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ТЕМЕ
1. Ја и други

2. Жива природа

3. НеЖива природа

4. Људи иСТраЖуЈу, оБЛиКуЈу, СТвараЈу

5. ориЈеНТациЈа у проСТору и времеНу

6. КуЛТура ЖивЉења



ПРВИ ДЕО

ЈА И ДРУГИ

Твој задатак ће бити:
•	 да испуниш своју страну
•	 да нацрташ оно што 

волиш да радиш
•	 да нацрташ свој дом
•	 да нацрташ своју школу
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Шта значи твоје име? Како највише волиш да те зову? Како се зову твоји 
родитељи? Распитај се у својој породици о пореклу свог презимена.

Залепи 
фотографију.

Залепи 
фотографију.

Упиши.

Обој.
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Уз помоћ родитеља сазнај колико имаш килограма и колико износи твоја 
висина. Заједно заокружите одговарајуће бројеве.

Залепи 
фотографију 
или нацртај.

Нацртај.

Заокружи број.

Заокружи број. Обој.
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ШТа волиМ да радиМ
Ученици првог разреда наводили су шта воле да раде, а шта не. Ако и ти во-

лиш то да радиш, заокружи ДА; ако не волиш, заокружи НЕ.

Упореди одговоре с другом или другарицом. Шта вам је заједничко? У чему 
се ваши одговори разликују?

Шта највише волиш да радиш у кући? Нацртај.

Погледај свој цртеж и цртеже друге деце из одељења. Да ли је неко нацртао 
исто што и ти?

Шта не волиш да радиш, а мораш? Зашто мораш?

Волим да се играм напољу с друштвом. ДА НЕ

Волим да играм компјутерске игрице. ДА НЕ

Волим да гледам телевизију. ДА НЕ

Волим да спремам собу  
(скупљам играчке, намештам кревет и слично).

ДА НЕ

Волим да износим смеће до контејнера. ДА НЕ

Волим да ме шаљу у продавницу да нешто купим. ДА НЕ

Волим да цртам. ДА НЕ
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Моја и Твоја осЕћања 
Погледај ове слике. Како се Маја и Иван осећају?  

Размисли па нацртај шта им се догодило.
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