и мешајте док не добијете густу и 
љигаву смесу коју можете да држите и гњечите рукама. 

Уколико ваш љигавац и даље оставља лепљиви траг на 
вашим рукама, држите га неколико секунди у води, како 
би се испрао. Ви и ваш љигавац сте спремни да освојите 
 комшилук!

Суперсавет: Ваш љигавац ће дуже трајати уколико га држи-
те у затвореној посуди.

Упозорење: Љигавац је сјајан и веома занимљив за игру, али 
није безбедан за јело и веома га је тешко одстранити из косе. 
Држите га ван домашаја мале деце.

Додатни савет: Уместо боракса можете користити и пену за 
бријање и борну киселину.
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ЗАБАВИТЕ СЕ КОД КУЋЕ

Пецање у кући 
Помоћу ове игре можете ићи на пецање и кад пада киша и 
кад сија сунце. Само немојте покушавати да поједете водене 
пријатеље за вечеру.

За двоје пецароша потребно вам је:
• 2 магнета • 2 штапа • 2 конца дужине барем 
један метар • обична картонска кутија средње 

величине или нешто друго сличног облика и 
величине • комади белог картона • лепљива трака 

• маказе • кутија спајалица • оловке или бојице
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ЗАБАВИТЕ СЕ КОД КУЋЕ

Како бисте направили шаблон за рибу, на комаду картона 
нацртајте облик рибе дугачак 15 центиметара. Исеците тај 
облик. Затим направите колико год желите риба тако што 
ћете шаблон поставити на други комад картона и поновити 
целу процедуру.

Направите такмичење за најлепше украшену рибу.

Сада узмите кутију, а затим нацртајте таласе и морску/речну 
траву на спољашњој страни. Друга опција је да нацртате ове 
облике на неколико А4 папира, које ћете лепљивом траком 
залепити на спољашњу страну кутије. 

Напишите бројеве од пет до десет на свакој од риба. Затим 
закачите спајалицу на главу сваке рибе. Убаците своје јато 
риба у кутију.

Да бисте направили штапове за пецање, завежите конац за 
крајеве штапова, а затим и магнете на крајеве конца. 

Сазнајте ко може да освоји највише поена тако што ћете 
редом забацити свој магнет у рибњак и покушати да њиме 
ухватите што више риба, које ће се за магнет лепити због 
спајалица.
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ЗАБАВИТЕ СЕ КОД КУЋЕ

Отопите путер (у микроталасној пећници или у чинији 
коју сте ставили у врућу воду). Сједините путер, млеко 
и јаје у великој посуди.

У другој посуди сједините брашно, со, прашак за пециво и 
шећер. Направите удубљење у средини дрвеном варјачом, 
а потом сипајте течне састојке у њега и добро промешајте. 
Додајте комадиће чоколаде и мешајте док се све не споји.

Укусни мафини са 
комадићима чоколаде

Ове укусне посластице су савршене за забаве, пикнике, 
поклоне или једноставно као укусна ужина. Најбоље би било 
да мафине поједете док су још топли, недуго након што су 
изашли из рерне, када су комадићи чоколаде још увек рас-
топљени. Уколико, пак, успете да им одолите, можете их оста-
вити у затвореној посуди и сачувати их за неки други дан.

Потребно вам је:
• 250 грама брашна 

• половина кесице прашка за пециво 
• половина кашичице соли 

• 100 грама шећера 
• 200 милилитара млека 

• једно јаје 
• 85 грама путера или маргарина 

• 85 грама чоколаде исецкане на комадиће 
• 12 папирних корпица за мафине
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ЗАБАВИТЕ СЕ КОД КУЋЕ

Кашиком сипајте мешавину у корпице које сте стави-
ли у плех за мафине. Нека свака корпица буде само 
до половине напуњена. Ова количина мешавине биће 
довољна за дванаест корпица.

Ставите мафине у рерну и пеците на 200 степени 20 
минута или док се тесто не подигне и не добије дивну 
златну боју.

Извадите мафине из рерне и оставите их неколико минута, а 
затим их извадите из плеха и сачекајте да се охладе. 
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ЗАБАВИТЕ СЕ КОД КУЋЕ

Направите вештачко око
Зашто не бисте направили вештачко око како бисте доби-
ли сасвим другачији поглед на свет? Запањујуће је шта све 
можете да направите од празне картонске ролне!

Потребно вам је:
• картонска ролна (ваљкастог облика са пластичним затварачем, то 
може бити амбалажа за чипс – не заборавите да очистите мрвице!) 
• лењир • прибадача • скалпел • самолепљива трака • фломастер 

• провидни папир за пресликавање • алуминијумска фолија

Фломастером исцртајте праву линију око ролне, 5 центимета-
ра удаљену од дна ролне.

Замолите одрасле да маказама или оштрим скалпелом 
пажљиво исеку ролну на два дела дуж линије коју сте 
исцртали.

Прибадачом пробушите рупу кроз центар дна ролне. 

Исеците прозирни папир за пресли-
кавање тако да буде кружног обли-
ка и да може да стане у пластични 
затварач за ролну. Ово ће предста-
вљати екран вашег ока. Залепите га.

Вратите затварач (са екраном 
унутра) на ролну – на отворени 
крај краћег дела ролне. 

Затим, поставите дужи крај ролне 
на другу страну поклопца и залепите 
га укруг самолепљивом траком. 
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Како бисте спречили да светлост 
доспе у ролну, два пута је обмотајте 
алуминијумском фолијом и чврсто је 
залепите. 

Сада би требало да имате нешто 
што личи на телескоп од алу-
минијумске фолије. То је ваше 
вештачко око.

Када напољу буде био 
ведар и сунчан дан, 
изађите и пронађите 
предмет који се не помера – 

нешто попут зграде или дрвета. При-
слоните отворени крај своје ролне на једно око. Притисните 
га уз своје лице како би што мање светлости ушло у ролну.

Требало би да можете да видите слику у боји која се пресли-
кава на папир из рупице. То ће бити обрнута слика.

Суперсавет: Уколико не можете да видите јасну слику, поку-
шајте да покријете главу прекривачем и оставите само крај 
ролне напољу. Ово ће умањити количину светлости која може 
да доспе до краја ролне. 
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Направите стони подметач
Нека ручак буде разигранији уз ваш лични стони подметач са 
јединственим дизајном. Направите колаж са сликама ваше 
породице или уметничко дело, експлозију боја или украсни 
предмет од стила. Шта год да одаберете, увек ће бити боље 
од онога што купујете у радњи. Можете да направите и ком-
плет за целу породицу. Свако ће имати прилику да испред 
себе има нешто разнобојно док чека свој оброк. Ево два 
начина да направите подметач који је уметничко дело.

УМЕТНИЧКИ НАЧИН

Потребно вам је:
• лист папира (А4) 

• комад ребрастог картона (А4) 
• темпере, бојице или фломастери 

• лепак за папир 
• провидна самолепљива фолија

Пустите машти на вољу. Сада сте дизајнери ексклузивних 
стоних подметача. Нацртајте нешто, шаблон или низ облика 
на свом папиру – то може бити и ваше омиљено јело.

Када је цртеж готов, залепите га на картон, а затим 
прелепите самолепљиву фолију преко обе стране 
картона, пажљиво се трудећи да је изравнате како не 

би било заробљених балончића.

Поставите сто својим новим дизајнерским подмета-
чима и сачекајте да стигне вечера.
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КОЛАЖНИ НАЧИН

Потребно вам је:
• лист папира (А4) • комад ребрастог картона (А4)  

• материјали за колаж, нпр. фотографије, исечци из часописа, 
амбалаже и омоти, налепнице, звездице и слично • бојице 

• лепак за папир • провидна самолепљива фолија

Одаберите фотографије које желите на свом стоном подме-
тачу. Породичне фотографије изгледају много лепше када су 
исечене у неправилним облицима него у обичном формату. 
Залепите их на папир и украсите простор између фотогра-
фија другим материјалима за колаж. Оставите свој лични 
печат тако што ћете великим словима написати своје име на 
подметачу.

Када је дизајн готов, залепите га на картон и облепи-
те самолепљивом фолијом са обе стране.


