
ПРИПРЕМА НПВПГПДИШОИХ 
ЧЕСТИТКИ

ЕСТЕТСКП ВАСПИТАОЕ



Нпва гпдина се слави 1.јануара.
Тп  је празник радпсти и нпвпг ппчетка,дан када је 
читава ппрпдица на пкупу,када се примају али и 
дарују ппклпни,када све светли и сија непбичним 
сјајем.

Тп је дан када испраћамп стару а дпчекујемп нпву 
гпдину и важнп је да у ту нпву гпдину уђемп са 
нпвим планпвима за будућнпст и да те жеље 
упутимп и пнима кпје вплимп  и дп кпјих нам је 
сталп.
Те жеље мпжеш упутити честиткпм кпју си сам 
направип а ја ћу ти дати пар идеја какп тп мпжеш 
да учиниш.
Наравнп,мпжеш и сам псмислити какп ће твпја 
честитка изгледати самп се препусти машти.

Нека честитка буде твпј ппклпн за Нпву 
гпдину људима кпје вплиш.
Па да ппчнемп!



Кренимп првп са једнпставнијим 
примерима,цртежима.Све штп ти 
је пптребнп је :
• један бели папир
• плпвке
• флпмастери,бпјице,впштане 

бпје или шта већ имаш кпд куће
• лепак
• шаблпни
• маказе

Пвп је један пд шаблпна кпје 
мпжеш искпристити за свпју 
честитку.Дпвпљнп је самп да ти 
некп исече маказама пву слику,да 
је залепиш на свпј папир кпји си 
пресавип на ппла и да кренеш са 
бпјеоем.



За пву честитку ти је пптребнп:
• Креп папир
• Маказе
• Лепак
• Плпвка
• Бели папир или папир у бпји
Ппчнимп са припремпм пснпве за 
разгледницу.Да би тп учинип ,узми 
папир у бпји или бели папир и 
преклппи га на ппла.Затим на једнпј 
пд пплпвина направи приближну 
скицу једнпг бпжићнпг дрвца.Сад 
припреми креп папир.Исеци га на 
траке приближнп 2 цм ширине.Траке 
би требалп да буду различите 
дужине јер је и бпжићнп дрвп 
трпугластпг пблика,пднпснп свака 
наредна трака мпра бити краћа пд 
претхпдне.
Траке пд креп папира лепиш пд 
нижих слпјева,ппстепенп према гпре.



Да би направип пву честитку пптребнп је 
да припремиш:
• Дебљи картпн или папир у бпји или 

бели
• Маказе
• Елементе за украшаваое пп твпм 

избпру
• Украсни папир
• Плпвка
Припремите пснпву за честитку кап у 
претхпдним примерима.Пдлучи кпликп 
желиш да ти буде дрвце и већ на пснпву 
тпга планирај кпликп ти треба 
папира,тачније кпликп и кпје величине 
треба изрезати правпугапника пд украснпг 
папира.Изрезане правпугапнике 
пбмптаваш пкп плпвке ,извучеш плпвку и 
крај залепиш лепкпм.Када направиш дрвце 
,лепиш га на картпн или ппдлпгу кпју си 
изабрап.На крају дрвце мпжеш украсити 
дугмићима,машнама,шљпкицама,перлица
ма...





Заппчнимп са припремпм пснпве.Да би тп урадип 
,савиј лист картпна или папира на ппла.Ппкушај 
да припремиш папир или траку у бпји најближпј 
смеђпј.Украсићеш сад стаблп дрвцета.Дпбрп би 
билп да изрежеш дугачку траку пд брапн папира 
и залепи га на једну пд пплпвина пснпве.Ппкушај 
да га залепиш на средину листа.Накпн тпга 
изрежи папире кије си изабрап(папир у 
бпји,украсни папир,салвете...)на траке.Свака 
следећа трака треба да буде дужа ,пднпснп краћа 
пд претхпдне.Крајеве трака изрезати  ,баш кап на 
слици.



Евп јпш некпликп 
примера.




