
ПРЕКЛАПАЛИЦЕ
Први појмови

Ова серија сликовница намењена је најмлађим читаоцима. 
Стране које се преклапају и цртежи иза њих претварају 

сликовницу у интересантну играчку.
Листајући сликовницу, дете учи о

важним правилима понашања.

Пише
Симеон МАринковић

Црта
Душан ПАвлић



Пише Сименон Маринковић

Црта Душан Павлић



Да ли се Ана 
неким спортом бави? 

Шта тренирају 
њени другари?

Хоћу да научим 
добро да пливам.
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Ја у фудбалу 
много уживам.

Срећан сам што се 
Ана спортом бави.

Који тако раде
– добри су и здрави!
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Осећам се ведро, лако!
Осећам се здраво, јако!

Како се Ана 
и други осећају

када вежбају 
и тренирају?
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Спорт је за Ану
велика радост,
зато је мени 
у срцу понос.
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Када се Ана
за тренинг спрема, 

зашто је важна 
спортска опрема?

Ако ми ногу
штитник покрије,

играње ми је
сигурније.
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Не бринем да ћу се повредити
јер ме опрема сигурно штити.
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