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Драга Децо!

Радна свеска је осмишљена да вам помогнемо да разумете многе нове појмове 
са којима ћете се сусрести током наставе. Решавајући разне задатке стицаћете 
знања и разумећете повезаност у природи и њену лепоту. 

Слике ће вам помоћи да лакше разумете градиво, а кроз игру ћете се и забавити. 
Делови текста означени са мравом ће вам помоћи приликом самосталног рада. На 
крају радне свеске се налази додатак са налепницама и сликама које ћете залепити 
на задата места. Занимљивим задацима проверићете шта сте научили.

Желимо вам успешан рад!

Аутори
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ПОСТАО САМ ЂАК

Како се осећаш у школи? Обој слику која то најбоље приказује.

Нацртај своје омиљене играчке.

1.

2.

3.

У круг нацртај свој знак који си имао у забавишту. Ако умеш,
напиши своје име у оквир.

весело тужно уплакано равнодушно радознало уплашено
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Нацртај шта би волео/ла да будеш када порастеш.5.

Шта се дешава у вртићу и у школи? Повежи активности које се дешавају
у школи са дечаком у средини, а активности које се дешавају у вртићу са
девојчицом у средини.

4.
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ИЗ ВРТИЋА У ШКОЛУ

1. Уреди собу у вртићу и школску учионицу.
Залепи налепнице на одговарајуће место.
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Које предмете и прибор користи ђак у школи, а које дете у вртићу?
Повежи линијом предмете са одговарајућом сликом.

Направи свој распоред часова!
Састави распоред часова, који се налази у додатку и уцртај знаке за
дате предмете.
Осмисли свој знак за предмете који недостају.

математика

писање

читање

околина физичко 
васпитање

техника

ликовна 
култура

музичка 
култура

3.

2.

Бајке
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ШКОЛА ЈЕ МОЈ ДРУГИ ДОМ

Означи зеленом тачком просторије које се налазе и у твојој школи.

Заокружи место на слици где би се добро осећао/ла. Како можеш помоћи 
у одржавању чистоће у околини? Испричај шта видиш на слици.

Прођи кроз лавиринт! Обој оне ствари које се налазе у школском 
дворишту.

1.

2.

3.

Порта
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Нацртај своју породицу и представи чланове породице. Ко је најстарији, 
а ко најмлађи члан у породици? Које је занимање твојих родитеља?
Опиши један леп породични догађај.

Нацртај два листа на десну страну живе ограде,
лево од пењалице три бусена траве,
испред фудбалског гола једну лопту,
испод кошаркашке мреже једну бубамару,  
жбун поред љуљашке,
изнад дворишта два облака.

Допуни цртеж.4.

5.

Када завршиш цртеж, обој га.
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НАША ШКОЛА

Прво процени, а затим измери корацима дужину учионице.
Означи број корака тачкама. 
Колико корака је дужа страна, а колико краћа страна учионице?

1.

2.

Нацртај своју школу и околину.

процена:

процена:

корак:

корак:
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Нацртај план своје собе. Покажи другарима шта имаш у соби.

Упореди измерене податке.
Шта мислиш, зашто има разлике у резултатима?

Колико педаља има дужа и краћа страна твоје
клупе, књиге и школске торбе?

процена:

педаљ:

процена:

педаљ:

процена:

педаљ:

процена:

педаљ:

процена:

педаљ:

процена:

педаљ:

5.

4.

3.
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ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА

Нацртај своју кућу и најближу околину.

Заокружи жива бића. Наведи примере за жива бића и предмете. У чему
се разликују жива бића од предмета?

Погледај на слици саобраћајне знаке. Заокружи знаке које
примећујеш док долазиш у школу.

1.

2.

3.
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Шта је карактеристично за биљке? Залепи налепнице на одговарајућа 
места: 1) дишу; 2) хране се; 3) размножавају се и развијају; 4) крећу се.

Шта мислиш, шта се десило са стабљикама першуновог
листа? Зашто? Допуни цртеж.

Шта се десило са листовима биљке које си премазао са горње стране 
јестивим уљем и шта се десило са другим листовима које си премазао од 
доле? Повежи одговарајуће слике. Шта доказује урађен оглед?

5.

6.

4.

дишу хране се размножавају се 
и развијају крећу се
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БИЉКЕ

Обој биљке.

Доцртај на слици собне биљке и биљке из баште.
Изабери налепнице. Именуј биљку коју си препознао. Залепи.

1.

2.
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У празна поља нацртај делове дрвета.

Посматрај слику и објасни на коју временску прилику људи могу да рачу-
нају. Заокружи одећу и обућу коју би препоручио/ла да се користи у башти.

Које алате користимо за неговање биљака? Заокружи црвеном 
бојом онај алат који је потребан у башти, а плавом бојом алат који се 
употребљава у кући.

Планирај у учионици кутак за биљке. Разговарајте о одржавању и
неговању биљака.

5.

4.

3.

6.

Земља за цвеће

08-23.indd   19 2020. 03. 31.   17:11:26



20

ЖИВОТИЊЕ

Обој чиме се радо бави твоја породица у слободно време.

Које животиње видиш на слици? Повежи животињу са одговарајућом 
сенком. Наведи још дивљих животиња које познајеш.

1.

2.
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Нацртај омиљену домаћу
животињу или кућног љубимца.

Повежи животиње са њиховом храном.

Зашто не можемо сваку животињу држати у стану? Заокружи оне 
животиње које нерадо видимо у нашем стану.

5.

4.

3.

6.

Упари дате животиње. Именуј домаће животиње и њихове младунце.
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НАУЧИЛИ СМО

Посматрај слике и испричај у чему је разлика између вртића
и школе. Заокружи које активности обављају деца у школи.

Одиграј како причаш о школи малом детету. Потруди се да твоја прича 
буде занимљива.

Допуни цртеж. Наведи тачне тврдње о биљкама.

1.

стабљика

цвет (плод) цвет (плод)

стабло

крошња

корен корен

4.

3.

2.

Именуј биљке које су скривене на
цртежу. Пронађи уљеза који се
крије на слици. Објасни,  
зашто не припада ту.

лист
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Постаните виле и вилењаци! Вилењаци нека кажу нетачне наводе о
животињама, а виле нека их промене у тачне тврдње.

Обој из 5. задатка оне животиње које имају четири ноге и тело им је
прекривено крзном. Заокружи птице. На телу риба доцртај крљушти.
Које још животиње видиш на слици? Коју би изабрао/ла за кућног
љубимца и зашто?

Заокружи шта је необично на слици. Испричај зашто су те необичности
забавне. Користи изразе за простор (горе, доле, лево, десно, испред, иза,
изнад и испод).

Покажи играчку направљену од сакупљених ситних предмета.

Игра: Да ли је живо или неживо? (Слику игре ћеш наћи у додатку).
У празна поља нацртај жива бића или ствари која се налазе у нашој
околини. Поделите се у парове и играјте се. Баци коцкицу, корачај
онолико поља колико си поена освојио и реци особину на основу
предмета са датог поља.

9.

8.

7.

6.

5.
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ЂАК У ШКОЛИ

Пронађи ко где креће ујутро.1.

2.
Попуни судоку који садржи слике воћа и поврћа из додатка Радне свеске. 
Пазите да у сваком реду, у свакој колони и квадрату од 2x2 распоредите 
све слике. Водите рачуна да не остане празно поље и да се слике не 
понављају.

продавница

забавиште

болница

школа
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Нацртај себе у левом празном оквиру. Наведи неке своје спољашње 
особине. У десни оквир нацртај спорт којим се бавиш.

Постао/ла сам ђак. Шта тренирам?

Према датом распореду часова заокружи све што ти је потребно за 
уторак. 

4.

3.

Околина

Буквар

АБ 
ВГ

Математика

12 
3

Музичка 
култура

q er
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ДНЕВНИ РАСПОРЕД

1.
Које дневне активности обављаш у току дана?
Исеци слике из додатка и залепи на одговарајуће место.
У чему се разликује дневни распоред ученика и детета у вртићу?
Разлике заокружи жутом бојом.
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Како проводиш слободно време током викенда? Заокружи плавом
бојoм своје активности. Зелену тачку стави поред слике активности коју
би радо изабрао/ла.

Нацртај којим додатним активностима се бавиш после подне.

Понекад има дана који се разликују од свакодневнице. Које празнике,
значајне дане и народне обичаје познајеш? Обоји цртеже одговарајућом
бојом. За који празник се сада припремате? Заокружи одговарајући 
цртеж.

3.

2.
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НАШЕ ТЕЛО
Заокружи главне делове тела на слици са леве стране.
Заокружи на слици: црвеном бојом главу, врат зеленом, труп
плавом, а удове браон бојом.

На горњој слици са десне стране обој дечаку леву руку и ногу
зеленом бојом, а десну руку и ногу плавом бојом.

Прочитај песмицу и покажи на себи делове тела.

Моје тело
Како изгледа моје тело
ево нек се зна:
Једна глава, један врат
па онда рамена два.
Две руке, две ноге,
један труп
и то је мудрост сва.
На ногама стопала
на рукама шаке,

на свакој прстију пет.
Двадесет прстића укупно
то зна цео свет.
На глави имам два ува,
два ока, нос, уста и косу.
У глави имам памет,
а пегицу на носу.

Слободанка Дада Михајловић

1.

2.

3.
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Ниси само порастао ове године већ све више знаш и све више си 
способан. Обој предмете које сам користиш без помоћи одраслих.

Здраво тело се теже
разболи. Шта можеш
учинити да се не
разболиш? Нацртај!

Одиграјте шта треба учини-
ти у следећим ситуацијама.

Током одрастања тело нам се мења. Обој цртеж у ком си ти развоју.
Заокружи црвеном бојом најмлађу особу, а плавом бојом најстарију
особу.

7.
Један друг из разреда

 пао је у дворишту и 
огребао је ногу

 пао је са пењалице,
 озледио је прст са 
маказама.

6.

5.

4.
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НАША ЧУЛА

Цртежом допуни недостатак следеће реченице.

Ко не види добро тај носи

Обој цртеж на основу слике са 29. стране уџбеника. Какви укуси се
осећају на деловима језика који су обојени жуто, црвено, плаво и
зелено? Уцртај у квадрате храну или пиће чији укус одговара датој боји.

1.

2.

3.

Упиши решење загонетке која се налази у 1. задатку на 28. страни
уџбеника.
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Шта мислиш како можемо чувати чула? Нацртај насмејано лице поред
слике детета које исправно чува чула, а тужно лице код детета који не 
чува чула.

Међу нама живе људи којима је неки орган трајно оштећен, те га могу 
само делимично користити. На основу слике заокружи у чему су они
ограничени. Са каквим недостацима живе људи који се виде на слици?
Како им ми можемо помоћи?

Шта мислиш, шта има пријатан, а шта непријатан мирис?  
Подвуци слику која по твом мишљењу има непријатан мирис.

6.

5.

4.
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ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Шта нам је потребно за негу тела?
Залепи налепнице из додатка на одговарајућа места.

Нацртај са којим средствима одржаваш хигијену делова тела које видиш 
на слици.

1.

2.
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Чувај здравље! Означи бројевима по редоследу за правилно прање руку.

Нацртај у оквир онолико звездица колико
пута дневно переш зубе.

Нацртај у леви квадрат храну и пиће које препоручујеш за очување
здравља зуба. Нацртај коју храну треба избегавати да сачуваш здравље
зуба.

Који начин одржавања хигијене обављаш  више пута дневно?
                    једном дневно?
                    на неколико дана?
Заокружи датим бојама средства за одржавање хигијене.

Допуни цртеж тако да је четкица за зубе на првом цртежу одговарајућа
за правилно прање зуба, а на другој слици неодговарајућа. Објасни
свој цртеж.

7.

6.

5.

4.

3.
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ИСХРАНА
Групиши намирнице на слици затим залепи одговарајуће налепнице из 
додатка.

Зашто је интересантна ова слика? Нацртај
у квадрат јесење воће, поврће и плодове.

Посматрај поново слике из уџбеника у 4. задатку. Затим затвори књигу.
Која намирница садржи мало витамина Ц или га уопште нема?

Арцимболдо: Јесен

Која намирница
садржи пуно
витамина Д?
Нацртај три
примера.

1.

2.

4.

3.

Млеко
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Заокружи слике изабраних намирница које једеш током дана.

Играјмо се кувара! Нацртај божићну јелку и ускршње јаје на
посебне листове. Коју храну једемо за који празник? Када чујеш
назив јела, подигни одговарајући цртеж. Ако погодиш, повуци једну
црту за тачан одговор. Ако си био најбржи, повуци две линије.
Такмичите се.

штрудла
шунка

печена риба
сарма

кувана јаја
рибља чорба

медењаци

6.

5.

доручак

преподневна 
ужина

ручак

поподневна 
ужина

вечера

Млеко

Млеко

Мусли
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КРЕТАЊЕ

Какво понављање примећујеш? Настави започете редове.

Доцртај годишње доба које недостаје на цртежу. Обој слику годишњег
доба у ком си рођен.

Прецртај слику у низу која ту не припада.

1.

2.

3.
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Нацртај смешка поред активности које свакодневно радиш.

Заокружи оне слике које показују како можеш чувати здравље.

Направи плакат о здравом начину живота.6.

5.

4.
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НАУЧИЛИ СМО

Реши ребусе.

Зашто је деци важан правилан дневни распоред времена? Бројевима
означи редослед активности.

Ученици школе за чаробњаке вежбају. Помози им да врате делове
тела. Допуни цртеж плавом бојом. На крају провере користи називе
делова тела.

1.

2.

3.

ЕН
_ _ _ _ _

ЛО
_ _ _ _ _ _ _

Г        НИ
_ _ _ _ _ _
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Зашто је важна редовна хигијена за очување здравља? Изабери и
прецртај оне слике које ту не припадају. Објасни своју одлуку.

Шта се крије у води? На одговарајући начин обој групу намирница.

Шта значи реч здравље? Шта радиш да сачуваш своје здравље?
Нацртај активности у мехуриће од сапуна.6.

5.

4.

течности

житарице

воће

поврће

месни 
производи
млечни 
производи

слаткиши
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ГОДИШЊА ДОБА
Обој и допуни слику тако да приказује одређена годишња доба.
У додатку се налазе имена месеци у години, које треба да залепиш испод 
одговарајућег годишњег доба.

       пролеће лето

јесен зима

1.

2. У ком месецу си рођен? Нацртај торту поред назива месеца.
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Распоредите се у четири групе које одговарају годишњим добима. У сваку
групу нека стану деца која су рођена у том годишњем добу. Станите у ред
према месецима рођења.

Помешали су се месеци. Помози жабици да направи реда.
Означи бројевима слике (јануар нека буде први).

Нацртај изглед дрвета за свако годишње доба.5.

3.

4.
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ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА

Која падавина је карактеристична за које годишње доба?
Напиши испод слике врсте падавина.
Један број се може уписати на више места.

киша: 1 снег: 2 лед: 3 роса: 4 мраз: 5

1.

2.

Допуни таблицу. Употреби одговарајуће знаке.

Дани:
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Са чиме се деца играју када је сунчано време, а са чиме када дува
ветар? Повежи играчке са сликом деце.

Шта се дешава када истовремено пада киша и сија сунце? Настави 
бојење.

И ти можеш направити дугу!
Стави пуну чашу воде на прозор који је обасјан сунцем, а затим стави
велики папир испред прозора.

Твоја породица планира да иде на излет за викенд. Прогноза времена
показује следеће време:

Нацртај ранац поред слике који показује повољно време за излет.
За следећи дан нацртај план излета на основу временске прогнозе.

субота

недеља

3.

4.

5.

6.
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ЈЕСЕН

Саслушај песму „Јесења песма“ Душана Радовића. Илуструј песму.

Залепи налепнице на одговарајућа места.

1.

2.

Све је пошло наопачке,
За врапце и мачке,
Кад је јесен окачила
Своје жуте значке,
Кад је ветар запевао
Новембарске тачке…
Пажња! Пажња!
Велика јесења купопродаја!
Продајемо сунцобране
– купујемо кишобране!
Продајемо старо лишће
– купујемо пахуљице.
Продајемо тротинете
– купујемо санке!

Купујемо шубаре
– продајемо машне!
Продаћемо санке
– купићемо рукавице.
Продаћемо сејалице,
– купићемо грејалице.
Продаћемо сладолед
– попићемо чај! Јер!
Све је пошло стрмоглавце!
За птице и цвеће,
Кад је сунце одустало
На кров да нам слеће.
Као да је жуто љуто,
Као да нас неће!
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Које воће, поврће и плодови сазревају у јесен? Допуни цртежима.

Повежи линијама воће и поврће са спремљеном зимницом.

Обуци децу гардеробом која одговара јесењем годишњем добу.
На слике залепи налепнице из додатка.

Купујемо шубаре
– продајемо машне!
Продаћемо санке
– купићемо рукавице.
Продаћемо сејалице,
– купићемо грејалице.
Продаћемо сладолед
– попићемо чај! Јер!
Све је пошло стрмоглавце!
За птице и цвеће,
Кад је сунце одустало
На кров да нам слеће.
Као да је жуто љуто,
Као да нас неће!

3.

4.

5.

Сируп Компот

Краставци

Ајвар Џем
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ЗИМА

Залепи налепнице из додатка на одговарајућа зимска склоништа.

Чиме можеш хранити
сенице? Нацртај у хранилицу 
за птице.

Разговарајте ко и како се брине
о животињама које живе у
шуми. Зашто им је потребна
помоћ?

1.

2.

3.
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Обој зимске игре и спортове.

Обуци децу гардеробом да одговара зимском годишњем добу.
На слике залепи налепнице из додатка.5.

4.
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ПРОЛЕЋЕ

Залепи налепницу из додатка на одговарајуће место.

Састави реченице.

У које гнездо се која птица враћа? Повежи их линијама.

1.

2.

3.
Све су дужи… цвета.

дани.

Птице

… праве гнезда.

Цвеће …
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Повежи слику са именом пролећног цвета. Обој их на основу обојених
речи.4.

Обуци децу гардеробом која одговара пролећном годишњем добу.
На слике залепи налепнице из додатка.5.

јоргован

нарцис

висибаба

лала

љубичица

незаборавак
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ЛЕТО

Залепи налепницe на одговарајуће местo.1.

2. Повежи започете реченице са одговарајућим речима:

Плодови воћака...

Дугачки су...

Животиње ... младунце.

Биљке се...

Много је топло. Жарко сија...

Лето је ... годишње доба.

дани.
зелене.

сазревају.

одгајају

најтоплије

сунце.
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Много воћа и поврћа сазрева током лета. Увек их опери пре јела. Допуни 
цртеж.

Обуци децу гардеробом која одговара летњем годишњем добу.
На слике залепи налепнице из додатка.

Исеците из додатка игру памћења.5.

4.

3.
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НАУЧИЛИ СМО

1.

2.

Именуј четири временска елемента.

Који цртеж којем временском добу највише одговара?
Повежи слике са одговарајућим картицама.

пролеће лето јесен зима

Обој одела датим бојама.
пролећна:   летња:   јесења:   зимска: 3.
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Шта раде животиње у одређеним временским годишњим добима?
Повежи слике са одговарајућим годишњим добима. Употреби
различите боје.

4.

На свакој слици се крију по 3 грешке. Пронађи их и обележи.5.
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МОЈА КУЋА И ОКОЛИНА

Напиши назив места где станујеш.

Нацртај мапу, која показује како стижеш од куће до школе.

1.

2.

Који је задатак ових зграда?
Исеци решења из додатка и залепи на одговарајуће место.

Образовни и
културни центри

Здравствена 
установа

Центар за 
услуге

Овде глумци
глуме

у представи.

Овде
изнајмљујемо 

књиге, 
филмове.

Овде
излажу 

предмете,
слике.

Овде
долазе

болесници
на лечење.

Овде се
лече и леже
болесници.

Овде се
купују

намирнице.

Овде се
продају

сладолед  
и колачи.

Овде се
предају
писма и
пакети.

Овде се
путници
пењу и 
силазе  
са воза.

Овде  
деца
уче.
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Измери учионицу корацима. Пре тога процени.

процена:         корак процена:               корак

Напиши која је највећа просторија у школи.

Шта недостаје у учионици? Допуни цртеж.6.

Ово је план школе. Упиши одговарајуће бројеве.

4.

улаз1

фискултурна 
сала

5 порта ходник7 8тоалет6

учионица2 зборница3 трпезарија4

3.

5.
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ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ

1.

2.

У којој руци кловн држи балон? Напиши у празан
квадратић (десна страна Д, лева страна Л).

Напиши главне стране света.
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Доврши започети цртеж. Крени од црвене тачке, затим повуци
линије према датим странама света.

Уз помоћ учитеља пронађи твоје место становања на карти.
Обележи га црвеном тачком.

У ком правцу се налази Сегедин од 
Матре?

У ком правцу се налази језеро Ферто 
од Будимпеште?

У ком правцу гледамо Дебрецин из 
Будимпеште?

У ком правцу је Балатон од Печуја?

7И 5Ј 4И 2С 1З
2С 4И 2Ј 1З
2Ј 3И 6Ј 16З
2С 1З 1Ј 1З
3С 1И 1Ј 1И 8С

Напиши одговоре уз помоћ претходне карте.
Напиши стране света.

3.

4.

5.

језеро 
Ферто 

(Fertő tó)

Печуј 
(Pécs)

Сегедин 
(Szeged)

С

ИЗ

Ј

Дебрецин 
(Debrecen)

Матра 
(Mátra)

Будимпешта 
(Budapest)
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ИЗГЛЕД НАШЕГ МЕСТА И ОКОЛИНЕ

Рељеф Мађарске је обележен различитим бојама.
Обој мапу одговарајућим бојама. Помоћ пронађи у књизи на страни 54.

Који се рељефни облици и воде налазе на
слици? Упиши бројеве на одговарајућа
места.

стајаће и текуће воде

равница

брдо

планина

равница извор
поток
језеро

брдо
планина
долина

1 5

2 6

3 7

4

Какав је рељеф у твом месту? Напиши да ли је раван, брдовит
или планински.

Напиши назив природне воде која се налази у твом месту или у
околини.

1.

2.

3.

4.
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Национални парк Агтелек

Национални парк 
Прибалатонска висија

Национални парк Бук

Национални парк  
Дунав-Ипољ

Национални парк  
Дунав-Драва

Национални парк  
Ферте-Ханшаг

Национални парк 
Хортобађ

Национални парк 
Кишкуншаг

Национални парк 
Кереш-Марош

Национални парк Ершег

Ако правилно поређаш слова, добићеш имена заштићених биљака и
животиња. зацавај, бибиваса, вивацере, рждал, бертет.

Повежи одговарајуће слике. Залепи налепницу заштитног знака
националног парка. У зелени квадрат напиши име заштићене
животиње или биљке, а у плави наведи неке знаменитости.
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ПЕШАК У САОБРАЋАЈУ

Обој семафор по датом упутству.

Запамти песмицу! Час је црвен, час је жут,
час је ведар час је љут.
Прво око значи: СТОЈ!
Да не буде после јој!

Друго око значи: ПАЗИ!
Може нешто да те згази.
Треће значи: СРЕЋАН ПУТ!
Не замери што сам љут!

Изабери која слика приказује опасно понашање и oбележи га кружићем.

1.

2.

Забрањен прелаз! Слободан прелаз!

Одговори на питања.

Где саобраћају пешаци?

Где саобраћају возила?

Где пешаци треба да пређу пут?

4.

3.
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Који правац показује рука полицајца када је пут слободан? У квадратић 
упиши одговор д: да, н: не

Узмите један велики формат папира и нацртајте раскрсницу са аутом
и аутобусом. У средини нека стане један ученик који ће бити
полицајац, а остали нека буду пешаци. Може да крене саобраћај.

Правила игре направите сами!

5.

7.

6.

СТАРТ

ЦИЉ
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ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА У САОБРАЋАЈУ

Где саобраћају следећа превозна средства? Повежи слике.1.

Напиши како путујеш до школе.

Напиши, која превозна средства користи твоја породица.

Колико ти треба времена до школе?      минута.

2.

4.

3.
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Која се превозна средства користе у твом насељу? Стави X у кружић.

Помози Макију око одабира ствари за безбедну вожњу бициклом и 
заокружи потребне предмете.

Обележи пут различитим бојама.
 Којим путем ће Маки ићи кући??
 Којим путем Маки иде у продавницу?
 Којим путем Маки иде на игралиште?

Обој превозна средства која не загађују околину.5.

6.

7.

кацига

звонокочница

пртљагмачије око

штитник за колено и лакат

наочаре за сунце

лампа

рукавице

флаша за воду

светлећи прслук

бициклистичке панталоне

8.

Продавница банана
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ЗАШТИТА ОКОЛИНЕ

Људи користе природна богатства.
Обој шта даје природа.

Нацртај предмете које човек производи.

Упиши бројеве на одговарајућа места.

Заокружи оне ствари из претходног задатка, које користе енергију.

1.

2.

3.

минерали: природне силе:

1 2 3 4 5 6

54-72.indd   64 2020. 03. 31.   17:23:20



65

Обележи црвеном бојом ствар коју користиш сваки дан.
Обележи плавом бојом шта би препоручио за очување природе.
Објасни зашто.

Много отпада се може поново
искористити. Разврстај
отпад. Залепи слике из прилога
на одговарајуће место.

Подвуци реченице које карактеришу твоје понашање.

На основу својих одговора размисли, како би више могао/ла сачувати
своју околину.

Не шарам по клупи. Често шарам по клупи.

Пазим на ствари у
учионици.

Не пазим на ствари сваки
пут у учионици.

У тоалету затворим славину. Понекад заборавим дa
затворим славину.

Ако имам могућност,
селективно бацам смеће. Разбацам смеће.

Водим рачуна о папиру.
Ако ми се не свиђа шта сам 
цртао/ ла, онда згужвам папир и 
бацим.

Угасим светло, ако
последњи изађем из сале.

Не обраћам пажњу на
упаљено светло.

5.

6.

4.

марамица
флаша од сока

најлон кеса

папир за брисање руку

папир

рециклирани папир

памучни пешкир

папирна кеса

сок у пластичној флаши

марамице од текстила

Папир
Пластика

Стакло Метал
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ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

1. 1. Наброј како су се развијала средства за осветљење.

Пронађи пар.

Електричне апарате користи у присуству одраслих!
Од приказаних ствари обележи оне, које можеш сам користити.

2.

3.
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Исеци слике из додатка и залепи на одговарајућа места.

Напиши шта ти можеш учинити за штедњу енергије код куће.

Од датих парова обоји оне ствари, које не користе електричну енергију
или које штеде енергију приликом коришћења.

6.

5.

ручни алати ствари које троше струју

4.
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НАУЧИЛИ СМО

1. Залепи налепнице из додатка на одговарајуће место.

Спој слике са одговарајућим натписима.

минерали природне силе

Обој семафор по датом упутству.

Која слика показује опасне ситуације? Прецртај је црвеном бојом.

Заокружи слику која приказује пешачки прелаз.

Забрањен прелаз! Слободан прелаз!

бициклистичка 
стаза

аутобуска 
станица

забрањен 
пролаз

Стоп!
Обавезно заустављање!

2.

3.

4.
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Обој слике које приказују како можеш чувати своју околину.

Крени од црвене тачке и повуци линије према датим странама света.
С: север, Ј: југ, И: исток, З: запад

Спој слике именима заштићених птица и биљака.

5.

13И 7Ј 18З
2С 4И 3С 2З
1С 3И 1С

ждрал
јазавац

висибаба
велики тетреб

даждевњак
дропља

јагорчевина
ласица

алпска стражибуба

6.
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Народна веровања и запажања:

27. јануар, Савиндан: Ако на Светог Саву грми, десиће се важни догађаји у
земљи.
29. јануар, Верижњаци: Од тог дана настаје блаже време, јер Бог усијаним
веригама почиње да загрејава земљу.
14. фебруар, Тривундан: Верује се да ће бити кишна и родна година ако
тога дана падне снег, а ако је ведро – биће сушна.
15. фебруар, Сретење: Ако је сунчан дан и медвед види своју сенку, онда 
се враћа у пећину, јер ће још 40 дана бити хладно. Ако је дан облачан и не 
види своју сенку, настаће пролеће.
6. мај, Ђурђевдан: Сматра се за границу између зиме и лета.
12. јул, Петровдан: Сматран је за календарску границу у години: после 
њега у природи наступају промене, које указују на приближавање јесени.
2. август, Илиндан: Од Светог Илије, сунце све милије.
28. август, Велика Госпојина: Време између Велике и Мале Госпојине, која
се обележава 21. септембра, назива се међудневница, а верује се да је тај
период најбољи за брање свих плодова и лековитих трава, па се одлази на
изворе који, према народном веровању, имају лековито дејство.
21. септембар, Мала: У пољопривреди је означавала време када се 
почињало са орањем и сетвом озимих усева.
19. октобар, Томиндан – 20. октобар Срђевдан: Свети Тома – снег већ 
дома, Свети Срђе – снег све грђе.

Посматрајући животиње, људи су временом приметили њихово различито 
понашање при промени времена, па су стечено искуство користили за 
предвиђање времена. Та прогноза није увек била сигурна.

- Ако се рано у пролеће појаве змије, слуте лепо време.
- Ако петлови много кукуричу, биће промена времена.
- Када се пас ваља по трави, биће кише.
- Ако су пчеле љуте, наступа промена времена.
- Ако се птице купају у барицама, биће промена времена.
- Ако ласте ниско лете, падаће киша.
- Када глисте излазе из земље падаће киша.
- Ако жабе ноћу много крекећу, биће кише.
- Ако жабе дуже остају у води, биће лепо време.
- Ако кукавица кука, славуј пева целе ноћи, доћи ће лепо време.
- Ако кртица с јесени уноси у кртичњак много сламе или сувог лишћа, 
предстоји оштра зима.
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БЕЛЕШКЕ
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Жива и нежива природа, 17. страна, 6. задатак

Биљке, 18. страна, 2. задатак

Исхрана, 34. страна, 1. задатак

Из вртића у школу, 10. страна, 1. задатак
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Научили смо, 23. страна, 8. задатак 1.

2.

3.

4.

5.

Ђак у школи, 24. страна, 2. задатак

Дневни распоред, 26. страна, 1. задатак 
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Годишња доба, 40. страна, 1. задатак

Јесен, 44. страна, 2. задатак

Зима, 46. страна, 1. задатак

Пролеће, 48. страна, 1. задатак

Лето, 50. страна, 1. задатак

Изглед нашег места и околине, 59. страна, 6. задатак

март мај

дропља

вилино сито

ждрал

велика бела чапља

јагорчевина

обична боровница

велики тетреб

шарени даждевњак

две реке

алпска стрижибуба 

априлавгуст

јун

јул

септембар

октобар

новембар

јануар

пећина извора Месегете (Орфи), пећина Абалигет

Музеј пастира у Бугацу, изложба и спомен кућа у Саћмазу

пећина Сентиштван, Холоке, Природни резерват фосила Ипољтарноц

пећине Палвелђ, Семлехеђ и Маћашхеђ

арборетум у Шарвару, споменице народне баштине у Ершегу

кречњачке пећине, језеро Тенгерсем, Јошвафе

арборетум у Сарвашу, музеј у Рехељу, Бихари Мадарварта

децембар

фебруар

пећина са језером у Таполци, пећина Лоци (Балтонфиред), арборетум у Зирцу

зоо парк у Хортобађу, вожња возићем око Хортобађског рибњака, арборетум Тисакирт

редови липа у Нађценку, арборетум у Панонхалми, ботаничка башта у Шопрону
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Лето, 51. страна, 5. задатак

Моја кућа и околина, 54. страна, 2. задатак

Извор енергије, 67. страна, 4. задатак
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Заштита околине, 65. страна, 6. задатак

Јесен, 45. страна, 5. задатак. Зима, 47. страна, 5. задатак.  Пролеће, 49. страна, 5. задатак.  Лето, 51. страна, 4. задатак.

Новине
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Моја кућа и околина, 68. страна, 1. задатак

Одржавање хигијене 32. страна, 1. задатак

Јесен, 45. страна, 5. задатак.    Зима, 47. страна, 
5. задатак. 

Пролеће, 49. страна, 5. задатак.

Лето, 51. страна, 4. задатак.
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1.

2.

3.

4.

понедељак

1.

2.

3.

4.

5.

6.

уторак среда четвртак петак

Распоред часова

Из вртића у школу, 
11. страна, 3. задатак
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Наградни бодови
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