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Упутство
Уз сваку лекцију у првом и другом делу уџбеника постоји одговарајућа 

страна за вежбање. Ево објашњења ознака у првом делу:

повежи стрелицом

обоји

нацртај

испричај

напиши

Пуно успеха!
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На летњем распусту

   1. Нацртај или залепи разгледницу места на коме си био овог лета.

Пуно поздрава из ...

   2.  Овде нацрај замишљено путовање у: царство џина, земљу играчака 
или слаткиша.
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Слободно време

   1. Које игре и спортове волиш?

   2. Како си провео викенд? Са киме се играш?
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Пут од куће до школе

   1.  Како изгледа твој пут од куће до школе? 
Одабери сличице и напиши бројеве.

 школа парк раскрсница пешачки прелаз

      2. Нацртај путању од cвоје куће до школе.

Одабери сличице и напиши бројеве.Одабери сличице и напиши бројеве.Одабери сличице и напиши бројеве.Одабери сличице и напиши бројеве.Одабери сличице и напиши бројеве.
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Школа

     1. Направи свој распоред часова.

Час понедељак уторак среда четвртак петак

1.

2.

3.

4.

5.

6.

    2. Испричај шта све ради редар.
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Саобраћај

      1. Обој лампе на семафору и објасни.

    2.  Нацртај превозна средства којима се возимо у граду и она којима 
путујемо у друге градове.

 У граду се возимо: Путујемо:
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Моја породица

  1.  У породичном стаблу нацртај чланове своје породице и своје претке.

 Ја (и сестра, брат)
    

                          мама тата

 бака дека бака дека

Ја (и сестра, брат)

                          мама тата   мама тата

бака дека бака декабака дека бака декабака дека бака декабака дека бака декабака дека бака декабака дека бака дека
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Моја кућа

    1. Нацртај шта има Нацртај шта све
   у дневној соби. има у кухињи.

    2. Нацртај своју собу и испричај шта све има у њој.
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Занимања

1. Који алат користе?

    2. Шта су по занимању твоји родитељи? Шта користе за рад?
 мама тата
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Твоје здравље

    1.  Нацртај прибор за личну хигијену.
Нацртај своју четкицу за зубе и обој је.

    2.  Од ових намирница изабери оне које су потребне за доручак, 
ручак, ужину и вечеру.

доручак

ручак

ужина

вечера

доручак
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Село

   
1. Од чега добијамо ову храну?

    2.  Нацртај састојке за један рецепт, на пример, за палачинке.
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Воће и поврће

    1. Бака прави зимницу. Шта јој треба за туршију, а шта за пекмез?

    2.  Које воће би 
изабрао да 
направиш 
воћну салату?

    2.  Које воће би 
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У парку

 
   1. Шта раде ова деца у парку?

      2.  Ова девојчица се спрема за шетњу. 
Напољу је кишни јесењи дан. 
Шта ће обући?
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Чувајмо околину

   1. Шта чини добро, а шта лоше природи?



18 19

Пролеће, лето, јесен, зима

   
1. Шта радимо у разна годишња доба? Kако изгледа дрвеће?

   2.  Обуци девојчицу за санкање и дечака за пролећну шетњу.

   

   2.  Обуци девојчицу за санкање и дечака за пролећну шетњу.   2.  Обуци девојчицу за санкање и дечака за пролећну шетњу.


