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ПРЕДГОВОР

bB

Драга Децо!

Овај уџбеник крије многе занимљивости за вас. Упознаће вас са 
законима природе и принципима живота. Књига је написана да 
вам помогне да разумете многе информације са којима ћете се 
сусретати приликом наставе.
Решавајући разноврсне задатке стицаћете нова сазнања о 
лепотама природе и њене повезаности у једну целину. Лепе и 
веселе слике ће вам помоћи да лакше разумете написано.
Мудра сова ће на крају лекција, потврдити најважнија сазнања 
која треба запамтити.
Вредан мрав ће вам означити делове у лекцији који вам дају 
могућност за самосталан рад.
Трудићемо се да вас научимо о сналажењу у свакодневном животу, 
да разумете промене природе и њене лепоте. Уџбеник ће вам 
помоћи да проширите и обогатите своја знања, да истражујете и 
откривате нове лепоте света око себе и схватите шта можете да 
урадите како би он био још лепши.
Желимо вам успешан пут у упознавању и откривању чаробног 
света око себе!

Aутори!

6
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ПОСТАО САМ ЂАК

Како се осећаш у школи – слике ће ти помоћи.

Са којим играчкама се радо играш? Стави кружић на омиљене играчке. 

1.

2.

3.

Представи се. Испричај у који си вртић ишао/ла.

весело тужно уплакано равнодушно радознало уплашено

6

MÁR ISKOLÁS VAGYOK

Hogy érzed magad az iskolában? Beszéljétek meg a képek segítségével!

Milyen játékokkal játszol szívesen? Tégy korongot a kedvenc játékaidra! 

1.

2.

3.

Mutatkozz be! Meséld el, hová jártál óvodába!

vidáman szomorúan sírósan közömbösen kíváncsian félénken

01__TK_Iskola.indd   6 6/26/14   2:50 PM
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Играјмо се! Загонетна личност.
Један ученик треба да изађе из учионице, а остала деца да изаберу
загонетну личност. Када се ученик врати у учионицу, поставља питања
друговима. (Нпр. Има ли смеђу косу? Да ли носи наочаре? Да ли има
плаве панталоне?...) Циљ игре је да се погоди загонетна личност.

У школи ћеш учити много интересантних ствари. Постајаћеш све
паметнији и спретнији. Чиме би желео/ла да се бавиш када порастеш?5.

6.

Пажљиво посматрај слике и испричај које активности те чекају у школи.
Којим још активностима ће ти бити испуњени дани у школи?4.

08-21.indd   9 2020. 03. 31.   15:49:08
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ИЗ ВРТИЋА У ШКОЛУ

1. Упознајте се са школом. Прошетајте кроз школу и око ње.
Упоредите по чему је школа слична, а по чему се разликује од вртића?

2. Посматрај слику вртића и учионице.
Које сличности и које разлике примећујеш?

08-21.indd   10 2020. 03. 31.   15:49:09
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Научи име и адресу своје школе. По коме или по чему је добила школа
име? Шта још знаш о школи?

Наведи која задужења има редар у свом разреду.

На датим сликама означи кружићима децу која се непристојно
понашају. Разговарајте о томе како би правилно требала да се понашају?

Направите фотографију вашег разреда! Одаберите између себе једног
фотографа који ће вам одредити место стајања (нпр. десно, 
лево, испред, иза, поред) и тако ће вас распоредити за 
замишљену групну фотографију. Када се сви наместите, 
насмешите се, а фотограф нека вас услика!

Којим сличицама би обележио/ла часове?6.

5.

3.

4.

7.
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12

ШКОЛА ЈЕ МОЈ ДРУГИ ДОМ

Приликом шетње кроз школу које просторије си запазио/ла?
Наведи називе просторија на основу датих слика.

Одиграјте, како се треба понашати у просторијама које се виде на
претходним сликама.

Посматрај своју учионицу. Наведи шта се у односу на тебе налази: лево,
десно, испод, изнад, испред и иза.

Опиши разлике и сличности твог школског дворишта и дате слике.

1.

2.

3.

4.

08-21.indd   12 2020. 03. 31.   15:49:11
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Које послове обављају чланови твоје породице у кући?
Штапићем повежи одговарајућа средства за рад са особама које
их користе. У којим пословима ти учествујеш?

Ученици једног разреда су као велика породица. Помажу 
једно другоме, заједно раде, играју се и забављају.

Чиме се баве људи које видиш на слици? Које послове обављају?
Повежи их штапићем са просторијом у којој раде.

6.

5.

08-21.indd   13 2020. 03. 31.   15:49:12



14

НАША ШКОЛА

Са каквим знацима се сусрећеш испред школе и у школи? Разговарајте о
њиховом значењу.

На шта упозорава школско звоно? Како проводиш школски
одмор између часова?

Објасни по чему је слична, а по чему се разликује твоја учионица
од учионице на слици.

1.

2.

3.

На коју зграду личи твоја школа?

4.

08-21.indd   14 2020. 03. 31.   15:49:13
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Посматрај планове просторија. Које просторије су представљене?
Објасни по чему си их препознао/ла!

Намажите са јестивим уљем три листа собне биљке са
горње и три листа са доње стране. Посматрај шта ће се
десити са биљком.

6.

Колика је величина једне учионице? Колика је величина клупе, школске
торбе? Чиме можемо да их измеримо?5.

Уради оглед! Тражи од родитеља неколико струка листа
першуна. Посматрај му боју, облик и мирис. Стави једну
стабљику першуновог листа у чашу са водом, а другу
стабљику у празну чашу. Сачекај неколико дана и погледај
промене које ће се десити.
Донеси их на следећи час!

7.
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ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА

Каква насеља видиш на сликама?
Испричај које насеље највише личи на твоје место становања?

Наведи шта припада живој, а шта неживој природи.

Где станујеш, која ти је адреса становања? У каквој кући живиш? Шта
највише волиш у њој? Шта се налази у близини твог места?

1.

2.

3.

08-21.indd   16 2020. 03. 31.   15:49:14
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Посматрај слику и наведи шта је заједничко свим живим бићима?

Шта се још догађа живим бићима?

Оглед клијања: Стави зрно пасуља на влажну вату и кваси је. Донеси на 
следећи час.

Чиме се хране жива бића приказана на слици?

Како дишу жива бића?

Природа је све оно што нас окружује. Разликујемо 
живу и неживу природу. У живу природу спадају: 
људи, животиње и биљке. Жива бића се хране, 
дишу, крећу се и размножавају.

5.

6.

7.

4.

15

Figyeld meg, mi a közös a képeken látható élőlényekben! 

Mi történik még az élőlényekkel? Mondd el!

Csíráztass babot! Tedd vizes vattába, és tartsd nedvesen! Hozd el 

Beszéljétek meg, mivel táplálkoznak az alábbi élőlények!

Hogyan lélegeznek az élőlények? Mondd el a képek alapján!

Környezetünket élő és élettelen dolgok alkotják. 
A  lények közé tartoznak a növények, az állatok és 
az emberek. Az élőlények táplálkoznak, lélegeznek, 
mozognak, szaporodnak.

5.

6.

7.

4.

01__TK_Iskola.indd   15 6/26/14   2:50 PM
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БИЉКЕ

Где можеш да видиш биљке? Покажи на сликама.
Наведи и ти слична места.

Испричај зашто су биљке важне.

1.

2.

08-21.indd   18 2020. 03. 31.   15:49:16
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Из којих делова се састоји биљка? Именуј их.
Упореди делове биљака са датих слика.

Посматрај слике и испричај како се биљка развија. На ком месту
развоја се налази твој засађен пасуљ? Означи кружићем на слици.
Шта је потребно за развој биљке?

На који начин деца могу улепшати природу?

Главни делови биљке су: корен, стабљика, лист,
цвет и плод. Биљке негујемо заливањем,
окопавањем, уништавањем корова.

лист

стабљика

цвет плод

стабло

крошња

корен корен

5.

4.

3.

08-21.indd   19 2020. 03. 31.   15:49:16
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ЖИВОТИЊЕ

Породице своје слободно време проводе у разним активностима.
Како твоја породица проводи слободно време?

Како штитиш животиње и место где живе?

На слици видимо децу на излету. Са којим животињама су се срела?
Где живе ове животиње?

Које животиње живе у близини људи? Зашто?

Које животиње спадају у кућне љубимце?

1.

2.

4.

3.

08-21.indd   20 2020. 03. 31.   15:49:17
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Наведи места становања животиња на сликама. Где живе животиње?
Која је разлика између места живљења и места становања животиња?
Означи кружићем животиње које могу бити кућни љубимци.

Опиши како се газда брине о својој мачки?

Један број животиња живи слободно у природи, а 
о другима се брине човек. Човек воли домаће
животиње и кућне љубимце, храни их и негује.

Сакупљај ситне предмете (нпр. чепове, дугмад, штипаљке, кутије), коjи
више нису потребни код куће. Осмисли и направи од њих играчке,
алате, фигуре или зграде. Можеш тражити помоћ од родитеља или
старије браће.

6.

5.

08-21.indd   21 2020. 03. 31.   15:49:19
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ЂАК У ШКОЛИ
Да ли познајеш приче Иштвана Чукаш о Пом Пом и Пицуру?
Свако јутро Пицур креће у школу, а успут му Пом Пом прича.
Шта мислиш, зашто су ликови приче добили ова имена?
Испричај како си ти добио надимак.

Зашто је добро припадати заједници?
Којој групи ученика ти припадаш?

1.

2.

3.

Играјмо се заједно!
Станите у круг. Један друг нека стане са лоптом у средину круга. Нека дода
лопту некоме и каже „Жип“. Оно дете које је ухватило лопту, нека другу
лево од себе каже неку спољашњу особину и врати назад лопту. Ако вођа
игре каже „Жуп“ тада о десном суседу треба рећи једну особину. Ако каже
„Жип-Жуп“ свако дете у кругу треба да промени место. Играч који
погреши испада из игре.

22-35.indd   22 2020. 03. 31.   15:58:51
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За спортске активности је јако важно одржавање хигијене. Наведи шта
користиш за личну хигијену?

Формирајте парове! Реци свом другу коју унутрашњу особину волиш код
њега! Зашто су ове особине важне? Наставите започету реченицу! „Тебе
волим зато, што си ...”

На који начин јачамо тело? Којим физичким активностима се бавиш?
Зашто је важна редовна физичка активност?5.

6.

У школи су организовали Дан здравља. Деца су направила фигуре од воћа
и поврћа. Наброј, од ког воћа и поврћа се састоје фигуре. Уз помоћ
одраслих, направи сличне фигуре.

4.

7.
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ДНЕВНИ РАСПОРЕД

1. Испричај како си провео/ла дан у вртићу.

2. Какав ти је распоред дана од када си постао/ла ученик? Помоћу слике
испричај које задатке обављаш у току дана?

Одиграјте како поздрављате једни друге у различита доба дана.

Испричај догађаје на основу датих слика користећи следеће речи:
 1) прекjуче, 2) јуче, 3) данас, 4) сутра, 5) прекосутра.4.

3.

подне

ноћ вечејутро

после поднепре подне
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Наведи дане у седмици.
Који су радни дани, а који су дани за одмор?

Посматрај обе слике. Која слика представља дневне активности
одрасле особе, а која ученика?

Седам дана
Први брат понедељак

иде сасвим спреда.
За њим иде уторак,
па сестрица среда.
Онда даље редом:

четвртак за средом.
Петак хоће пето место,

а субота шесто.
Седма иде недеља
насмејена, весела.

                    Гвидо Тартаља

Све што можеш да урадиш данас не остављај за сутра!
Шта значи ова изрека? Зашто је важно, да имаш распоред дневних
активности? Како проводиш слободно време, ако добро испланираш
дневне и недељне обавезе?

учење, посао, домаћинство слободно време, спорт спавање

Седмица има седам дана: понедељак, уторак, среда,
четвртак, петак субота и недеља. Делови дана су: јутро,
преподне, подне, послеподне, вече, ноћ.

На мерној траци означи висину чланова породице и своју
дужину када си рођен. Тражи помоћ од родитеља!

7.

6.

5.
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НАШЕ ТЕЛО

Покажи на себи следеће делове тела: лице, руке, врат, ноге, колена,
бутине, лактове, леђа, груди.

Које још делове тела познајеш? Именуј их и покажи на себи.

Главни делови људског тела су: глава, врат, труп и удови. Дечаку на слици
црвеним кружићем означи леву руку и ногу, а плавим кружићем десну
руку и ногу.

Ког датума си се родио/ла, и колика беба си био/ла. Ако не знаш, питај
родитеље за дужину и тежину коју си имао/ла код рођења.

Формирајте парове. Измерите висину једно другом помоћу мерних трака.
Упоредите висине.

Упоредите висине девојчица и дечака у разреду. Распоредите се по висини.
Ко је највиши, а ко је најнижи у одељењу? Где је твоје место у низу?

1.

2.

3.

4.

глава

врат

труп

удови
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Током живота тело нам се мења. Наведи развојна доба у одрастању
помоћу израза на слици. Пронађи на слици где си ти у развоју?

Да ли су ти познати ови предмети? Испричај ко их и када употребљава.

Главни делови тела су: глава, врат, труп и удови. Жива
бића и људи се непрестано мењају: развијају, расту и
старе.

Означите висину чланова породице и упоредите их. Означи своју висину
при рођењу. За колико педаља си сада виши? За решење тражи помоћ
родитеља. Какву повезаност примећујеш између старосног доба и 
висине? 

6.

5.

новорођенче
беба

предшколско доба

школско доба

пубертет
одрасло доба старост

За следећи час донеси ситне предмете који су интересантни за додир.

7.
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НАША ЧУЛА

За чега нам служе очи? Испричај шта све видимо очима?

Стави црвени кружић на слику која показује правилно растојање код
читања. Плавим кружићем означи на слици правилно држање тела.
Објасни зашто.

Игра! Шта је у руци?
Затвори очи. Нека ти друг стави један предмет у руку. Помоћу додира
покушај препознати предмет у руци.

Које предмете са слике би препознао/ла по њиховом звуку? Стави
црвени кружић на слику. Који је звук пријатан за тебе? Означи га
плавим кружићем.

1.

2.

3.

Пронађи одговор на загонетку.
Решење нацртај у 1. задатку Радне свеске.

Два прозора, драга нама,
црна, смеђа или плава,

затворе се увек сама,
када треба да се спава.

4.

5.

22-35.indd   28 2020. 03. 31.   15:58:55



29

Које укусе си осетио/ла на ком делу језика? Погледај боје на слици и
помоћу њих одговори. На којој страни језика си осетио/ла: слано,
слатко, кисело, горко.

На слици видиш чуло вида, слуха, мириса, додира и укуса. Именуј
које чуло за шта употребљавамо.

За шта би рекао/ла да има пријатан мирис, а шта непријатан
мирис? Наведи што више примера.

Уради оглед! Поделите се у групе.
Сипајте у чаше: сок од лимуна, сируп од малине, слану воду, сок од
грејфрута. На ком делу језика осећате различите укусе? Исперите
уста после сваке чаше коју сте пробали.

Очи су чуло вида, кожа чуло додира, уши чуло
слуха, језик чуло укуса, а нос чуло мириса.
На различитим деловима језика осећамо различите
укусе: горко, слано, кисело и слатко.

9.

8.

7.

6.

слано

слатко

кисело

горко
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ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

Испричај шта нам је потребно за одржавање личне хигијене.

Како одржаваш личну хигијену у току дана? Шта радиш једном
дневно, а шта током једне недеље?

Најчешће се перу руке. Када је неопходно прати руке?

Која средства користиш за неговање тела? Повежи их штапићем.

1.

2.

3.

4.
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Плавим кружићем означи намирнице које штете зубима.

Означи штапићем слику која показује непристојно понашање.

Покажи на сликама правилно прање зуба.

Кружићем означи коју би четкицу за зубе користио/ла и објасни зашто.

Увек води рачуна о хигијени тела, руку, ногу и зуба као
и уредности косе и ноктију! Руке и зубе требаш
свакодневно више пута опрати! Посети зубара са својим 
родитељима барем једном годишње!

8.

7.

6.

5.

Мл
еко

Сируп
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ИСХРАНА

Наведи шта си јуче пио/ла и јео/ла? Зашто је исхрана важна?

Именуј намирнице које видиш на слици.

Наброј које воће и поврће највише волиш.

За здраво функционисање нашег тела потребни су нам витамини.
Које витамине познајеш?

Које витамине садржи одређена врста хране?
Кружићем означи слово испред намирница које свакодневно користиш.
Витамин А је потребан за здраву функцију ока, витамини B за стварање
крви и функцију нервног система, витамин C за отпорност организма,
витамин D за јачање костију, а витамин К је потребан за згрушавање крви,
витамин К штити и јача организам.

1.

2.

5.

4.

3.

Мл
еко

Млеко

Млеко

Млеко
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Како наше тело може добити још витамина?

Зашто је вода важна за наше тело?  
Које пиће би препоручио/ла?

Родитељи су позвали твог друга у посету на цео дан. Помози им у
састављању јеловника. Јеловник нека буде разноврсан, укусан и богат 
витаминима. Са својим другом упоредите јеловник и означите га 
кружићем.

Наша храна и намирнице садрже различите хран-
љиве материје и витамине. Правилно се хранимо 
ако једемо разноврсну храну пет пута дневно.

8.

7.

6.

доручак

преподневна 
ужина

ручак

поподневна 
ужина

вечера

Млеко

Млеко

Мусли
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КРЕТАЊЕ

Затворите очи и замислите да се љуљате у наручју једног од родитеља.
Довршите реченицу: Пало ми је на памет ...

Научио/ла си делове дана и њихово понављање.
Испричај помоћу слика како се смењују годишња доба.

Станите у круг и изговорите познате бројалице. Пратите ритам уз
покрете.

Уочи промене на животињама у различита годишња доба.

Скачи поред клупе два минута и понови
мерење.

Упореди своја запажања пре и после
скакања. Шта си закључио/ла?

На руци опипај откуцаје срца и измери
пулс док мирно седиш у клупи.

1.

2.

4.

3.
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Помоћу датих слика, поређај редослед твојих активности током дана.

Шта све можемо учинити да би заштитили наше здравље?
Испричај шта је потребно за правилно одржавање здравог тела?

Уочи ритам твога тела: откуцаје срца, дисање, спавање, 
будно стање, одмор, исхрану и кретање. Чувај своје 
здравље редовним дневним распоредом, правилном 
исхраном и одржавањем хигијене. Играј се, крећи се што 
више, али се и одмарај! Буди расположен и насмејан!

ментално
здравље

здраво
тело

здрав
дух

6.

5.
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ГОДИШЊА ДОБА
Какве промене током годишњих доба си приметио/ла на
дрвећу на основу слика? Изабери једно дрво у близини куће
или школе и посматрај промене током године.

Наведи годишња доба посматрајући слике.

1.

2.
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Послушај песмицу.

На основу слика наведи који месеци припадају којем годишњем
добу.

Anna Pfeiffer: Első könyvem az évszakokról, Canissa Kiadó, Nagykanizsa, 2007

Велика годишња трка

Спрем’ се позор, – старт!
Прво трчи јануар,

други трчи фебруар,
у корак их прати март.
За њима април и мај

журе с цвећем у наш крај.
Јуни и јули,  

ципеле изули,
па јуре кроз море пшенице.

Август жури да донесе лубенице,
септембар трчи  

да узме у руке
све послове око школе  

и Азбуке.
Октобар, новембар и децембар

стижу на крају.
Кише лију, мраз стеже,

ветрови дувају...
и – ево свих дванаест на циљу:

стигли су људима, деци,
животињама и биљу.

                            Владимир Андрић

Једну годину чини 12 месеци. Свако 
годишње доба траје по 3 месеца.

пролеће лето јесен зима

3.

4.

36-49.indd   37 2020. 03. 31.   16:15:30



38

ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА

Будите метеоролози!
Формирајте четири групе и свака од њих нека исприча какво
време се очекује у датом годишњем добу.

За школско двориште припремите следеће реквизите: термометар,
ветрењачу и празну мерну посуду. Сваког дана посматрајте:

- Коју температуру показује термометар?
- Колико падавина је пало?
- Да ли дува ветар?

Своја запажања означите у Радној свесци.

Наведи које врсте падавина познајеш?

Ветар може дувати различитом снагом.
Посматрај слике и испричај где је ветар најслабији, а где
најјачи.

1.

2.

3.

4.
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Посматрај слике и одговори. Чему служи ветар ?

Посматрај слике и на основу временских прилика наведи елементарне
непогоде.

Постоји стара изрека: „Мајска киша, злата вреди“. Објасни шта то
значи? 

Ветар обликује облаке на основу којих се може предвидети очекивано
време. Посматрај количину облака и њихов облик. Који облаци доносе
кишу, а који лепо време?

Да ли знаш, по чему су облаци добили назив на мађарском језику?

Време је стална промена температуре,
сунчеве светлости, падавина и ветра.
Временске непогоде могу узроковати штету
и угрозити животе људи.

Heike Hermann: Az időjárás, Tessloff-Babilon Kiadó, Budapest, 2011

5.

6.

7.

8.
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ЈЕСЕН

Испричај шта знаш о јесени. Какво је време?

Испричај како можемо сачувати сазрело воће и
поврће у јесен за зимске месеце. Шта се припрема 
од зрелих плодова? Који начин припреме зимнице
познајеш?

Које се промене дешавају у јесен?

На слици су приказани јесењи послови.
Наброј у којим пословима си и ти учествовао.

припрема
биљака за

зиму

сакупљање 
ораха

вађење 
кромпираберба јабукаберба грожђа

1.

2.

3.

4.
џем шљива краставац

суво грожђе
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Како се током јесени животиње припремају за зиму?

Наведи ко није одговарајуће обучен за јесен. Које су
последице неприлагођеног облачења?

Често пада киша.

Лишће жути и опада.

Животиње се спремају за зиму.

Жарко сија сунце.

Дрвеће пупи и цвета.

Отопио се снежни прекривач.

У току јесени (септембар, октобар и новембар) је
хладније време са честим падавинама и ветром. Лишће
жути и опада са многих дрвећа. Животиње се припремају
за зиму: сакупљају храну и расте им гушћа длака.

Означи штапићима које тврдње су тачне за јесен.

5.

6.

7.

1 2 3 4 5
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ЗИМА

Испричај шта знаш о зими? Какво је време? Испричајте друговима своја 
запажања.

Које промене се дешавају у току зиме?

Вежи канапом хранилицу за птице и окачи је на грану дрвета.
Посматрај коју храну птице највише воле.

Којим животињама људи помажу током зиме? Наброј неке  
од њих.

Објасни следећу загонетку:

Које дрво je зелено током зиме? Испричај шта знаш 
о зимзеленом дрвећу.

Зубе нема, руку нема, а опет уједа.

Ни боје нема, ни четкице, а дрвеће боји дуж улице.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Шта се дешава са животињама током зиме?

На слици су приказане следеће птице:
1. сеница, 2. ласта, 3. кос, 4. врабац, 5. детлић, 6. црвендаћ.  
О којим птицама треба да се бринемо током зиме?
Обележи их плавим кружићем. Црвеним кружићем обележи
птице којима током зиме није потребна посебна нега.

Ана иде у вртић. Помози јој да изабере одговарајућу зимску одећу
и обућу. Означи их кружићима.

1 2 3 4 5 6

Најхладније годишње доба је зима (децембар, јануар,
фебруар). Многа дрвећа остају без лишћа, а има и оних,
који су и зими зелена. Један део животиња током зиме
спава, друге добијају дебело крзно. Људи се слојевито
облаче.

7.

8.

9.

36-49.indd   43 2020. 03. 31.   16:15:36



44

ПРОЛЕЋЕ

Испричај шта знаш о пролећу? Какво је време? Испричај
друговима своја запажања.

Шта се дешава током пролећа?

Прочитај чика Пецину песму и наведи називе биљака који су
весници пролећа.

Шта нам зима дарује,
док још увек царује?
Пролећни су весници
и у овој песмици!
Кроз ливаду води путић,
крај кога се жути љутић,
пропланци су, тврди зека,
пуни жутог кукурека.

На бусену шумске траве
љубичице већ се плаве,
у дворишту крај тарабе
забелеле висибабе,
на брежуљку изван града
чекаће нас зеленкада.
А сад нек’ Те прати срећа
– Ти си исти цвет пролећа!

1.

2.

3.
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Изабери један посао који се ради у пролеће. Покретима тела га прикажи
друговима.

Шта се дешава са животињама у пролеће?

Обележи кружићем која је девојчица одговарајуће обучена за годишње 
доба пролеће.

Са пролећем (март, април, мај) долази топлије
време и дани постају дужи. Биљке почињу да
пупе, а касније цветају. Животиње напуштају
своја зимска склоништа. Птице селице се враћају
и граде гнезда.

Који послови се обављају у башти?4.

5.

6.

7.
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ЛЕТО

Испричај шта знаш о лету? Какво је време?
Испричај друговима своја запажања.

Прочитајте песму од Десанке Максимовић.

Шта се дешава током лета?

Ближи се, ближи, лето
у души већ га слутим.
Помаља златну косу
у зрелим њивама жутим.
Зрикавци су ми рекли
које у путу сретох:
„Ближи се, ближи лето.“
Ближи се, ближи лето.
Помаља усне рујне
у булкама црвеним.
Миришу ливаде бујне

и поља и шумарци
које у путу сретох:
„Ближи се, ближи лето.“
Ближи се, ближи лето.
Kао сјајна царска круна,
златна му светлуца коса
румених свитаца пуна.
Сви су ми они рекли
кад их у путу сретох:
„Ближи се, ближи лето.”

1.

2.

3.
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На ораницама лети сазрева пшеница која је засејана у јесен или у рано 
пролеће. Млевењем пшенице добијамо брашно. Изабери од датих намир-
ница шта се прави од брашна.

Шта се дешава током лета са животињама?

Летњи распуст је пун лепих догађаја и радости, а носи са собом и
опасност. Које дете на слици излаже себе опасности? Зашто?

Лето (јун, јул, август) је најтоплије годишње доба.
Биљке су зелене. Воће сазрева. Животиње хране и
одгајају своје младунце.

4.

5.

6.

Зашто су наше баке назвале пшеницу „животом”?

дубока 
   вода

дубока 
   вода

брашно

џем
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НАРОДНИ КАЛЕНДАР

Раније су људи одређивали време по понашању животиња и по
дешавањима у природи. Ако урадите следеће задатке и ви ћете моћи да
направите свој временски календар.
Распоредите се у четири групе. Свака група нека извуче картицу са 
годишњим добом.
У прилогу радне свеске су записана народна запажања. Одаберите која
одговарају за ваше годишње доба и залепите их на папир. Послажите их
по месецима и данима.
Изаберите народне обичаје који одговарају вашем годишњем добу.
Запишите их на други папир.

Своје радове залепите на картон и покажите их другим групама.
Изаберите један народни обичај и одглумите га.

За рад је предвиђено 15 минута. Задатке поделите међу собом у групи да
би свој рад завршили на време.

Народни обичаји:

 5. јануар, Туциндан: Тога дана се коље и реди печеница за  
Божић. Некада се печеница тукла - крупицом соли, зато је овај дан  
назван Туциндан. По народном веровању на Туциндан децу не  
ваља тући, јер ће целе године бити неваљала и боловаће од чирева.

 9. јануар, Стевањдан: Тога дана се износи божићна слама из куће,  
која се, због веровања у њену плодотворну моћ, прво пажљиво пометена 
и скупљена, оставља у шталу, привредне објекте, воћњак или међу пчеле, 
ради подстицања рода или напретка.

 20. јануар, Богојављење: У народу се овај дан зове још и Водице или
Водокршће. На овај дан се освећује вода за коју се верује да је лековита и 
чудотворна и назива се богојављанска вода.

 29. јануар, Верижњаци: Ко носи одело које је шивено на  
Часне Вериге, верује се да ће погинути од грома.
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 14. фебруар, Тривундан: Верује се да Свети Трифун на свој  
празник пободе у земљу угарак и од тога дана снег почне да се  
топи. Народ понегде каже: „Триша заб’о угарак у земљу, па  
зато снег и лед почињу да се топе.”

 14. март, Летник: Уочи Летника припрема се одбрана од  
демона и гамади (мрава, мишева, змија и др.). У неким местима  
ујутру се спаљују буњишта, лупа у металне предмете и галами по свим 
кућама и свим собама.

 6. мај, Ђурђевдан: Оплету се венчићи од „ђурђевског цвећа“: ђурђевка, 
млечике и другог и њиме се оките улазна врата на дворишту и кући.

 28. јун, Видовдан: Овај дан представља Дан жалости, па је српски 
народ задржао обичај да се на тај дан не игра и не пева, те да се зауставе 
сви велики послови.

 7. јул, Ивањдан: Код Срба на овај дан се стави венац од ивањског цвећа 
(који се зове Ивањски венац) на врата куће.

 12. јул, Петровдан: Постоји обичај да се уочи овог великог празника 
пале лиле, које се праве од младе коре дивље трешње или брезе. Обично 
се то ради на местима где се народ окупља, на трговима, раскршћима и у 
томе учествују деца и омладина.

 19. август, Преображење: У цркви се освећује грожђе и дели народу у 
знак захвалности Богу на плодовима за исхрану.

 21. септембар, Мала Госпојина: Верује се да биље убрано између 
Велике и Мале Госпојине има посебна лековита својства, а да јаја из тога 
периода могу целе године остати свежа па се зато остављају за насад; 
пилићи излежени у ове дане биће добре носиље.

Српско-словенски називи месеца одсликавају поједине народне  
обичаје и веровања, космичке појаве или сам живот биљног и 
животињског света. Народни називи месеци указују на веома  
старо познавање овакве поделе године.

Јануар: сечањ или коложег
Фебруар: вељача или љути
Март: ожујак, сухи, лашак, дерикожа
Април: травањ, брзосок
Мај: свибањ, цветањ
Јун: липањ и черешњар

Јул: српањ, жетвар
Август: гумник, коловоз
Септембар: рујан, гроздобер, михољски месец
Октобар: листопад или митровски месец
Новембар: студен, груден
Децембар: просинац, коледар
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МОЈА КУЋА И ОКОЛИНА

Како се зове место где станујеш?

Ко користи те зграде и за коју сврху?
Коју ћеш зграду пронаћи у свом насељу?

амбуланта школа железничка
станица

музеј продавница

позориште библиотекаболницапослалстичарницапошта

1.

2.

3.

Замисли да седиш у хеликоптеру и да летиш изнад насеља које видиш 
на слици. Причај о зградама које познајеш. Задатак урадите у паровима.

МУЗЕЈ

ШКОЛА

ПОШТА

БОЛНИЦА

ЖЕЉЕЗНИЧКА СТАНИЦА
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Слика приказује мапу. 
Наброј кроз које улице 
треба да прође Петар да 
би стигао од куће до
школе.

Замисли да путујеш ваздухопловним балоном.
Слети на место, где би највише волео/ла. Зашто
волиш то место?

Да ли је твој пут до школе дужи или краћи?

Ово је план стана. Наброј које просторије се налазе на овом плану.
Наведи које просторије имаш у кући.

Човек живи у изграђеној околини (насељу): на
салашу, у селу, у граду. Гради важне објекте где
може да се забавља, одмара, купује, лечи, учи.

5.

4.

6.

7.

ДЕЧИЈА СОБА               РАДНА СОБА                   ДНЕВНА СОБА                     ТРПЕЗАРИЈА     ОСТАВА

СПАВАЋА СОБА                        КУПАТИЛО                         ПРЕДСОБЉЕ                КУХИЊА

ХОДНИК

WC

ШКОЛА

КУЋА

Ули
ц

а р
уж

а

Улица маслачкаСветосавска у.

Храстова улица

Маслачкова улица

Улица брестова

Звездана улица

Улица бубамара

Улица киша

Гл
авна улица

Школска улица

Брдовита улица

Бајковита улица
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ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ

Играћемо се игре оријентације – сналажења у простору. Замоли
учитеља, да ти каже реченице, где се повезује правац и радња. Нпр:
Ухвати левом руком десно уво. Потапши левом руком лево колено.
Окрени се надесно. Искорачи два корака напред. Његове наредбе
покажи покретима тела.

Погоди на који се предмет мисли. Обележи
кружићем решење.
Није испод полице.
У односу на лопту је десно.
Налази се на једној од полица испод коцкица.
Налази се на полици која је изнад камиона.
Лево је од телефона.
Налази се између локомотиве и аута.

Излазак и залазак сунца нам помаже за одређивање стране света.
Сунце излази на истоку, а залази на западу. Замолите учитеља да вам
у школском дворишту покаже на којој страни света излази сунце.
Помоћу ове песмице покажите где је исток, запад, север и југ. 

Да ли вам ујутру сија сунце у разреду?
Ако вам сија, покажите из ког правца.
Да ли се из разреда види залазак сунца?
Ако се види, покажите тај правац.

Преда мном је север,
југ ми леђа гледа,
с десне стране сунце рађа,
а са леве седа.

Научи песмицу, можда ће ти 
помоћи у оријентацији.

1.

2.

3.

4.

С

З И

Ј
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Некада су главне стране света одређиване посматрањем природе, а
ноћу помоћу положаја звезда. Да ли знаш још неке начине помоћу
којих се могу одредити стране света? Данас се оријентишемо помоћу
компаса.

На основу мапе покажи пут од Анине и Маркове
куће до школе. Користи називе страна света.

Махoвина: углавном је на
северној страни дебља, зеленија,
на јужној страни смеђа,
жућкаста.

Поларна звезда:
показује правац
севера.

6.

На мапама се оријентишемо помоћу стране света.
Главне стране света су: север (С), југ (Ј), исток (И)
и запад (З).

5.

С

З И

Ј

С

З И

Ј

Анина кућа

ШКОЛА

Маркова кућа
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  ИЗГЛЕД НАШЕГ МЕСТА И ОКОЛИНЕ

Природне воде наше домовине су језера и реке. Помоћу цртежа
наведи њихове особине.

Која природна вода се налази у твојој околини?

Које рељефнe облике и воде препознајеш на слици?

равница извор
поток
језеро

брдо
планина
долина

1.

2.

3.

4.

равница брдо планина

5.
1 5

2 6

3 7

4

Изглед земљишта се формирао дуги низ година, и полако али стално
се мења. Помоћу следећих огледа можеш уочити шта могу да учине
ветар и вода.
Полако сипај воду на врх песка. Шта си уочио?
Дуни на врх песка као да си ветар. Шта си приметио?

Рељеф земље није свугде исти. Негде је раван, негде је
брдовит, а негде је планински. Стајаће воде (нпр: мора,
језера) и текуће воде (нпр: потоци, реке) деле та
узвишења.

Велику картонску кутију обложите фолијом и напуните је песком.
Направите рељефне облике (изглед земљишта) приказане на слици.
Уочите разлике између тих површина.
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На карти се налазе национални паркови Мађарске. На њиховим
ознакама се налази заштићена животиња или биљка. Који национални
парк има који симбол? Шта мислиш, зашто су те животиње или биљке
заштићене? Изнеси своје мишљење.

Поделите се у неколико група и извуците картицу са називом
националног парка. На 66. страни уџбеника прочитајте информације о
изабраном националном парку и поделите информације другарима у
разреду.

Који се национални парк налази најближе твом насељу?

6. Рељеф на карти Мађарске је обележен различитим бојама. Која боја шта
означава?

стајаћа и текућа вода

равница

брдо

планина

Национални паркови чувају и приказују
природна богатства наше домовине.

Kapocsy György: Nemzeti parkjaink, Officina Nova Kiadó, Budapest, 1993
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ПЕШАК У САОБРАЋАЈУ
Одговори на питања.

 Где се крећу пешаци?
 Где се крећу возила?
 Где пешаци треба да пређу пут?
 Које саобраћајне знаке препознајеш на слици?

Семафори ти показују када је слободан прелаз преко пута.

Да ли знаш који знак шта значи?

ЗОНА ЗОНА ЗОНА

1.

2.

Забрањен прелаз! Слободан прелаз!

3.
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Одиграјте!
  Шта треба да радиш пре него што пређеш улицу где нема

семафора већ само пешачки прелаз?
  Шта треба да радиш пре него што пређеш улицу где нема

ни семафора ни пешачки прелаз?
  Шта треба да радиш ако поред пешачког прелаза стоји

велики камион и од њега не видиш пут?
 Шта треба да радиш ако желиш да пређеш преко пруге?

Шта значе покрети полицајца приказани на слици?
Имитирајте их и ви.

Изабери која слика приказује неправилно понашање и
oбележи кружићем. Испричај како треба правилно
поступити.

Прво добро погледај лево па десно и пређи на 
другу страну најкраћим путем улице. Немој да 
заборавиш да улица није игралиште!

Brigit Fuchs: Iskolába menet, Tessloff-Babilon Kiadó, Budapest, 2011

6.

5.

4.
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ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА У САОБРАЋАЈУ

Наброј која саобраћајна средства постоје у твом насељу.

Наброј превозна средства којима се превозе путници. Нпр.
метро, трамвај, „хев“...

Испричај како долазиш у школу. Уз помоћ слика наброј која
помагала постоје за безбедно путовање.

Обележи кружићем оно возило које не загађује околину.

Испричај где саобраћају наведена возила.

1.

2.

3.

50-63.indd   58 2020. 03. 31.   16:14:12



59

Сигурно си препознао саобраћајни знак који означава бициклистичку
стазу. Да ли у породици неко користи бицикл? Испричај када. 

Све више се користе бицикле. Шта мислиш зашто?

Све више се користе бицикле. Шта мислиш зашто?  
Изабери реченицу која је за тебе најбитнија и обележи је штапићем.

Добар је за здравље оног ко га користи.

Не загађује ваздух.

Лако га је паркирати.

Тихо ради.

Која ознака шта значи? Шта треба да знаш о семафору?

Добар је за здравље оног ко га користи.

Не загађује ваздух.

Саобраћај возила и пешака регулишу саобраћајна 
правила. Правила морају сви поштовати због 
безбедности. Ако у превозу немаш места за седење, 
обавезно се држи за ручку, јер у случају наглог кочења 
може доћи до повреде.

Brigit Fuchs: Biciklivel a forgalomban, Tessloff-Babilon Kiadó, Budapest, 2011

4.

5.

6.
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ЗАШТИТА ОКОЛИНЕ

Људи користе природна богатства. Помоћу цртежа испричај на
који начин користимо природна богатства.

Како треба да пазимо на природно благо?
Испричајте зашто је то потребно?

Погледајте слике и испричајте које енергетске изворе користимо и за
чега нам служе?

1.

2.

3.
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За шта су нам потребне различите врсте енергије у школи?

За шта су вам потребне различите врсте енергије код куће?

Постоје и други облици штедње. Објасни како штедимо, ако чувамо
ствари које користимо. Наведи примере како чуваш своје ствари.

4.

5.

6.

Erich Übelacker: Energia, Tessloff-Babilon Kiadó, Budapest, 2005
Rainer Köthe: Elektromosság, Tessloff-Babilon Kiadó, Budapest, 2005

Gévai Csilla: Nagyon Zöld Könyv, Pozsonyi Pagony Kiadó, Budapest, 2011

За енергију су потребна природна богатства. Она
се могу штедети:
– ако искључимо апарате на струју када их не користимо,
– ако не палимо светло без потребе,
– ако уместо аута идемо пешке или бициклом,
– ако селективно одлажемо смеће
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ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

1. Погледајте слике. Шта се мењало током времена у начину живота и
коришћењу средстава?

Уз помоћ слика наброј кућне апарате које користите у свом дому.

Коју врсту енергије користе кућни апарати из претходног задатка?

Наброј апарате и уређаје у кући који користе електричну енергију.

2.

3.

4.

Штеди електричну енергију. Штедња енергије је 
питање пажње. Сигурно си чуо/ла за изреку:  
„Зрно по зрно је погача“.
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Пажљиво погледај просторије у кући. Посаветуј станаре
како да уштеде енергију.

Испричај како штедите енергију код куће.

Mi micsoda sorozat: Miért vonják ki a hagyományos  
villanykörtéket a forgalomból?, Tessloff-Babilon Kiadó, Budapest

6.

5.
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НАУЧИЛИ СМО ТОКОМ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Поделите се у четири групе!
Свака група нека изабере једну од следећих тема. Радите заједно на 
једном папиру А4 формата. Поделите свој рад са другим групама.
Имате 15 минута да завршите задатке. Да бисте сигурно урадили задатак,
морате поделити посао међу собом.

Ђак у школи

Замислите да сте лекари.
Представите главне делове тела помоћу својих цртежа.
Обележите чула човека.

Саставите хигијенски прибор који би
понели са собом на одмор.
Колико често перете руке?
Купите намирнице за здраву исхрану. Шта бисте ставили у корпу?
Запишите шта је потребно за здрав живот!

1.

2.

Школа

Причајте о својој школи. Које просторије се налазе
у школској згради? Ко све ради у школи?
Нацртајте своју школу.
Напишите назив и адресу школе.
У дворишту школе деца посматрају биљке кроз
лупу (стаклом за увеличавање). Шта виде?
Наведите делове биљака.
Жива бића разделите по групама.
Запишите шта им је карактеристично. Допуните својим цртежима.
Направите оглас! Како можете улепшати своју околину?
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Моја кућа и њена околина

Запишите облике рељефа са слике.
Какав је рељеф у твом насељу?

4.

Годишња доба

Напишите годишња доба и њихове 
месеце. За свако годишње доба 
нацртајте како се мења природа.

Одредите празнике и народне обичаје које обележавају одређено
годишње доба.

Замислите да сте модни креатори и за
свако годишње доба креирајте гардеробу.

Саставите јеловник за свако годишње доба од плодова воћа
и поврћа која су карактеристична за то доба.

Замислите да имате новог другара у разреду. Опишите му своје насеље. 
Запишите који национални парк је најближи вама и наведите шта може да 
се види у њему.

Направите свом новом другару мапу на којој се види како се стиже од
школе до игралишта.

Реците му која правила у саобраћају
треба да поштује.

Напиши како чуваш своју
околину.

3.

Папир
Пластика

Стакло Метал
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ПPИЛОГ: Национални паркови

Национални парк Агтелек – заштитни знак: шарени даждевњак;
знаменитости: кречњачке пећине, језеро Тенгерсем, Јошвафе

Национални парк Хортобађ – заштитни знак: ждрал; знаменитости: 
зоо парк у Хортобађу, вожња возићем око Хортобађског рибњака, 
арборетум Тисакирт

Национални парк Бук – заштитни знак: вилино сито; знаменитости: пећина 
Сентиштван, Холоке, Природни резерват фосила Ипољтарноц

Национални парк Кереш-Марош – заштитни знак: дропља;
знаменитости: арборетум у Сарвашу, музеј у Рехељу, Бихари Мадарварта

Национални парк Кишкуншаг – заштитни знак: обична боровница;
знаменитости: Музеј пастира у Бугацу, изложба и спомен кућа у Саћмазу

Национални парк Ферте-Ханшаг – заштитни знак: велика бела чапља;
знаменитости: редови липа у Нађценку, арборетум у Панонхалми, ботаничка
башта у Шопрону

Национални парк Прибалатонска висија – заштитни знак: јагорчевина;
знаменитости: мајур у Шалфелду, арборетум у Зирцу, резерват бивола у
Каполнапусти, пећина Лоци (Балатонфиред), пећина са језером у Таполци

Национални парк Дунав-Ипољ – заштитни знак: алпска стрижибуба;
знаменитости: пећине Палвелђ, Семлехеђ и Маћашхеђ, изложба у Шашхеђу,
башта Јокаи

Национални парк Ершег – заштитни знак: велики тетреб;
знаменитости: арборетум у Шарвару, споменици народне баштине у Ершегу

Национални парк Дунав-Драва – заштитни знак: ове две реке;
знаменитости: пећина извора Месегете (Орфи), пећина Абалигет
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ПPИЛОГ: Национални паркови ФОТОГРАФИЈЕ

Национални парк Бук – заштитни знак: вилино сито; знаменитости: пећина 
Сентиштван, Холоке, Природни резерват фосила Ипољтарноц

Национални парк Кереш-Марош – заштитни знак: дропља;
знаменитости: арборетум у Сарвашу, музеј у Рехељу, Бихари Мадарварта

Национални парк Кишкуншаг – заштитни знак: обична боровница;
знаменитости: Музеј пастира у Бугацу, изложба и спомен кућа у Саћмазу

Национални парк Ферте-Ханшаг – заштитни знак: велика бела чапља;
знаменитости: редови липа у Нађценку, арборетум у Панонхалми, ботаничка
башта у Шопрону

Национални парк Прибалатонска висија – заштитни знак: јагорчевина;
знаменитости: мајур у Шалфелду, арборетум у Зирцу, резерват бивола у
Каполнапусти, пећина Лоци (Балатонфиред), пећина са језером у Таполци

Национални парк Дунав-Ипољ – заштитни знак: алпска стрижибуба;
знаменитости: пећине Палвелђ, Семлехеђ и Маћашхеђ, изложба у Шашхеђу,
башта Јокаи

Национални парк Ершег – заштитни знак: велики тетреб;
знаменитости: арборетум у Шарвару, споменици народне баштине у Ершегу

Национални парк Дунав-Драва – заштитни знак: ове две реке;
знаменитости: пећина извора Месегете (Орфи), пећина Абалигет

Постао сам ђак

64-80.indd   67 2020. 03. 31.   16:16:28



68

Школа

Учионица

Фискултурна сала

Фискултурна сала

Фискултурна сала

Учионица

Трпезарија
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Биљке

Развој биљака I

Развој биљака III

Развој биљака V

Развој биљака II

Развој биљака IV

Развој биљака VI
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Домаће животиње и кућни љубимци

Говеда

Кокошка

Мачка

Свиња

Петао

Пас
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Домаће животиње, дивље животиње

Гуска

Заморче

Сиви пух

Коза

Хрчак

Веверица
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Дивље животиње

Јелен

Детлић

Црвендаћ

Дивљи вепар

Врабац

Кос
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Одржавање хигијене

Школски тоалет

Четкица за зубе

Сапун

Пешкир

Фен

Чешаљ
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Исхрана I

Млеко

Хлеб

Земичке

Какао

Хлеб

Овсене пахуљице

64-80.indd   74 2020. 03. 31.   16:17:22



75

Исхрана II

Паприка

Путер

Шунка

Парадајз

Сир

Конзерва
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Временска прогноза

Облаци

Киша

Снег

Муња

Излет

Дуга

64-80.indd   76 2020. 03. 31.   16:17:36



77

Гoдишња доба

Пролеће

Јесен

Прављење Снешка Белића

Лето

Зима

Рад у башти
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Саобраћајна средства

Трамвај

Тролејбус

Воз

Аутобус

Хев

Ауто
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Кућни апарати

Електрични шпорет

Машина за прање судова

Микроталасна пећ

Машина за прање и машина за 
сушење веша

Усисивач

Апарат за кафу
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Загађивање околине, заштита околине

Дечак који сакупља пластичне 
флаше

Селекција отпада

Издувни гасови аутомобила

Канте за селективно сакупљање 
отпада

Димњаци који испуштају дим

Загађена вода
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