


Зовем се ___________________________, имам _____ година,  моја омиљена храна је  _______________________, 
                 (нацртај)
а волим да је послужена овако!

„Напуни“ тањир и чашу и доцртај прибор који ти је потребан, а затим украси столњак. Спој тачкице и добићеш слике намирница које помажу да се порасте и имају јаки мишићи, а затим обој 
добијене сличице.
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Обој цртеж и испричај причу.
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Колико имаш година? Оволико воде ти је 
потребно сваког дана
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Обој цртеже и испричај причу.

Увек чисте руке Воће и поврће увек
треба опрати

Храна заштићена од
инсеката

Храна се чува 
у фрижидеру

ПРИЛИКОМ ПРИПРЕМАН А ХРАНЕ ПОТРЕБНО JЕ ВОДИТИ РАЧУНА 
О ХИГИJЕНИ!

Укључи се у одржавање 
хигијене у кухињи и трпезарији

Обој само предмете који се налазе у кухињи.
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У пољу испод сваке воћке допиши колико комада те воћке има на цртежу, а затим све обој. У предвиђена поља нацртај све што си јучео појео/појела.
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„Моја бојанка о исхрани“ настала је у оквиру Програмског задатка Унапређивање здравствене 
писмености популације – „Знањем до здравих избора“ који је део Програма из области јавног здравља 

за територију Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину. Бојанка је намењена едукаторима 
за рад са децом узраста 6-8 година на тему правилне исхране.


