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Оловчице, твоје нове пријатељице, водиће 
вас кроз садржаје из Српског језика.

Размисли и одговори!

Здраво децо,
ја сам Оловко!

Видите доле шта
значе наши беџеви :)

Разговараћемо и 
учићемо заједно :)

Ја сам Оловка!
Ми смо ваши 
пријатељи.

? ?

Заокружи!

Обој!

Опиши!

Посматрај!

Нацртај!/Напиши!
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Драги првачићу,

Пред тобом је уџбеник који ће те увести 
у свет слова, прича, песама. Крени с њим 

у велико откриће разних тајни и разних чудеса. 

Буди радознао/радознала да би ти сан постао 

јава. Корак по корак, слово по слово, савладаћеш 

целу азбуку српског језика. Научићеш да читаш 

и пишеш. И упамти мудре речи Вука Караџића: 

ПИШИ КАО ШТО ГОВОРИШ, ЧИТАЈ КАКО 
ЈЕ НАПИСАНО! Пођи са нама у авантуру!

Ауторке
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И  ГО В О Р Е Њ
Е
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   Благоје Рогач

Нек се данас дан 
твој слави, 
Сунце корак
нек ти прати.

Први пут ћеш
ко ђак прави,
испред школе
своје стати.

Ново друштво
већ те чека
и срешће те 
још у холу.

ДОБРО ДОШЛИ

СЛ
УШ

АМО

ШКОЛА

ДОБРО ДОШЛИ У ШКОЛУ 
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Пут од ђака до 
човека пролази 
кроз твоју школу.
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РА
ЗГ

ОВАРАМО

 Ì Погледај слике и кажи како 
се ови ученици припремају за 
школу. 

ОВАКО МИ ПОЧИЊЕ ДАН 

 Ì Док читаш или 
пишеш седи 
усправно!

ЗАПАМТИ!
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ПРЕДСТАВЉАЊЕ

ЈА 
САМ...

РА
ЗГ

ОВАРАМО

ТЕ
О

ШАРКО

РОКИ

АНА

13
страна
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КАКАВ/КАКВА САМ

14
страна

 Ì Какве боје су 
твоје очи?

 Ì Какве боје је 
твоја коса? 

 Ì Која је твоја 
омиљена боја 
и зашто? 

 Ì Оловку  држи овако:

Ако пишеш 
десном руком!

Ако пишеш 
левом руком!



15
страница

РА
ЗГ

ОВАРАМО

15
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 Ì Испричај како долазиш у школу? 

 Ì Кога срећеш на путу до школе?

 Ì Како изгледа твоја школа? 

 Ì Какве просторије постоје у школи? 
Шта има у школском дворишту и на 
игралишту?

МОЈА ШКОЛА
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МОЈА УЧИОНИЦА

РА
ЗГ

ОВАРАМО

 Ì Разгледај учионицу на 
слици. Сваки предмет има 
своје име. Именуј их!

 Ì Како изгледа твоја учионица? 
Да ли је другачија и у чему се 
разликује? 
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РА
ЗГ

ОВАРАМО

 Ì Коjи прибор нам је 
неопходан за школу? 
Заокружи предмете 
које користиш у школи? 
Чему ти служи сваки од 
њих?

17
страна

ШКОЛСКИ ПРИБОР
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- Бојане, да ли си ставио 
најважније ствари у торбу, јер је 
време да идеш у школу?

- Да, бако, ставио сам их! – 
потврдно одговори послушни 
унук.

- Дај да погледам! - рече бака. 
О, па ти си ставио само играчке.

- Па...бако, то су најважније 
ствари! Шта ћу без њих радити у 
школи?

НАЈВАЖНИЈЕ СТВАРИ 

СЛ
УШ

АМО

Славка Арсова

18
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 Ì Шта је Бојан припремио за 
школу?

 Ì Kaко Бојанове играчке могу 
да нам послуже за учење?
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ЧИТАМ РЕЧИ 

СВЕСКА

ОЛОВКА

РАНАЦ

КЊИГА

Хајде да 
прочитамо 

речи!
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ЛЕПО ПОНАШАЊЕ 
РА

ЗГ
ОВАРАМО

ХВАЛА!

ДОВИЂЕЊА!

ДОБАР ДАН!

МОЛИМ ТЕ...

20
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ВЕЖБА 
 Ì Са друговима играјте се 
посете продавници, уласка 
у библиотеку или сусрета са 
одраслима из ваше зграде или 
улице. Разговарајте користећи 
учтиве речи.
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СТИЖЕ ЈЕСЕН 

РА
ЗГ

ОВАРАМО

21
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Ево, драга дечице, 
воћа свакојака: 
грожђа бела, грожђа црна, 
јабука, крушака.

ЈЕСЕН

Ове лепе дарове 
јесен нам је дала, 
драга наша јесени, 
велико ти хвала. 

 Ì Обој цртеж!
 Ì Каквом бојом 
ћеш обојити 
воће?

 Ì Разговорајмо о 
јесени!

Јован Јовановић Змај
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Легнем тако полеђушке

и под крушком чекам крушке.

Крушке слатке смијуље се,

цело дрво већ тресе се.

Лижем прсте већ у сласти

ал` ниједна неће пасти!

КРУШКЕ

 Звонимир Костић

СЛ
УШ

АМО

 Ì Шта се у природи 
догађа с јесени?

 Ì Који плодови се беру у 
јесен?

 Ì Које је твоје омиљено 
воће? 

 Ì Опиши како изгледа. 
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 Ì Нацртај праве линије – кишу тамо где је отворен кишобран!

 Ì Шта се догађа 
на слици? Како 
се осећаш 
кад је време 
кишовито?

ЈЕДАН КИШНИ ДАН 
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Једна кап је пала.
Друга кап је пала.
Трећа кап је пала
па се онда киша
уморила, стала.
И већ сунчев зрак сија кроз облак.

Гвидо Тартаља

СТРАШНА КИША

24
страна

СЛ
УШ

АМО

1

2

Тамо где нема облака -  НАЦРТАЈ СУНЦЕ!
Тамо где има облака -  НАЦРТАЈ КИШУ!
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ГОВОРНА ВЕЖБА

РА
ЗГ

ОВАРАМО

25
страна

 Ì Шта се дешава на сликама?

 Ì Зна ли неко причу о Ружном пачету? 

 Ì Може ли неко да је исприча? Уколико не знате 
замолите наставницу да вам је исприча или прочита!

 Ì Доцртај праве 
хоризонталне 
линије да би 
пловке и дете лако 
могли да плове!
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НА ПИЈАЦИ 

26
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РА
ЗГ

ОВАРАМО

 Ì Доцртај две хоризонталне праве линије!

 Ì У празну кошницу нацртај твоје омиљено 
воће и опиши га!



27
страница

ЗДРАВА ХРАНА

27
страна

РА
ЗГ

ОВАРАМО

 Ì Доцртај
полукружне 
линије на 
корпама, да би 
биле лепше!

 Ì Које поврће 
највише волиш 
да једеш?
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У ЗООЛОШКОМ ВРТУ 

 Ì Нацртај 
ограду испред 
животиња!

 Ì Опиши један 
дан проведен 
у зоолошком 
врту!

РА
ЗГ

ОВАРАМО

28
страна
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У ПАРКУ

РА
ЗГ

ОВАРАМО

 Ì Доцртај косе линије
из канте за прскање, да 
би цвеће боље расло!

 Ì Опиши један дан 
проведен у парку!



РА
ЗГ

ОВАРАМО

ШЕТЊА 

ЗЗЗЗЗЗЗ
А В - А В

МЈАУ

Ана и Тео су са друговима у парку. На свакој слици се дешава нешто! 
Испричај шта!

 Ì Друг до тебе нека имитира звуке неке животиње на слици, а ти 
погађај која животиња испушта такве звуке.

30
страна
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Једном су дим из кућног 
димњака, дим из аутомобила и 
дим  цигарете овако  разговарали:
-Ја сам најважнији, зато што се
пењем највишље, - рекао је дим
из димњака.
-Не ти, него сам ја најважнији,
зато што излазим из аутомобила,
- рекао је аутомобилски дим.
- А шта сам ја, ја излазим из груди
човека, рекао је дим цигарете.
- Ух, какав грозан ваздух!...

СЛ
УШ

АМО

ЗАДИМЉЕНИ РАЗГОВОР

Превод са словеначког језика,
анонимни аутор

 Ì Можеш ли да кажеш, ,на основу 
приче коју си чуо, ко загађује 
ваздух?

 Ì Шта ти мислиш, који дим је 
најопаснији?

 Ì Како можемо да се заштитимо од 
дима?

 Ì На празном простору нацртај
кућу са оџаком из кога се извија дим.

31
страна



БРИНЕМО О ПРИРОДИ 
РА

ЗГ
ОВАРАМО

 Ì Испричај шта се дешава на ове
три сличице!

 Ì Да ли си имао могућност 
да некада уз нечију помоћ 
засадиш биљку? 

 Ì Испричај друговима то своје
искуство!

32
страна
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 Ì Шта се дешава на 
сликама!

 Ì Шта је желео јеж на 
првој слици?

 Ì О чему разговарају 
јеж и коза?

 Ì Како су се помогли 
да наберу јабуке?

ЈЕЖ И КОЗА 

33
страна

РА
ЗГ

ОВАРАМО

 Ì Нацртај
јежу довољно 
бодљи како би 
могао боље да 
се брани од 
непријатеља!
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ПУТУЈЕМ, ПУТУЈЕМ...БРОДОМ

РА
ЗГ

ОВАРАМО

 Ì Доцртај таласасте
линије на води, да би деца 
могла безбедно да плове!

 Ì Испричај неки занимљив
доживљај са твојих 
путовања!
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РА
ЗГ

ОВАРАМО

АКВАРИЈУМ

РА
ЗГ

ОВАРАМО

35
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 Ì Доцртај пераје на рибама као на 
примеру!

 Ì Знаш ли причу о Златној рибици? 
Уколико је не знаш, замоли 
наставницу да ти је исприча или 
прочита!
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РА
ЗГ

ОВАРАМО

РОЂЕНДАН 

36
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 Ì Доцртај и обоји балоне да буду шарени!

 Ì Испричај занимљив догађај са твог рођендана!
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КОЈА ЛОПТА ЈЕ НАЈЛЕПША?

РА
ЗГ

ОВ

АРАМО

37
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 Ì Доцртај и обој лопте да би 
деца на слици могла да се 
играју!

 Ì Испричај твоју  омиљену игру 
коју играш са друговима?



38
страница

ЧИТАМ РЕЧИ 

38
страна

АНАТЕО

ЛОПТА

БРОДРИБА
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ЗИМА У НАШЕМ КРАЈУ

Веју, веју пахуље,
мраз по стаклу шара,
стиже Нова година,
а одлази стара.

Снег је белу одећу
направио спретну,
да се ове године,
у бундици сретну.

ВЕЈУ, ВЕЈУ ПАХУЉЕ
Много књига на столу,
лопта, лутка бела,
то је Нова година
дарове донела.

РА
ЗГ

ОВ

АРАМО

СЛ
УШ

АМО

39
страна

Ì Разгледај слику и кажи шта се дешава на њој!

Ì Чиме је околина покривена?

Ì Како се облачимо зими и зашто?

Ì Које игре деца играју зими?
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КРАДЉИВАЦ НОСЕВА

 Ì Разгледај 
слике и кажи 
шта се догађа 
на њима!

 Ì Шта мислиш, 
шта се десило 
даље?

 Ì Како се осећао 
зец када је 
пробао љуту 
паприку?

РА
ЗГ

ОВАРАМО
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НОВА ГОДИНА
РА

ЗГ
ОВАРАМО

 Ì Доцртај и обој 
лампионе за јелку 
да буде шарена и 
лепа!

 Ì Кажи како желиш 
да прославиш 
Нову годину и с 
ким!
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КО ШТА РАДИ

 Ì Шта раде 
деца на 
слици?

 Ì Обој ону 
слику која 
показује 
шта ти 
највише 
волиш да  
радиш!
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РА
ЗГ

ОВАРАМО

43
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 Ì Шта раде деца на 
сликама?

 Ì Обој слике!
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Ì Шта највише волиш да играш са твојим друговима? 

 Ì Која је твоја омиљена игра? Има ли та игра правила? 
Објасни правила по којима се игра.

НАЈЛЕПШЕ ИГРЕ
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ДРУГАРСТВО

РА
ЗГ

ОВАРАМО

 Ì Разговарајте  
о другарству!

Хтео бих да питам:
да ли је боље да се 
играм са другом
ил` да се играм сам?

Опет бих да питам:
да ли је боље да 
поделим сендвич
ил` да га поједем сам?

ХТЕО БИХ ДА ПИТАМ

Што питам кад знам?
У животу није лепо кад 
си сам!

СЛ
УШ

АМО

Милош Стефановић
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МОЈ ДОМ И МОЈА ПОРОДИЦА

РА
ЗГ

ОВАРАМО

46
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ВЕЖБА 
 Ì У оквиру за фотографије 
нацртај своју породицу!
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У ГРАДУ

РА
ЗГ

ОВАРАМО

47
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 Ì Опиши шта видиш на слици! На којој 
слици има највише објеката?

 Ì Опиши својим друговима улицу у 
којој живиш!

 Ì Шта је на првој 
малој слици? 

 Ì Пронађи предмете 
или објекте који 
почињу на слово А!

ИГРА
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РА
ЗГ

ОВАРАМО

48
страна

НА СЕЛУ 

 Ì Опиши животиње које видиш!

 Ì Доцртај вертикалне линије на  
огради да животиње не би побегле!
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 Ì С ким се гавран 
срео?

 Ì Шта је лисица 
пожелела када је 
видела гаврана?

 Ì Како се лисица 
обратила 
гаврану? 

 Ì Шта му је рекла?

 Ì Шта је гавран 
урадио када је 
чуо речи лисице?

 Ì Шта мислиш, 
зашто је лисица 
гаврану казала 
похвалне речи?

 Ì Препричај басну 
онако како си је 
запамтио!

ГАВРАН И ЛИСИЦА 
СЛ

УШАМ – ПРЕПРИЧАВАМ 

Гавран уграбио однекуд  некакво парче меса 
и стао на неко дрво. Лисица га је видела, и са 
жељом да дође до меса, приближила се гаврану и 
почела да га хвали:
„Ах, колико си велики и леп! Ти треба да будеш 
цар свих птица, јер то само теби доликује. А то би 
лако могло да буде, само ако имаш још и леп глас! 
Гавран у жељи да се похвали да му је и глас леп, 
испусти месо и гракну: „Гра, гра. Гра!”. 

49
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Прелазио пас преко једног моста 
и носио кост у устима. Погледао је 
доле и у води опазио своју сенку. 
Пас помисли да је у води други пас 
са коском у устима, па испусти своју 
кост да би дограбио другу кост из 
воде. Али није ништа пронашао, а 
његова кост је потонула. 

Лав Николајевич Толстој

СЛ
УШ

АМ
 –

 ПРЕПРИЧАВАМ

ПАС И ЊЕГОВА СЕНКА

 Ì Шта је радио пас, где је пролазио? Шта је 
имао у устима? Шта је видео у води? Шта је 
пас пожелео у том тренутку? Шта је урадио да 
би добио и другу кост? Како се завршава ова 
басна?

50
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У далекој земљи Чудесији
Постојала је школа за лисичићи.

Једнога дана учитељица Лиска је са

лисичићима учила бројеве. 

Она је питала:

- Ако имамо једну кокошку и ако 
додамо још једну кокошку, шта ћемо 
добити?

- Ручак за све! – одговорио је један
лисичић.

- Одговор је за чисту петицу!

Од тебе ће бити добра кума лија – 

похфалила га је учитељица пред 
свима.

СЛ
УШ

АМ
 –

ПРЕПРИЧАВАМ

Ванчо Полазаревски

ПРОСТА МАТЕМАТИКА

 Ì Где се дешава догађај 
из ове приче?

 Ì Ко води разговор? 
Шта су лисичићи учили?

 Ì Које је било питање 
учитељице лисице?

 Ì Како је лисичић одговорио?

 Ì Да ли је учитељица лисица била 
задовољна одговором?

Ì Шта мислиш ти о малом лисичићу?

 Ì Донеси у школу 
омиљену сликовницу 
и испричај својим 
друговима зашто ти је 
омиљена!

ЗАДАТАК: 
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РА
ЗГ

ОВАРАМО

 Ì Кажи како се осећа свако дете 
на сликама!

РАЗГОВОР О ОСЕЋАЊИМА 
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 Ì Погледајте цртани 
филм у коме су ликови 
медведи. Упоредите да 
ли су се понашали исто 
као ови из наше приче!

ЗАДАТАК: 

ЗЛАТОКОСА И ТРИ МЕДВЕДА  

СЛУШАМ – ПРЕПРИЧАВАМ 

 Ì Испричај како су  три 
становника шуме и 
Златокоса наставили 
своје дружење!

Била једном три медведа. Један велики медвед, једна 
ни велика ни мала мечка и једно мало мече. 
Три медведа су живела у слаткој кућици на крају 
шуме...
Сваког јутра припремали су велики лонац каше и из 
њега су пунили своје чинијице. Док се њихова каша
хладила они су ишли у шетњу шумом.
Једног јутра шумом је пролазила Златокоса. Она је 
угледала кућицу и ушла у њу...

Британска народна прича 

53
страна



54
страница

Нема света ни планете
где не може стићи дете,
јер све дечје стазе воде
од игре до слободе.

Цвеће је украс баште,
лептир је украс цвета,
а деца пуна маште,
деца су украс света...

Лепе песме тихе тајне
све љубави важне сјајне,
нека плану нек`се роде
од игре до слободе.

Цвеће је украс баште,
лептир је украс цвета,
а деца пуна маште,
деца су украс света...   

Љубивое Ршумовић

ДЕЦА СУ УКРАС СВЕТА

СЛ
УШ

АМО
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 Ì Покушај да кажеш нешто 
твом другу без речи, 
показивањем, рукама, 
изразом лица!

 Ì Да ли сте се разумели? 
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Настави да пишеш као 
што је започето: А а!  

3

1 2

1

2

К У Ћ А М А Ч К А           К А П А 

Обој све сличице чији назив 
почиње словом А!

Где је слово А?   (заокружи)

1.

2.

3.

Обој квадратић који означава место гласа А! 

A
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М
Обој слике чији 
назив почиње 
словом  М!

Нацртај играчку која почиње словом М!

1.

2.

3.

Обој квадратић који означава место гласа М!

1 4

3

2

Настави да пишеш као што је започето: М м!  

Мммм...
Меда млади.
Мммм...
Мед га слади.
Мммм...
Мармелада.
Мммм...
Мирисна чоколада
Мммм...
Много му се хоће
Мммм...
Свеже воће. 
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ВЕЖБЕ

Прави слова А а и М м од картона, тестенине, жице, 
пластичних сламчица, дугмића.

Обој како је означено!

А - жуто

Б - црвено

В - плаво                                                                
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И

Настави да пишеш као што је започето:  И и!

1

2

3

Ми имамо имање.
И ви га имате.
То је мило сунце.
На истоку се буди.

Иза планина извире. 
Веселе се људи,                                          
када им зором, 
сунце провири.

Шта је на слици? Заокружи оне сличице у чијем називу ћеш 
пронаћи слово И!

Обој квадратић  који означава место гласа И!

1.

2.

3.

КИШАМИШ

МИ ИМА МИМА

КУЋА СИР РУПА  

Препиши речи ређајући слово по слово!
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Т

1
2

ТАТА- МАТА
ТАТИН ТАТА
ТАТИНОГ ТАТЕ ТАТА
ТАТИНОГ ТАТЕ ТАТИН ТАТА
ТАТИНОГ ТАТЕ
ТАТИНОГ ТАТЕ ТАТА
Сто комада тата
док  се роди 
Један  тата – мата. 

Душан Радовић

Настави да пишеш као што је започето:  Т т!

Препиши:  Мима Тима! (у линијском систему)2.

1. Нацртај нешто што започиње словом T!

Исечи научена слова од сунђера, 
умочи их у боју и прави отиске.
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О

1

Настави да пишеш као што је започето:  О о!  

Препиши:  
Мими и Томо

Нацртај:

3.

2.

О, Олгице, девојчице!
О, Олгице, лепотице!
Подигни обрвице
и отвори окице.
Ој – хој,
Лутко молована,
погледај мало
лепог Милована.

1. Обој слике чији назив 
почиње словом O!

 оловку               оџак
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Настави да пишеш као што је започето:  Н н!  

Доврши рам!

Н

1 2

3

Мердевине
мале, фине -
сви их ђаци знају -
само једну,
пречагу имају.

Момчило Тешић

2.

1.

Препиши: Нина и Нана!

Нацртај нешто чији назив почиње словом Н!
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ВЕЖБЕ
Прочитај и препиши написане реченице!

На коцкице за јамб залепите сличице  
слова А, М, И, Т, О и Н. Бацањем коцке  
дете одређује на које слово треба да каже реч. 63
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С

С

1

ВОЛИМ... 
СУНЦЕ кад сија                                                                               
СНЕГ кад завеје,
САНКЕ док лете,
СМЕХ кад ме греје,
СЛОНА коме се дивим,
СВЕТ у коме живим.

1. 2.Спој стрелицом слово С 
и предмете чији назив 
почиње словом С!

Испод слика 
напиши називе.

Настави да пишеш као што је започето:  С с!  

3. Препиши: Сима има сат.!

Користи и свеску!64
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Е

1
2

3

4

12

Еки је јагње.
Ено га крај стаје.
Не гледа где стаје.
За себе не хаје.

Еј, Еки!

Ти си јагње малено.
Руно ти је свилено.

Настави да пишеш као што је започето:  Е е!  

3. Прочитај реченицу, а затим је препиши! 

1.

2.

Заокружи бића и предмете у чијем се називу налази слово Е!

Од изучених слова дај мацама имена и обој их!

Нана меси тесто.

Користи и свеску!
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НЕМА ЗИМЕ 
ПОРЕД САЊЕ
„Дошла зима“,   
  рече Сима.       
„Штипаљке        
  у руци има.“     

„Јој уједа! “        
викну Чеда.        
„Тешко свима,   
зубе има“.  

Тајанствена Сања
кокетно се смешка:
Па шта! Нека штипа!
Направимо Снешка“!

Нема зиме
поред Сање.
С њом ћу ићи
на санкање.

Нада Адамовић

Бата и сека иду на 
зимовање.
У коферима нацртај 
зимску гардеробу!

Исечите више картона и 
на њима напишите 
научена слова.
Деца ће састављати 
речи и такмичити се чија 
ће реч бити дужа.
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Ј

67
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Јак је и висок као јаблан.
Јуначина је то права.
Једино се јарца боји
што пред њим стоји. 

1. 2.
Црвене главе 
вире из траве                  

ЈАЈЕ НОЈ  

Нацртај оно што пише!                                 Нацртај решење 
загонетке!  

1

2
1

Настави да пишеш као што је започето:  Ј ј!  

Упиши слово 
Ј ј у празне 
квадратиће 
и добићеш 
женска 
имена. Затим 
их препиши!

а н а
М а а

о а

3.
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ДОВРШИ СТРИП
Шта се јелену догодило,  
па је тако тужан био?
Нацртај, маштај и испричај!
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Р ИМЕНА
РАДИША – вредно ради.
РАНКО – рано рани.
РАДА – увек добре воље.
РАДОВАН – доноси радост.
РАДКА – помало радуцка.
РАДОСЛАВ – радосно живуцка.

Писати штапићем 
слова по брашну 
или песку.

1.

2.

Нацртај другу страну сличице и изговори шта видиш на 
сликама. Затим обој квадратић на место слова Р!

Прочитај речи, а затим их препиши!

1
2

Настави да пишеш као што је започето:  Р р!  

Рам    март    топ    метар     тераса    Мира      рис     Ирена

Користи и свеску! 69
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У
УШИ
Уши служе да се перу,
јер маме не могу да се деру.
Уши служе да се не чује
кад неко не виче или не псује.
Понеком служе да их носи
као украс у дугој коси.
И на крају податак сув,
служе мом деди да буде глув.

Љубивоје Ршумовић                                                                                 

1 2

А т о

Настави да пишеш као што је започето:  У у!  

2.

1.

3.

Упиши слово  
у квадратић!                                        

Шта недостаје на 
глави дечака, а 
почиње словом У. 
Нацртај.

Прочитај и 
препиши 
реченице у 
свеску! Уна меси торту. Урош  вози. 
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ОД СЛОВА ДО РЕЧИ
Допуни причу тако што 
ћеш нацртати сличице на 
одговарајуће место.

Маца Леа  

У бакиној живи љупка Леа.

Воли да лежи на меком поред вреле .

Често мјауче и пије слатко млеко из свог .

Бркати сиви слободно шета собом до своје     

у зиду не плашећи се маце Леје.

,

Покретима тела, само или у пару дете 
треба да направи нека од научених слова.
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Л

3.

1.

2.

Прочитај и препиши!

Испод слика напиши називе!

Нацртај 
решење 
загонетке!

Зеленом бојом 
обоји звезду  где 
се налази слово Л, 
а остале црвеном 
бојом.

Настави да пишеш као што је започето:  Л л!  

Ласта ми је слетела на раме.

1 3
2

МОЛБА ЛОВЦУ
Ловац Лале лови,
шумом лута.
Ланету срце лупа,
лелече у гори.
Ловче буди лаф,
иза листа не вири
нек се лане смири. 

Пуна школа ђака,  
нигде нема врата.

Користи и свеску!72
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Љ ЉУБАВ
Љубиша звани од миља Љупче
љупко се смешка Љубици од јуче.
Носи јој љиљане. Да ли то љубав је?

3.

2.

1.

Прочитај и препиши!

Упиши у квадратић слово Љ!

Издвој прво слово из назива нацртане  сличице и 
добићеш реч.  Нацртај оно што пише!

Настави да пишеш као што је започето:  Љ љ!  

Љиљана носи мирисни љиљан.

1 3
2

4

М и  а  у т а  и  а

Користи и свеску! 73
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Пролеће је дотрчало
и наредбе многе дало.
Наредило сунцу – гриј!
А ратару рекло – сиј!                                    
Развигору само -  шетај!
А дрену је рекло – цветај!
Рекло ласти – врати се! 
Кукуреку – злати се!
Гушчићима – гачите!
Деци рекло – скачите!

Душан Ђорђевић

ПРОЛЕЋНЕ НАРЕДБЕ

Шта је теби наредило сунце?
Нацртај чега се ти радо играш у пролеће!

• Прикупљати и пресовати биљке за 
заједнички хербаријум.

• Правити венчиће од пролећног цвећа.
• Организовати пролећни крос.
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ШМОЛБА ЛОВЦУ
Тихо, тише, тишина
Шшш... не шушти!
Слушај кишу док пљушти.
Шта капи шапућу
Док весело скакућу?

2.

3.

1.

Ко шта ради? Упиши слово Ш у квадратић!

Прочитај речи!

Нацртај!

Настави да пишеш као што је започето:  Ш ш!

Ј а е и а е т а

1 2 3

4

На картончићима додајте научена слова и убаците их у 
шешир. Дете извлачи један картон и говори име које 
почиње тим словом, ако зна шаље шешир даље.

шљиву шешир  

Шум    уши     туш     шума    шатор     
Маша    тушира     решо    миш     шумар 

шатор
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Г Свако има говор свој
као и ти мили мој: 
Голуб гуче, гугуче: гу, гу, гу                                                                                        
Грлица грче, гргуче: гр, гр, гр
Гавран гракће: гра, гра, гра
Врана гаче: га-ка, га-ка.

Милица Бингулац

Без руку и 
без секирица
подигнута 
колибица.
(гнездо)

3.

2.

1.

Препиши правилно!

Упиши у квадратић слово Г!

Нацртај решење загонетке!

Настави да пишеш као што је започето:  Г г!  

Ганесеиграсаангелином.

И  л а С н е Н о  а

1
2

Користи и свеску!
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П

3. 4.

2.

1.

Допиши 
иста слова 
у колони!

Реши загонетку 
и нацртај!

Прочитај и одговори на питања!

Нацртај нешто у чијем називу слово П је 
на почетку, у средини и на крају речи!

                                                                
Пита Петар Павла:
„Пошто Павле пар патака?“
Пар патака пет петака.

Гаја је отишао на планину. Шетао је по 
шуми. Успут је срео Петра. После су отишли 
у посету Горану у село. Лепо су се играли.

Цео дан хода 
из куће не 
изађе.

Настави да пишеш као што је започето:  П п!  

1 3
2

?
Р

И Р
П И Р

А П И Р
П А П И Р

Кога је Гаја срео?         
Где су Петар и Гаја 
отишли?
Шта су тамо радили?
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Мама: Петре, шта пишеш?
Петар: Пишем писмо.
Мама: Пишеш ли писмо тети? 
Петар: Не, пишем Урошу. 
Мама: Шта му пишеш? 
Петар: Пишем му о сестри
Тијани и ујни Гоги.
Мама: Напиши му нешто о мами и тати.

ПЕТАР ПИШЕ ПИСМО

Напиши позивницу другу/другарици за рођендан!
↑

78
странa



З

1

2

З, з, з...
Зу, зу,зу...
Зуц, зуц, зуц...
Све зуји и зуцка
у зеленој трави
од звука све  пуцка.

Снег је  ______________ на стазу.                 

Зоран и Лазар су ________________ напоље.    

______________________  су се на снегу.                 

__________________  су и Горана.                     

Настави да пишеш као што је започето:  З з!  

Играли

изашли

Звали

пао

1.

3.

2.Препиши речи! Нацртај звезде 
око месеца!

оран

мај   

арез 

анат

има   

З

На линијама напиши 
одговарајуће речи!
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В

2
1

Вук
Вук се увек скрива
иза шума и њива.
Чува се јер га не воле.

Сви му ветрови говоре:                
- Сачувај, вуче главу.
Почни да једеш траву.

4.

1.
2.

3.

Препиши речи правилно!

Препиши речи!
Обој црвеном бојом 
поља у којем су 
мали цветови!

На линијама напиши одговарајуће речи!

Настави да пишеш као што је започето:  В в!  

Ведранајевесела.

Васа извирује _________  завесе.                                         
Зора излази ___________ позоришта.
Веља је отишао ____________ Земун.                                   
Злата је отишла ___________  Авалу.

 иза

на

из

у

етар

рата  

ести 

аза  

рана   

В

Користи и свеску!80
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К
1.

3.

2.

Обој сличице у чијем називу 
се појављује слово К!

Напиши речи које 
означавају шта неко ради.

Препиши речи!

Коста  _________________ на клупи.

Кија  _________________ хлеб.

Мила ________________ кишобран.

КИША
Када киша капљуца
и кваси путе,
купи ли свако                                 
кишобране жуте?                                                                                      
Док кишне капи
коло воде,
куда ли жарко 
сунце оде?

Настави да пишеш као што је започето:  К к!  

1 2

3

Мењај прво 
слово и добићеш 
нове речи!

K A T A

A T A

A T A
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Јеси ли срео поворку црвених мрава?
- А где бих срео?
- Тамо у пољу у зеленој трави.
- У којој трави?
- Тамо крај шуме где се река плави.
- А како изгледају ти црвени мрави?
- Сваки има црвен фес на глави.
- Не, нисам срео, ал сам срео слона.
Шареног слона, иде из Лондона
са два товара шарених лажи.
Иде, иде и баш тебе тражи.

ШАРЕНЕ ЛАЖИ

Обоји слона и мрава и напиши по једну реченицу о њима!
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Настави да пишеш као што је започето:  Д д!

4.

3.

Прочитај, правилно поређај речи и препиши!

Од датих речи састави реченице!

је данас киша падала Скопљу у

станује Смедереву у Дарко

После кише, кад сунце засија,  
седам боја у луку се сија.           

Д

31
2

4
5 6

ДЕДА
Деда Душан је  
прави делија     
Добар је и ради
све што и ја.      

Радо  се дружимо
као другара два.
Деда ме свуда води
и све о мени зна.

Нацртај решење загонетке! Упиши слово Д!
1. 2.

У Г М Е

Р В О

У Г А

Користи и свеску! 83
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Б Бирибићи 
везу 
бирибићи 
плету,
бирибићи
голи ходе
бирибићи 
коло воде.
(прсти)

3.

1.

2.

На линијама напиши одговарајуће речи!

Заокружи само оне 
сличице у чијем 
називу је слово Б!                                               

Нацртај своју баку.
Испричај нешто о њој!

Настави да пишеш као што је започето:  Б б!  

Маши је одлетео ___________________ .

___________________  је пловио морем.                                                      

___________________  је слетела на лист.           

брод

балон

Буба Мара

1
3

2 2 1
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Баба бере бабуре
и ставља их на буре
једна бабура 
две бабуре        
много бабура
а само једна баба, 
уморна и слаба.

БАБА БЕРЕ БАБУРЕ

Деца погађају мету на којој су залепљена слова, 
добијају једно слово и изговарају реч која 
почиње тим словом.

Задатак:
Научи песмицу напамет!
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Ч
ЧИЧА

Чујте и почујте 
причу о чичи,   
који на личног  
мачора личи.    

Чим дан почне,
млеко из чиније срче.
Ленчари и чаврља.  
Заборавља све од јуче.

Плови патка
преко Саве
носи писмо
на врх главе.
У том писму пише
не волим те више. чешаљ! чашу!

Настави да пишеш као што је започето:  Ч ч!  

1
2

1. 2.

3.

Изговори бројалицу.          
Ако погрешиш, испочетка
је понови.                            

Нацртај:

Препиши!

Биљана је била у Чачку. Била је код тетке и тече. Брат Бора јој је 
правио друштво. Теча јој је причао занимљиве приче, а тетка је 
пекла укусне колаче.

Користи и свеску!86
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ЋИЛИМ
Летећи ћилим полеће
у моћне висине долеће.
Носи ме до цветића
врапчића и облачића.

 Са ћилимом ћаскаћу
 за путиће гласаћу.
 Ако ћутиш и зажмуриш ти,
 ћилим ће и тебе повести.

Ћ
1. Где се пише Ч, а где Ћ?

Настави да пишеш као што је започето:  Ћ ћ!  

1
2

3

ку      а  

папу      а           

вре      а              

ру      ак                

2. Препиши правилно реченице.

мој друг чеда станује у кући.

мој брат ћира воли ћевапе.

Користи и свеску!

илим

арапа

аша

уран
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ХХ – хлеб нам је храна.
Х - храст хлад ствара.
Х – хрчак који хрче.
Х – хиподромом храбри коњи трче.

1. 2.Препиши речи!                                       Доврши слово х!

лад   

леб   

рчак 

раст 

рана 

Х

Настави да пишеш као што је започето:  Х х!  

21

3. Препиши правилно реченице!

моја другарица зна да меси хлеб.

 хана храни ћурке и кокошке.

Користи и свеску!
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Ж
ЖАБА И ЖАБАЦ

Жабац тражи ужину.
Жаба мрежом хвата
мужу
свежу ужину
муж
жабац
лежи и ужива
а ужина
бежи ли бежи.

1. Упиши слово Ж 
у квадратиће и 
добићеш мушка 
имена!

Настави да пишеш као што је започето:  Ж ж!  

2. Прочитај и препиши реченицу!

Жељко  тренира кошарку.

Видео сам жирафу у зоолошком врту.

12 3 12 3 12 3

А Р К О

Е Љ К О

Б О А

Користи и свеску!
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Седи жаба сама
на листу локвања,
од жаркога сунца
штитом се заклања.
Да новине чита,
то вам слика каже,
ал` не мож` да нађе
шта јој очи траже.
Знате већ о чему
жабе бригу воде:
Хоће ли се скоро
одселити роде!

ЖАБА ЧИТА НОВИНЕ

Ж А Б А Ж

И В Ж Ж Б

Р А Е О У

А Ж Т К Н

Ж Е Т В А

Заокружи све речи 
у којима се налази 
слово Ж!
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Ф ШТА ЈЕ ФИНО
Фино је фудбал играти.
Фино је крофне филовати.
Фино је фазану махнути.
Фино је филм гледати.
Фино је и фазон значи,
кад Филип због Софије
фрак фини облачи.

Стефан је фотограф. Воли да фотографише природу и људе. Често 
одлази на Кожуф да фотографише прелепе пределе и животиње 
које ту живе. Каже да веома воли свој посао, зато што већину 
времена проводи на чистом ваздуху.

1. Нацртај:

флашу! фрулу! фен  ! фудбалску  
лопту!

Настави да пишеш као што је започето:  Ф ф!

2
1

3

2. Прочитај и одговори на питања!

Шта је Стефан? Шта Стефан фотографише?

Користи и свеску! 91
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Ц
Цар постоји да царује.
Цврчак да цврчање дарује.

Птица нуди цвркутање,
цвет зна за цветање.

Лице уме да се зацрвени 
кад Цица намигне мени.

1. Где ће црвић да се усели? Обој његов дом црвеном бојом!

Настави да пишеш као што је започето:  Ц ц!  

1 2

4
3

4.

2. 3.

Препиши правилно реченицу! 

Напиши шта ко ради! Обој плавом 
бојом квадратиће                                                                            
у којима су тачкице!

Шарено цвеће цвета на ливади.

певачица
пекар

лекарка
пецарош

шнајдерка

Користи и свеску!

• •
• •
• •
• •
• • • • • •

•
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МОЈ ДРУГ / 
ДРУГАРИЦА

Нацртај 
свог друга / 
другарицу, 
а затим га 
опиши!

93
странa



ЊИВА
Њива се чешља орањем.
Њива се голица дрљањем.
Њива се хвали сејањем.
Њива се поји заливањем.
Њива се брани копањем.
Њива се богати ђубрењем.
Њива је за хваљење
кад почне жита млевење.

Њ
Настави да пишеш као што је започето: Њ њ!  

1 2

3

1.

2.

Споји линијом одговарајуће речи и препиши реченице!

Упиши слово Њ у квадратиће!

Птица мјауче

Кокошка мекеће

Мачка њаче

Магарац цвркуће

Крава

Коза

муче

кокодаче

Т Р  Е К  И Г А М У  А
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Ђ

Ђина је ђак. Иде у први разред основне школе. На путу 
до школе свратила је у пекару. Купила је ђеврек. Кусур је 
ставила у капут. Било је хладно. Успут је срела Ђуру, па су 
заједно отишли у школу.

ЂОРЂЕ И ЂУРЂА
Ђорђе са Ђетиње хладне
јури око Ђурђе младе.
Баш негде за Ђурђевдан,
она прође слађа него сан.
Ђурђевак јој шаље Ђорђе
Ђурђа више воли грожђе.

Настави да пишеш као што је започето: Ђ ђ!  

1. Обој сличице у чијем називу се налази слово Ђ!

1
2

3

2. Прочитај и одговори на питања!

Користи и свеску!

❶  У који разред 
иде Ђина? 

❷ Где је Ђина 
свратила?

❸  Шта је купила? 95
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Џ Џаба вуче баба џак,
џаба деда пуни џеп,
џаба јури џип кроз мрак,
џаба плаче Ниџо леп.

ОЏАЧАР ИМА ЦРНИ ЏЕМПЕР. НА ЏЕМПЕРУ 

ИМА ДУБОКЕ ЏЕПОВЕ. У ЏЕПОВИМА ЧУВА 

АЛАТ. ОД ЗАНАТА КУПИО ЈЕ ЏИП.

Настави да пишеш као што је започето:  Џ џ!  

1 2

43

1. Заокружи речи у којима се налази слово  Џ!

2.

Користи и свеску!

Препиши заокружене речи из претходног задатка!
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ИНТЕРПУНКЦИЈСКИ 
ЗНАЦИ

Сада кад знаш 
сваки глас и 
свако слово, 
упамтити мораш 
и ово:

Узвичник је некад 
срећан, некад 
мало љут, прав и 
раван као прут.
Браво друже!
Пази вода!
Живела љубав и
слобода! 

Узвична 
реченица

Упитник по свету 
скита, стално 
нешто неког 
пита:
Да ли можеш?
Да ли знаш?
Имаш ли бомбону 
да ми даш?

А тачка ко 
мала маца на 
крају застала и 
заспала ко права  
меденица. Њоме 
се завршава 
изјавна реченица.

Изјавна 
реченица  

Упитна 
реченица 

ЈАООО, БОЛИ 
МЕ ЗУБ!

КАКО СЕ 
ЗОВЕШ?   

БОБАН  ПЕВА 
ПЕСМУ.
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СЛИЧИЦЕ ЗАЛЕПИ НА МЕСТО 
ОДГОВАРАЈУЋИХ СЛОВА

А Ђ О Њ Ц

Ф Џ Љ П З

Т   Ж С Г В

Н Ј Р Б Е

Ш Д Ћ И М

Л К У Ч Х

98
странa



СЛИЧИЦЕ 
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ПОВЕЖИ ЛИНИЈОМ ТАЧКЕ ПРЕМА 
АЗБУЧНОМ РЕДУ СЛОВА

100
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ИЗРАЖАВАЊЕ 
КЊИЖЕВНОСТ

И СТВАРАЊЕ

МЕДИЈСКАПИСМЕНОСТ
И МЕДИЈСКА

КУЛ Т УРА



 Ì Ко је заслужан за нашу азбуку коју 
данас користимо?

 Ì Напиши сва слова азбуке!

 Ì Препиши Вукове речи: Пиши као што 
говориш, читај како је написано!

РА
ЗГ

ОВ
ОР О ПЕСМИ

102
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Вуку Караџићу
Вук је хтео, где год крене, 
да се људи описмене,                                                                                                                            
за слободу да се боре                                                                                                                                   
и за језик којим зборе.

Осташе нам после Вука                                                                                                                   
лепа слова и азбука.                                                                                                                                
Сад их пише свака рука                                                                                                                         
са радошћу и без мука.

Вук је био добре воље,                                                                                                                        
Вук је био препун среће                                                                                                                          
кад победи оно боље, 
кад се стекне знање веће.

Ранко Симовић



У школи
Сви су мислили да сам стварно болестан. Али, ја нисам 
стварно имао оток на образу. Нагурао сам у уста 
изгужвану хартију. Образ ми се надуо, а ја се правим као 
да ме страшно боли. Све то радим због домаћег задатка. 
Нисам га урадио, па да ми га учитељица не би тражила.
И учитељица ми је поверовала. И деца су поверовала. 
Сви ме жале.
Учитељица каже:
– Иди кући, кад те толико боли!
Али мени се не иде кући. Преврћем у устима ону хартију и
мислим у себи како сам их све преварио.
Наједном Весна викну на сав глас:
– Децо, погледајте га! Оток му се пребацио на другу
страну...

 Тома Славковић

 Ì Где се догађа ова прича?

 Ì Како је дечак преварио учитељицу и 
своје другаре?

 Ì Шта мислиш, шта је даље било?

 Ì Да ли си некога преварио/преварила? 
Испричај!

 Ì Да ли је лепо лагати, преварити?

РА
ЗГ

ОВ
ОР О ТЕКСТУ
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 Ì Чему служи 
школска креда?  

 Ì Када креде постају 
краће?

Школска креда
Школска креда, знања пуна 
зна да пише и рачуна.

Познаница наша стара, 
зна понекад и да шара.

А понекад зна да црта 
неко брдо усред врта.

И кад пише (то је стаје), 
сва се троши, сва се даје.

Ђуро Дамјановић
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РА
ЗГ

ОВ
ОР О ПЕСМИ

 ÌИзађите у 
школско 
двориште 
и цртајте 
кредама у 
боји!



 Ì Како се зове 
девојчица из 
приче?

Колико је пет и један
Учитељ  је питао малу Махалу:
- Колико је пет и један?
Девојчица је ћутала, а учитељ је хтео да јој помогне:
- Замисли да сам ти дао пет зечића, а касније још
једнога. Колико ћеш имати зечића?
- Седам! – одговорила је Махала.
- Зашто седам?
- Зато што код куће већ имам једног зечића!

Индијска народна прича

РА
ЗГ

ОВ
ОР О ТЕКСТУ

 Ì Обој пет зечића плавом 
бојом! Једног зечића обој 
зеленом бојом. Једног 
зечића обој жутом бојом. 
Да ли су сви зечећи 
обојени?
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ПАЧИЈА ШКОЛА
„Јесте л’ чули, кумо,
верујте, без шале – 
отвара се школа
за пачиће мале.“

Тако је и било,                     
– верујте, без шале –
отворила с’ школа 
за пачиће мале.
                          
Сви пачићи дошли,
на скамијам’ стоје;
стари патак метн’о
наочаре своје.
                                                                                                                                      
Учио их, учио                                               
од среде до петка,                                          
ал’ се нису одмакли                                     
даље од почетка.                                            

Ништа друго не научи
пачурлија та
него што је и пре знала:   
Ква! ква! ква! ква! ква!       

Јован Јовановић Змај

 Ì Каква се школа отворила?

 Ì Ко је био учитељ у школи?

 Ì Да ли су ђаци на крају нешто 
научили у школи?

РА
ЗГ

ОВ
ОР О ПЕСМИ



 Ì Како се зове девојчица из текста?

 Ì Шта је Ана научила?      

 Ì Шта је Ана нацртала?

 Ì Зашто је Ана рекла да се зима лако црта?

 Ì Који би још наслов могла да има ова 
прича?

 Ì На часу ликовног образовања насликај 
зиму!

РА
ЗГ

ОВ
ОР О ТЕКСТУ
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АНИН ЦРТЕЖ
Ана је данас научила да боји воденим бојицама. 

Нацртала је кућу са димњаком, двориште са дрвеном 
оградом и великим дрвећем. 

- Да ли је готов цртеж? – упитала је мама.     

- Још само да нацртам снег! – одговорила је Ана, и 
наставила са цртањем. 

Толико је много снега нацртала, да се кућа више 
није могла да види, није могао да се види димњак, 
двориште, ограда, дрвеће.

- Готова сам, мама! – показала је Ана

    цртеж мами.

- Нисам знала да се зима тако лако црта!

Митко Атанасовски   
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 Ì Зашто ти идеш у школу?

 Ì Где је пошла Мира са торбом?

 Ì Ко жели да иде са Миром?

 Ì Шта је Мира рекла мачки?

 Ì Опиши своју омиљену 
животињу!

РА
ЗГ

ОВ
ОР О ПЕСМИ

НЕМА ЗА МАЧКЕ 
ШКОЛЕ
- Куда ћеш с торбом?                          
- Упита Миру мачка.                                 

- У школу! Ђак сам!                                                                                                                                             
Ово је торба ђачка.

И ја бих с тобом - 
мачкине очи моле.

- Не можеш драга,
нема за мачке школе.

Мачки је доста    
да зна прести                                                                                                                                           
да зна ловити
да се зна верати и 
да мијауче.

А све то мачке   
код куће науче.        

Григор Витез



 Ì С ким се Селма дружи сваког дана?

 Ì Шта је правила Селмина мама?

 Ì Како се Селма снашла за орахе?

СЕЛМА И ВЕВЕРИЦЕ
У парку, у близини Селмине куће, у 
крошњама дрвећа, живе веверице. 
Селма је често веверицама 
позајмљивала своју лоптицу 
да се играју одбојке. Једном је 
Селмина мама правила торту. 
Приметила је да јој недостају 
ораси. Био је празник и све су 
продавнице биле украшене, 
али затворене.  Селма је 
отрчала у парк и замолила 
веверице да јој позајме 
шаку ораха. Оне се ни једног 
тренутка нису двоумиле. Селма 
се вратила са пуном корпицом 
ораха. И веверице су биле позване 
да се осладе. Торти су дали име 
„Веверичина торта“.

Мирсад  Бећирбаши   

РА
ЗГ

ОВ
ОР О ТЕКСТУ

 Ì Нацртај како 
замишљаш 
„Веверичину торту“!

109
страна



110
страна

КЛАЦКАЛИЦА
Нађу деца даску, ставе је преко неколико 
цигала и тако направе клацкалицу.

Испочетка је са сваке стране седело по 
једно дете, али им после досади да чекају, па 
поседају сви одједном.

Пошто их је било по троје са сваке стране, 
даска пуче и они се нађоше на земљи.

И тада више нису имали клацкалицу. 

Небојша Николић

 Ì Шта су деца направила од 
даске?

 Ì У чему су затим погрешили?

 Ì Зашто је даска пукла?

 Ì Препричај причу!

РА
ЗГ

ОВ
ОР О ПЕСМИ



 Ì Шта вам се допало у 
емисији?

 Ì Ко су учесници у 
емисији?

 Ì Да ли би ви хтели да 
будете у некој дечјој ТВ 
емисији?

РА
ЗГ

ОВ
ОР

 О ТВ ЕМИСИЈИ
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ТВ ЕМИСИЈЕ ЗА ДЕЦУ

Да ли гледате ТВ 
емисије за децу? Које ТВ емисије 

волите највише да 
гледате?

 Ì Наставник/ца пушта део ТВ 
емисије „Кукурику шоу“.

Фотографиjа: © Кукурику шоуФотографиjа: © Кукурику шоу

Одгледајте једну 
епизоду неке ТВ 
емисије за децу!

 Ì Нацртај Крешту  
(јунака ТВ емисије)! 



РАДИО ЕМИСИЈА ЗА ДЕЦУ
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Да ли слушате 
радио?

 Ì Шта вам се допало доk 
сте слушали дечију 
радио емисију?

РАЗ
ГО

ВО
Р 

О РАДИО ЕМИСИЈИ
 Ì Наставник/ца пушта линк 
Дечије радио емисије 
„Чаробни кључић“ 
[Radio emisija “Čarobni 
ključić” - Umreži se 
(umrezise.com)]
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 Ì Како се зову деца у овом тексту?

 Ì  Где се одвија догађај у тексту?                                                      

 Ì  Шта је Пера направио од столица?

 Ì Кога је Ана повела на путовање 
возом?

 Ì У учионици играјте игру воза од 
столица!

ПЕРИН ВОЗ
Пера је поређао столице и од њих направио 
воз. Свира устима тру–тру... Све је спремно и воз 
може да пође. Кондуктер је гумена лутка која 
узвикује:
- Молим вас, сви путници морају да купе карту!
Сестрица Ана је повела своје играчке на 
путовање возом.
Трака-трак... Трака-трак...
Воз јури са једног на други крај собе.
Трака-трак...
И тако цео дан.

Евгенија Шуплинова

РА
ЗГ

ОВ
ОР О ТЕКСТУ



ПРВИ ЧАС 
ДОБРОТЕ
Напољу је била зима. 
Рифат је отворио 
прозор и оставио 
мрвице хлеба. Одмах 
су долетели дивљи 
голубови, који су имали 
гнездо на крову суседне 
куће. 

РА
ЗГ

ОВ
ОР О ПРИЧИ 

 Ì Какво је време 
било напољу?

 Ì Шта је урадио 
Рифат?

 Ì Која је порука 
ове приче?
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Рифат је имао само четири 
године а његова сестрица 
непуне две.

Међутим, обоје су научили 
прву лекцију доброте. 
Данашњу љубав према 
птицама, сутра ће претворити 
у љубав према људима.

Илхами Емин



ДОБАР ДРУГ
Добар друг ти вреди више 
и од сунца и од кише, 
и од шуме и од хлеба, 
добар друг ти увек треба.

Ако имаш доброг друга,
 невоље ће брзо проћи, 
кад наиђе болест, туга, 
без позива друг ће доћи.

Друг ће увек наћи речи 
твоје туге да залечи. 

Перо Зубац

 Ì Шта за тебе значи добар друг?

 Ì Имаш ли ти доброг друга/
другарицу?

 Ì Које особине има добар друг?

 Ì Научи строфу која ти се 
највише допада!

РА
ЗГ

ОВ
ОР О ПЕСМИ
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БАЈКА О ЛАБУДУ

РА
ЗГ

ОВ
ОР О ТЕКСТУ

 Ì Ко се помиње у овој бајци?

 Ì Какав је лабуд?

 Ì Како Снежана помаже лабуду? 

 Ì Који ти се догађај највише 
допао?
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Десанка Максимовић

Снежана, краљица зиме свакога дана плови 
по језеру у крилу црне птице.
Црна птица открива тајну Снежани да је 
тужна зато што је црна.
Снежана моли краљицу свих пахуља да 
помогне птици да постане бела. 
По језеру плови бели, прекрасни лабуд.



 Ì Да ли вам се допао овај 
цртани филм?

 Ì Кога сте видели и ко се све 
појављује у овом цртаном 
филму?

РА
ЗГ

ОВОР
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Једна од ваших 
активности је и гледање 
цртаних филмова.

Набројте ваше омиљене 
цртане филмове!

Наставник/ца пушта 
цртани филм са 
напоменом да пажљиво 
слушају и гледају.

ЦРТАНИ ФИЛМ – 
АНИМИРАНИ ФИЛМ Шта радите у 

слободно време?



Нацртај твој омиљени лик из цртаног филма!

За домаћи задатак гледајте 
омиљени цртани филм. 
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 Ì Које се животиње 
помињу у тексту?

 Ì Због чега пуж није 
задовољан својом 
кућицом?

 Ì Шта ће миш дати 
пужу?
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РАЗГОВОР У ТРАВИ
Лица : пуж, миш

Пуж: Долази до кућице миша 
певајући, а онда уздише : О,о,о!

Миш: Провирује кроз прозор: 
Ко то уздише крај мог стана 
свакога дана?

Пуж: Опрости, нисам знао да 
сам и данас овде стао. Нешто 
као да ме вуче у близини твоје 
куће!

Миш: А, тако значи! А шта те то 
највише привлачи?

Пуж: Обузима ме срећа 
гледајући твоју кућицу између 
цвећа.  Погледај моју  много 
је стара и нема баш никаквог 
чара! 

Миш: То теби не би требало 
сметати.  Сети се ти си једини 
који са кућом можеш шетати!

Пуж: Истина, то је тако, али како 
да ми не смета кад крај моје 
кућице нема ни једног цвета!

Миш: Да, то је стварно штета. 
Дођи до мене даћу ти семе 
сунцокрета!

(Пуж певајући улази у мишију 
кућицу.)

Јадранка Чунчић

РА
ЗГ

ОВ
ОР О ТЕКСТУ

 Ì Направите маске 
пужа и миша, а 
затим одиграјте 
текст по улогама. 
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Хвалили се зечићи
у зеленој травици.

Један реко:
- Тако ми не отпала рука
не бојим се вука!

Други реко:
- Мајка да ме жива не гледа,
не бојим се медведа!

Трећи реко:
- Тако ми купусова струка,
не бојим се лисице, ни 
копца, ни баука!
  
У том нешто шушнуло
негде испод грана,
разбегли се зечеви
на стотину страна.                                                                                     
        

Десанка Максимовић

Запиши имена  животиња  
које се спомињу у песми!

Заокружи најплашљивијег 
становника шуме!

ХВАЛИСАВИ ЗЕЧЕВИ



 Ì Где је отишла мајка зечица?

 Ì Шта је урадио четврти зечић?

 Ì Како би ти поступио/ла? Зашто?
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ЗЕЧИЋИ
 У зору је мајка помиловала своја четири зечића и 
рекла:
- Одох да тражим хране!
Кад је прошло подне, један зечић је  
плачним гласом рекао:
- Гладан сам као вук!
Други зечић се тресао од зиме:
- Зима ми је!
Трећи зечић је тражио:
- Жедан сам! Дајте ми воде!  
Четврти зечић није био тужан. Отрчао је хитро у башту 
и донео купуса. Затим је отрчао на извор по воду.
Зечићи више нису били ни гладни, ни жедни.

Миленко Ратковић   

РА
ЗГ

ОВ
ОР О ТЕКСТУ
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РАЗБОЛЕ СЕ 
ЛИСИЦА
Разболе се лисица,
суши се ко грана.
лечили је брижљиво
неколико дана.

Али болест незнана 
све је јаче стеже,
зато лисац зечеве 
у фијакер преже.

„Да ти драга нађем лек
прећи ћу сто гора
и одважно препливати
двеста плавих мора.“

Крупне сузе лисици
падоше у крило:
„Кад бих гуску појела
лакше би ми било!“
                                                                             

Момчило Тешић

 Ì Зашто лисица 
спомиње гуску?

 Ì Опиши  лисицу!

РА
ЗГ

ОВ
ОР О ТЕКСТУ

Научи песму напамет!
Певај песмицу на часу 
музичког ообразовања!



ЛУТКАРСКА ПРЕДСТАВА
 

 Ì Ко глуми у овој 
представи?

 Ì Да ли лутке 
могу саме да 
се покрећу?

 Ì Ко помаже 
луткама да се 
покрећу и ко 
им позајмљује 
свој глас?

РА
ЗГ

ОВ
ОР О ТЕКСТУ

Домаћи 
задатак: 
Погледај 
неку 
луткарску 
претставу на 
интернету!
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И БЕЗ НАШЕ ПЕСМЕ

РА
ЗГ

ОВ
ОР О ТЕКСТУ

 Ì Ко се посвађао?

 Ì Шта се десило док су се 
петлићи расправљали?

 Ì Зашто су се постидели?
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У кокошињцу су живела два петлића. Сваког јутра 
њихова песма будила  је све становнике у дворишту. 
Једног јутра почела је свађа.  
- Моја песма буди сунце! - рекао је црвени петлић.
- Од моје песме гасе се звезде! - строго је узвикнуо 

бели петлић.
И док су се они расправљали, кроз врата кокошињца 
ушли су златни сунчеви зраци. Петлићи су се застидели.
- И без наше песме Сунце се пробудило!

Томе Богдановски

Направите луткарску 
представу.



 Ì Шта је урадио Орхан?

 Ì Како је поступила Орханова 
мајка и шта је казала сину?

 Ì Зашто Орхан ништа није 
одговорио мајци?

 Ì Како би ти поступио/поступила 
ако би сломио/сломила 
прозор?

РА
ЗГ

ОВ
ОР О ТЕКСТУ
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ПТИЦА
Једна птица долете. Топола 
одмах постаде лепша. 
Последње сунчеве зраке 
скупи испод својих крила и 
просу их на Орханов прозор.   
Орхан узе праћку. Нанишани 
на птицу. Птица одлете. 
Нестаде и лепоте са тополе. 
Разби се и прозор. Заједно 
са прозором разбише се и 
сунчеви зраци. Орханова 
мајка изађе на балкон.   
- Ах та неваљала деца!  – Мало 
касније Орхан уђе у собу.
- Сине, рече му мајка – деца у 
нашој улици су неваљала. 
Полупаше нам прозор. – Орхан 
ништа не одговори.

Неџати Зекирија
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ВРАБАЦ И АВИОН
На једно поље спустио се       
авион. Долетео је врабац и     
стао је на крило авиона. Две   
птице су овако разговарале.   
Врабац: Ко си ти?
Авион: Ја сам твој велики      
брат!
Врабац: Откуда си?
Авион: Долетео сам из 
oблака! 
Врабац: Имаш ли очи?        
Авион: Немам!
Врабац: Како онда видиш?    
Авион: Води ме пилот!          
Врабац: Шта је то пилот?      
Авион: То је човек који ме     
вози!

Врабац: Имаш ли срце?
Авион: Моје срце је мотор. 
Док срце ради, ја летим. 
Чим се мотор поквари, ја 
падам и умирем као птица!
Врабац: Зашто летиш тако 
далеко? 
Авион: Носим путнике и 
писма.
Врабац: Умеш ли да 
певаш?
Авион: Умем!
Врабац: Молим те, запевај 
мало!
Авион је почео јако да хучи. 
Врабац се уплаши и 
побеже.

Ангел  Каралијчев

 Ì Зашто авион каже 
врапцу да му је он 
велики брат?

 Ì Која је разлика 
између врапца и 
авиона?

РА
ЗГ

ОВ
ОР О ПЕСМИ

Одиграјте текст 
по улогама!



 Ì Који прст у овој песми каже да је јак?                                                       

 Ì Који прст се хвали да је најдужи?

 Ì Погледај своје прсте на руци.

 Ì Како се зове твој најдебљи, а како 
најтањи прст?

РА
ЗГ

ОВ
ОР О ТЕКСТУ
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Нацртај  своју шаку и 
обележи своје прсте.

ПРСТИ СЕ ХВАЛЕ

Ја сам први, главни прст,
делија сам, јак и чврст!

Признати ми мора свак
да сам спретан, брз и јак!

Поштујте ме редом сви,
ја сам од вас најдужи!

Вреднији сам од свих вас,         
јер имам златни појас!

То већ знаде цео свет,
без мене вас нема пет!

Душан Радовић

Палац: 

Кажипрст: 

  Средњак: 

Домали: 

Мали: 
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СВЕТИ САВА И ЂАЦИ

РА
ЗГ

ОВ
ОР О ТЕКСТУ

 Ì 1. Ко је био Свети Сава?

 Ì 2. Зашто је „Свети Сава“ 
школска слава?                            

 Ì 3. Шта је један ђак украо?

 Ì 4. Како је Свети Сава помогао 
да се открије ко је украо мед?

Свети Сава био је и учитељ. Једном његовом ђаку, 
једанпут, нестане посуда меда.
Да би пронашао крадљивца, Свети Сава узвикну гласно 
својим ђацима:
- Ко је украо мед, пашће му данас пчела на капу!
Кад су ђаци после изашли на ручак, онај што је украо 
мед, непрестано се пазио да му пчела не падне на капу, 
и тако је у крађи ухваћен.

Народна српска прича
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АЛА ЈЕ ЛЕП 
ОВАЈ СВЕТ
 Ал’ је леп
овај свет,-
онде поток,
онде цвет,
тамо њива,
овде сад,
 ено сунца,                                      
ево хлад,
тамо Дунав
злата пун,
онде трава,
овде жбун.
Славуј песмом
љуља луг,
ја га слушам
и мој друг.

Јован 
Јовановић Змај

 Ì Због чега Чика Јова 
Змај каже да је свет 
леп?

 Ì Чега све има у свету?

 Ì Како треба да се 
понашамо према 
природи, да би нам 
свет увек био леп?

РА
ЗГ

ОВ
ОР О ПЕСМИ

Нацртај како би 
волео/волела  да 
изгледа наш свет.!
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ДЕЧИЈИ 
ЧАСОПИСИ

 Ì Шта вам 
се највише 
допадало у 
овом дечијем 
часопису?

 Ì Шта све може 
да се научи из 
њега?

РА
ЗГ

ОВОР

Наставница пушта линк 
са часописом. (Линк) и 
разговор о истом. 

Наставник/ца дели 
неколико примерака 
дечијих часописа деци 
да разгледају.

Шта радите у 
слободно време?

Нацртај како би 
изгледао твој 
дечији часопис! 
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УСКРШЊА ПЕСМА
Моја бака јаје шара
и са коком разговара.

„Снеси, коко, јаја још,
нек их буде пуни кош.

Да се деца такмиче
док слушају старе приче.

Кока као да све зна,
Кратко рече: „Kо-ко-да“!

Јован Јовановић Змај

 Ì За који празник бака 
шара јаја?

 Ì Како се деца такмиче 
са јајима? Опиши!

 Ì Пронађи и запиши 
речи које се римују!

 Ì Научи песмицу 
напамет и изрецитуј 
је за велики 
празник Ускрс својој 
породици!

РА
ЗГ

ОВ
ОР О ПЕСМИ

Обоји корпу и 
украси јаја!
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ПОЗОРИШНА 
ПРЕДСТАВА

 Ì Да ли сте некада били у 
позоришту?

 Ì Коју сте позоришну представу 
гледали?

 Ì Како треба да се понашате 
док гледате позоришну 
представу?

 Ì Шта вам се допало највише 
у овој представи?

 Ì Кога би ви најрадије волели 
да играте у овој представи и 
зашто?

 Ì Одаберите улогу из 
представе и драматизујте 
део који вам се највише 
допао!

РА
ЗГ

ОВОР

Задатак: Нацртај 
лик који би желео 
да глумиш из 
дечије позоришне 
представе! 
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Наставник 
пушта део 
из дечје 
представе.



Јуни шири раскош лета
испред школе липа цвета.

Над житом се шеве дижу.
Задњи дани школе стижу.

А кад прођу дани летњи 
облаци ће стићи сетни.

И кад гране буду голе,
пуне сунца биће школе.

                             

ПРАЗНИК  ЛЕТА

Густав Крклец

Опиши зашто 
волиш лето.

Које дрво у песми  
цвета испред школе?

У ком месецу 
почиње летњи 
распуст?

Када ће школе 
поново бити пуне?
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