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Нацртај предмете који су потребни за дате активности.2.

1. Нацртај шта си правио/ла током лета.
Напиши који прибор ти је за то био потребан.

Нежива природа

одржавање 
хигијене

учење игра спорт
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Напиши пример предмета који имају супротне особине.

Посматрај слику. Обој предмете који се налазе на слици.

Откриј којим спортом се баве деца на слици. Напиши њихова имена на
одговарајуће место.
Петар: Волим да играм у тиму. Милица: Базен ми је друга кућа. Марко:
Рекет увек носим са собом. Драгана: Мој спортски друг има четири ноге.

3.

4.

5.

лак →← тежак

ситан →← крупан

тврд →← мек
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Упознавање предмета и материјала

Допиши примере за наведене особине.2.

1. Повежи слику предмета са његовим особинама.

обло 
коцкасто

топло
хладно

храпаво
глатко
тешко
лако

слано
слатко
кисело
горко

зелен: сладак:

    мек:

храпав:

гласан:

мирисан:
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3.

Погоди на шта мисли Марко.
Којим чулом је осетио наведене особине?

– Ова торта је укусна!

–  Птице лепо певају!

–  Да ли ће за ручак бити 
печено пиле?

– Јој, убо сам се у прст!

– Колико си порастао од
прошле године!

4.

округло

куца

мирис 
цимета

храпав

горак

Нацртај своја чула.
Шта са чиме осећаш? Повежи картице и реченице са цртежима.

топи се  
у руци

слатко

браон

дражи  
непце

шушка  
паковање
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Особине предмета и материјала

Да ли је тврдња тачна или нетачна? Обој одговарајући знак.

Реши загонетке!

Протегне ли своје жице,  
тад округло има лице.
Кад се склопи, кад се стисне  
ко га има, не покисне.

Два прозора стоје,  
кроз њих видиш боље. 

У њој се огледаш,
огледало није,
из ручице бежи
кад се дете мије. 

На које предмете се односе наведене особине? Упиши број на
одговарајуће место. 1. провидан, 2. безбојна, 3. не пропушта воду, 4. 
ломљив, 5. течност, 6. отвара се

Папир се гужва.   т   н  Текстил се може обојити.   т   н
Дрво је тврдо.   т   н  Стакло је неломљиво.  т   н

Кожа је провидна.  т   н  Пластика упија воду.   т   н

2.

3.

1. Нацртај предмете од наведених материјала.

дрво метал стакло кожа текстил папир
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5.

6.

7.

4. Напиши одговарајуће особине датих предмета.

Повежи предмете који имају супротне особине.

Напиши супротне особине датих предмета.

Који предмет је тежи? Повежи стрелицом од тежег предмета ка лакшем.

гладак →←велик →←

лак →←округао →←

дугачак →←хладан →←
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Вештачки и природни материјали

Допуни реченице одговарајућим речима.2.

1. Повежи материјале са производима.

вештачки природни човек

Материјали који се налазе у природи су 

материјали, а оно што  производи,  

то су материјали.

производматеријал
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Обој предмете који се могу направити од природног материјала.3.

5.

4. Повежи цртеже са одговарајућим сликама.

Пронађи појмове у осмосмерци. Од преосталих слова добићеш реч која је 
заједничка за све ове појмове.

вештачки материјал природни материјал

Решење:

М П Г У М А
Г Л И Н А Д
К А М Е Н Р
А С А Н У В
С Т А К Л О
Т И Е Р И Ј
А К А С Е П
Л А Т Е М Л
П А П И Р И

ПЛАСТИКА
ГЛИНА
КАМЕН
ДРВО
СТАКЛО

ПАПИР
ПЕСАК
ГУМА
ВУНА
МЕТАЛ
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Материјали који загађују околину

Где би ставили предмете који су вам непотребни? Повежи слике са
одговарајућим реченицама.2.

1. Обој контејнере одговарајућом бојом.

+
-

место које је одређено за скупљање 
испражњених батерија у тржном центру

место за прикупљање или замену стаклене 
амбалаже

кутија за скупљање лекова којима је истекао 
рок трајања

контејнер или место за селективно прикуп-
љање металног отпада или обојених метала

компост

контејнер за селективно прикупљање 
пластике

контејнер за прикупљање одеће, обуће и 
играчака за добротворне организације

контејнер за селективно прикупљање  
папира и отпада

стакло
пластика метал

папир
стакло  
у боји
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Ко поступа исправно, а ко не? Нацртај насмешену или тужну
иконицу иза сваке реченице.

Марко сакупља прочитане новине. 
Стефан оставља у контејнер одећу коју је прерастао. 
Милица приликом сваке куповине купује нову пластичну кесу. 
Зора селектује отпад у означене контејнере. 
Петар испресује сваку пластичну флашу  
пре него што је стави у одговарајући контејнер. 
Драгана баца лекове којима је истекао рок у тоалет. 

Сва жива бића стварају отпад?     Да. / Не.
Где се одвози смеће?    У реку. / На отпад.
Шта значи селективно сакупљање отпада?  
Сакупљање према врсти материјала. / Сакупљање према боји.
У који контејнер се одлаже кутија од метала?   Сиво. / Жуто.

Шта се сме бацити у селективни контејнер?
а) амбалажа од млека, часопис, отпад од јабуке
б) грана од дрвета, тегла, пластична флаша
в) картон, пластични затварач за флашу, чарапе

Шта се не може одложити у компост?
а) покошена трава, љуске од јаја, кост
б) кора од кромпира, камен, коров
в) уље, гране, лишће

3.

5.

6.

4. Подвуци тачан одговор.

Прецртај уљеза у датим одговорима.

Прочитај у World Geographic часопису о времену распадања отпада.
Упореди податке са другарима и поразговарајте о томе.

Време распадања отпада (World Geographic Magazin):
Конзерва: 50–100 година
Пластична флаша: никада
Пластична кеса: 10–100 година
Памучна одећа: 1–5 година

Папир: 2–5 месеци
Пелена: 50–100 година
Амбалажа за млеко: 5 година
Зелена флаша: милион година
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Запаљиви и незапаљиви материјали

Обој пламен за тврдњу која је тачна.

Упиши бројеве по редоследу начина употребе ватре. Распореди их од
најстаријих до најновијих.

Ватру је пронашао човек. 

Ватра пружа заштиту од дивљих животиња. 

Људи су од почетка волели ватру. 

Људи су се у почетку плашили ватре. 

Ватра нам је неопходна у животу. 

2.

3.

1. Нацртај прачовека уз ватру.
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4.

5.

Оглед са ватром

Повежи одговарајуће реченице.

Шта се десило са папиром?

Шта се десило са каменом?

Шта закључујеш?     Папир:

                                        Камен:

Шта се десило са дрветом?

Шта се десило са стаклом?

Шта закључујеш?      Дрво: 

                                     Стакло:

Какав је био однос између онога што сте видели и величине чаше?

Допуни реченице.

Што је мања чаша

Што је већа чаша

Допуни цртеж на основу претходног сазнања са часа.

         Са ватром   него пламен. 

Већи му је дим   се не треба играти.
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Заштита од пожара

1. Прочитај песмицу.

Зашто се каже да ватра може бити пријатељ или непријатељ?
Разговарајте о томе и напишите примере.

Гаси, гаси ватру,
ватрогасац с њом у рату,
гаси, гаси ватру,
ватрогасац с њом у рату.

Кад од ватре треба да се спаси,
спасиће нас ватрогасци
поплаве кад дигну буку,
ватрогасац пружа руку.
Кад ветар ломи меље,
ватрогасац зна решење.
Он је херој, најбољи је,
увек први ће да стигне.
Он је херој, најбољи је,
увек први ће да стигне.

Гаси, гаси ватру,
ватрогасац с њом у рату,
гаси, гаси ватру,
ватрогасац с њом у рату

пријатељ непријатељ
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Ради брзе помоћи ватрогасцима треба дати тачне информације.

– Где је пожар? (тачна адреса, спрат и број улаза)
– Шта гори?
– Да ли су људи у опасности?
– Тачно име, адреса и број телефона особе која је пријавила пожар.

Зашто су потребне ове информације? Разговарајте о томе.

Изаберите из датих реченица на који начин би обавестили телефоном
ватрогасну службу о догађају. Одглумите.
– Гори уз степениште спремиште за смеће.
– У комшилуку се упалио казан за грејање.
– Гори поље жита поред аутопута.
– Од прскалице се упалила јелка.

3.

2.

4.

5.

Ко помаже у невољи? Повежи слику са одговарајућим бројем телефона.

Које савете би поделио/ла са друговима?
Подвуци речи које доказују твоје тврдње.

Некада давно су посебни чувари пазили на куће и обрадиву
површину. Са једног високог места су посматрали околину,
и ако би приметили ватру упозорили би људе. Распитај
се и сазнај како!

Којем граду припада торањ на слици?

– Удаљи запаљиве / незапаљиве предмете од свеће која гори!
– За време летњих врућина дозвољено је / забрањено је палити ватру у
шуми.
– Посуди која се греје на шпорету опрезно / слободно хватај дршку!
– Позивни број ватрогасне службе је 107 / 105.

107 105 104
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Научили смо

На данашњем часу понављамо шта смо до сада научили.
Формирајте групе и поделите задатке.
Упознајте један другог са решењима.
Желим вам добар посао и успешну сарадњу!

1. група:
•  Звездицом означите предмете са заједничким особинама.
• Шта се прави од папира? Заокружите дате примере на сликама.
• Наведите и друге предмете од папира.
• Којом бојом је обележен контејнер за одлагање папира? Обојте га
одговарајућом бојом.
• Предмете од вештачких материјала уоквирите троуглом.

2. група:
•  Звездицом означите предмете са заједничким особинама.
• Шта се прави од метала? Заокружите дате примере на сликама.
• Именујте и друге предмете од метала.
• Којом бојом је обележен контејнер за одлагање метала? Обојте га
одговарајућом бојом.
• Предмете од природних материјала уоквирите троуглом.

3. група:
•  Звездицом означите предмете са заједничким особинама.
• Шта се прави од пластике. Заокружите дате примере на сликама.
• Наведите и друге предмете од вештачког материјала.
• Којом бојом је обележен контејнер за одлагање пластике? Обојте га
одговарајућом бојом.
• Предмете који су запаљиви уоквирите троуглом.

4. група:
•  Звездицом означите предмете са супротним особинама.
• Шта се прави од стакла? Заокружите дате примере на сликама.
• Наведите и друге предмете од стакла.
• Којом бојом је обележен контејнер за одлагање стакла? Обојте га
одговарајућом бојом.
• Троуглом уоквирите предмете који нису запаљиви.

5. група:
•  Звездицом означите предмете са супротним особинама.
• Шта се прави од коже? Заокружите дате примере на сликама.
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• Наведите и друге предмете од коже.
• Линијом прецртајте предмете који загађују околину. На леву страну
слике, напишите позивни број телефона за ватрогасце.

6. група:
•  Звездицом означите предмете са супротним особинама.
• Шта се прави од дрвета? Заокружите дате примере на сликама.
• Наведите и друге предмете од дрвета.
• Троуглом уоквирите предмете који се могу рециклирати (поново
употребити).
• На десну страну слике, напишите број телефона за хитне случајеве.

+
-

08:30
пластика метал

папир
стакло  
у боји
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Већи део земљине површине покрива вода, али само мања количина
воде се користи за свакодневну људску употребу. Објасните зашто.2.

Упознај се са особинама чисте воде!
Напуни чашу са водом. Погледај јој боју, помириши је и
пробај јој укус. Напиши своја искуства у Радну свеску у
3. задатку.

3.

1.

Вода

На Земљи можемо наћи различите материје међу којима је
најважнија вода. Објасни зашто је вода неопходна за живот.

ДА ЛИ ЗНАШ?
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Ког датума је светски дан воде?
Распитај се!
Шта значи недостатак воде за пиће?
На којим деловима земљине планете је 
недостатак воде за пиће?
Које су последице тог недостатка?
Распитај се у кругу породице.
Разговарајте о томе што сте сазнали.

ЗАКЉУЧАК

Истражи шта се дешава када воду прелијеш из
једне чаше у другу. Опиши запажања у Радну
свеску у 4. задатку.

4.

Уради оглед

Напуни водом пластичну чашу до половине. Са фломастером
означи ниво воде на чаши. Стави чашу у дубоки замрзивач неколико
сати. Напиши своја запажања у Радну свеску у 5. задатку.

Извади чашу из дубоког замрзивача и остави је на
столу. Погледај шта се дешава. Опиши у Радној
свесци своја запажања у 5. задатку.

5.

Уради оглед

Уз помоћ учитеља загреј воду у једној мерној чаши.
Погледај шта се дешава. Опиши запажања у Радној
свесци у 6. задатку.

Уз помоћ учитеља поново загреј воду у
чаши за мерење. Када се вода загреје
покриј чашу металним поклопцем.
Опиши запажања у Радној свесци у 6.
задатку.

6.
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1.

Течност

Да ли постоје неке друге течности осим воде? Своје тврдње докажи уз
помоћ слика.

Упореди једну кашику сока од лимуна са кашиком меда.
Која особина је карактеристична за који материјал?2.

таман

течан

густ

редак

кисео

сладак

светао

ШАМПОН

Какао

Уље

Средство  
за прање 
судова
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Уради оглед

Напуни шприц до пола. Са прстом
чврсто затвори отвор на шприцу и
покушај да истиснеш са цилиндром
воду ван шприца.
Каква су ти запажања?

3.

Који предмет није погодан за чување течности?4.

ЗАКЉУЧАК

ЗАПАМТИ!

Најдуже реке на Земљи су Нил и
Амазон.
Где се налазе ове реке?
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Особине чврстих материја су променљиве.
Посматрај слике и наведи које су те промене.3.

1.

Чврсте материје

Све што око нас постоји је од материје. Материја може бити у чврстом, 
течном и гасовитом стању. Материја у различитим стањима се разликује 
по карактеристикама, као што су: облик, боја, тврдоћа, густина...
Када расхладиш воду у замрзивачу онда се вода смрзне и претвори у 
лед. Промени се агрегатно стање воде. Течно агрегатно стање воде се 
претворило у чврсто агрегатно стање тј. лед. Испричај која је разлика 
између течне и чврсте материје.

ЗАКЉУЧАК

2.
Течне и чврсте материје имају једну
заједничку особину.
Која је та особина? На основу слике
сазнај која је та особина.
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Човек је од чврстих материјала произвео многе корисне и
потребне предмете.
Испричај у чему нам помажу велика средства и грађевине са
слике.

5.

6.

Облик чврстих материја се мења на основу спољашњих утицаја.
На који начин се може променити облик чврсте материје?4.

Наведи још неке примере материја које се могу пресипати.

Течности се могу разлити. Да ли је течност све оно што се може разлити?
Докажи одговор следећим огледом.
Стави на клупу шаку соли. Она ће се расути. Објасни шта то доказује.
Сипај со у чашу. Покушај пресути со у другу чашу. Објасни шта се десило.
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Затвори уста и зачепи нос. Испричај шта си приметио/ла. Без
ваздуха нема живота. Објасни зашто.2.

Ваздух се простире свуда око нас. Ми га не видимо, али га осећамо.
Докажи ову тврдњу.

Замахни неколико пута
свеском испред лица.
Дувај кроз сламку у чашу са
водом.
Дуни у пиштаљку.

Испричај шта си приметио/ла.

3.

1.

Ваздух

Чиме је испуњен простор у празној канти?
Шта се налази у унутрашњости лопте, гуме од
бицикла, гуме за пливање и балона.

ЗАКЉУЧАК
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У воду стави шампон или комадиће
сапуна и промешај. Дувањем кроз 
сламку покушај да направиш мехуриће 
од сапунице. Шта се налази  
у мехурићима?

5.

4.

Турбина на ветар користи кретање
ваздуха помоћу великих лопатица и
производи струју.

Öveges József: Játékos fizikai kísérletek  
(Nemzeti Tankönyvkiadó)

ЗАКЉУЧАК

ЗАПАМТИ!

Уради оглед

Преврни празну чашу у посуду са водом. Објасни
шта се десило када си чашу продрмао/ла.
Своја запажања запиши у Радну свеску у 4. задатку.

Надувај један балон и високо га подигни, затим га
пусти. Објасни шта се десило са балоном. Запажања
запиши у Радну свеску.

Увуци ваздух у празан шприц за инекцију. Прстом
затвори сам врх и покушај притиснути шприц од
инекције. Објасни шта си приметио/ла.
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Уради оглед

У чашу пуну воде додај коцкицу 
шећера, а у другу додај песак. Садржај 
сваке чаше промешај са кашиком. 
Које промене су се десиле у чашама? 
Запажања нацртај у Радну
свеску код 1. задатка.

У пуну чашу са водом додај сируп  
од малине, а у другу јестиво уље.  
Обе течности промешај кашиком. 
Које промене су се десиле у чашама? 
Запажања нацртај у Радну свеску.

2.

Постоје материје који се растварају у води и које се не растварају. Масти и
уља се не растварају у води. Масно посуђе и тањири се не могу потпуно
опрати са водом. Који растварач се користи за уклањање масти и уља?

3.

1.

Растварање

У чашу воде исцеди пар капи лимуна.
Објасни шта се десило.

ЗАКЉУЧАК
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У води се могу растворити штетне материје што може бити
отровно. Наведите пример таквог загађења у околини.
Како можемо заштитити наше воде?

5.

Уради оглед

Какао сипај у чашу хладног млека и у чашу топлог млека.
Своја запажања запиши у Радну свеску у 3. задатак.

4.

ДА ЛИ ЗНАШ?

ЗАКЉУЧАК
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2.
Данас користимо међународно признате мерне јединице како
бисмо избегли неправилности у мерењу. За мерење се користе
мерила (једноставни уређаји) и мерни инструменти.
Који мерни уређај шта мери? Повежи слике са појмовима.

1.

Мерење 1. 

У прошлости су људи мерили својим деловима тела, нпр. користили су
величину својих руку и ногу. Са овим начином мерења добијали  
су различите резултате. Објасни зашто.

Шака, прстохват, ока, туце. Да ли си чуо/ла за ове изразе и шта они значе?

ДА ЛИ ЗНАШ?

30

MIT MIVEL MÉRÜNK? 1.

Mit mivel mérünk? Társítsd a tárgyak képét a mérendő fogalommal!1.

2.

Marék, rőf, csipet, véka. Mit jelentenek ezek a szavak? 
Nézz utána!

Régen az emberek testrészeik segítségével mértek, így nem kellett külön 
mérőeszköz. Próbáljatok ti is a régi módon mérni! 

Beszéljétek meg, mi minden változott  
rajtad születésed óta!
Mit mérnek rajtad az iskolaorvosnál és otthon?

3.

hosszúság 

tömeg

űrtartalom

hőmérséklet

idő

hüvelyk arasz láb lépés öl
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палац

дужина

маса

запремина

температура

време

педаљ стопало корак хват
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3.

Изабери са којом вагом би шта измерио.

Наведи за чега се користе ови предмети и ко их користи.

4.

5.

Вежбај мерење дужине.
Лењиром или метром измери дужину оловке, свеске, своје торбе и
дужину клупе. Пре мерења процени дужину.
Добијене резултате запиши у Радну свеску у 2. задатак.

3.

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК
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Значајна особина материјала је температура
коју човек осети додиром. Да би се одредила
тачна температура потребан је термометар. 
Који термометар шта мери?

2.

1.

Мерење 2. 

Погледај слике и објасни разлике.

ЗАКЉУЧАК

Течност која се налази у термометрима се диже или спушта према
промени температуре. Што је топлије, течност се шири и пење се, а
што је хладније, течност се спушта.

Погледај термометре на слици. На које годишње 
доба те подсећају?

Коју гардеробу би препоручио 
детету у вртићу?

Објасни зашто је важно да се 
облачимо у складу са температуром.

3.
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Људима се повремено мери температура. Када се мери и зашто?
Када ти је последњи пут мерена температура?
Због чега се користи хладан облог, ако имаш високу температуру или ако 
ти чланак отекне?

5.

Температуру 0 °C називамо тачком замрзавања и тачком топљења.
Oбјасни зашто.4.

Како знаш када треба ићи у школу? Када почиње тренинг? Када је дошло
време за спавање? Колико времена још можеш да се играш са својим 
друговима?

Помоћу времена се мери трајање неког
догађаја. Оно што се раније десило је 
прошлост. Оно што се сада дешава 
је садашњост. Оно што ће се десити 
касније је будућност.
Реците примере догађаја у
прошлом и будућем времену.

6.

7.

8.

ДА ЛИ ЗНАШ?

ЗАКЉУЧАК

За мерење времена користимо различита
средства.
Именуј предмете на слици.
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Приликом куповине треба обратити пажњу на
више ствари. Објасни шта значи рок трајања и
попуст на производе.

3.

1.

Куповина и припрема намирница

Испричајте зашто људи иду у куповину.
Ко купује у твојој породици?
Колико често идете у куповину?
Које намирнице најчешће купујете, а које
најређе?
Испричај на шта обраћате пажњу приликом
куповине производа.

Које још информације можеш да видиш на
производима? Погледај слику и објасни
зашто треба знати те информације.

4.

Које производе можете купити у датим
продавницама?2.

Где је боље куповати:
у оближњој
продавници или у
великом тржном
центру?

тржни центармесара пекара пиљарница пијаца
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Објасни шта се ради са купљеним намирницама и како се оне
разврставају. Испричај где се одлажу намирнице.

Објасни зашто је неправилно
одлагање намирница опасно.
Који су симптоми и које су
последице тровања храном?
На који начин може да се
избегне тровање храном?

Објасни шта се дешава са храном коју не поједеш код куће или у школи.

Поред сирових намирница
свакодневно треба јести и кувану
храну. 

Наведи које ти је омиљено кувано
јело. Ко кува у твојој породици?

Испричај да ли учествујеш у
припреми јела и која су твоја
задужења.

5.

6.

8.

7.

Ugray-Nagy Tünde: Manókonyha – Szakácskönyv gyerekeknek (Sanoma Média Kiadó)

Паметна куповина: код куповине је потребно обратити
пажњу да се купује само оно што је стварно потребно.
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Исхраном у организам уносимо потребне материје за раст, развој и
функционисање тела. Намирнице могу бити сирове и обрађене (печене, 
куване). Коју врсту сирових намирница волиш? Наведи које ти је омиљено
кувано јело.

2.

1.

Исхрана

Испричај зашто одрасли људи точе гориво у ауто. Шта се дешава са
аутом када се потроши гориво?

Објасни шта омогућава  
функционисање људског тела.
Објасни какав је осећај глади.

Намирнице могу бити биљног или животињског порекла. Именуј
производ и наведи којој врсти намирница припада.3.

Павлака

Павлака

Џем

Сок
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Храна се уситњава зубима, а затим гута. Сваки залогај редовно сажваћи да 
би га желудац могао лакше сварити. 
Испричај како можемо сачувати здраве зубе.

- Храни се разноврсно и редовно!
- Једи пет пута дневно!
- Једи мале количине, немој да се преједаш!
- Једи полако и немој журити!

Много људи користи услуге брзе хране.
Наведи шта су предности, а шта недостаци оваквог начина исхране.

5.

6.

Објасни „златна правила” у исхрани:4.

ЗAПАМТИ!

Сазнај шта значи алергија на намирницу.

Bereznay Tamás, Csikós Viktória, Hécz Attila: Mesék a konyhából (Boook Kiadó)

Вегетaријанац је особа која не једе намирнице животињског порекла.
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1.

2.

Намирнице

Исхрана је животна потреба. Исхрана обезбеђује живим
бићима потребне материје и енергију. 
Посматрајући слике испричај која жива бића се чиме хране.

Храна коју узимамо садржи важне хранљиве материје потребне за
организам. У хранљиве материје спадају беланчевине, масти и
угљени хидрати.
На основу слика именуј намирнице које садрже беланчевине.

ЗАПАМТИ! 

Павлака

Павлака
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Масти обезбеђују организму енергију за кретање и рад. На основу слика
испричај који је производ биљног, а који животињског порекла.3.

Испричај зашто је јако масна храна нездрава.

4.

ЗАПАМТИ! 

ЗАПАМТИ! 

Mi micsoda-sorozat: Rejtvényes barangoló – Az emberi test – Felépítés, érzékelés, 
táplálkozás, agy (Tessloff Babilon Kiadó)

Путер Маст
МаргаринУље Уље

На слици су приказане намирнице које садрже угљене хидрате.
Наведи које од намирница су сирове, а које прерађене.
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Витамине обележавамо словима абецеде. 
Наведи који витамини се налазе у намирницама са слике.

Који витамин је за шта добар? Прочитај објашњење у Радној свесци.

2.

Један део витамина ствара наш организам, а остале витамине
добијамо од намирница. Велики део витамина се обезбеђује путем
воћа и поврћа.
Наведи која врста хране садржи воће или поврће.

поховано месо, пита са јабукама, салата од купуса, печена кобасица,
мекике, виршле, парадајз чорба, компот од вишања, кромпир пире,
сок од рибизле

3.

1.

Витамини и минералне материје

За рад организма поред беланчевина, масти и угљених хидрата,
потребни су и витамини и минералне материје. Наведи које
витамине познајеш?

ЗАПАМТИ!

Млеко

Млеко

Млеко

Путер

Паштета

Маргарин

Путер
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ДА ЛИ ЗНАШ?

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

ЗАПАМТИ! 

Недостак витамина: то је стање организма када је количина витамина
мања од потребне. Узрокује различите тегобе и болести.
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Слику која показује правилан начин ихране називамо пирамидом исхране.
Тумачење је једноставно. Од намирница које су приказане на дну пирамиде,
можемо највише јести, а намирнице које се налазе на врху пирамиде треба
узимати у што мањим количинама.

2.

1.

Пирамида исхране

За развој организма човека потребна је редовна исхрана. Разноврсне
намирнице дају организму потребне хранљиве материје. Није свеједно
коју врсту хране једемо и у којој количини. 

Шта уочаваш на слици?
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Објасни коју нам поруку даје пирамида исхране. Наведи четири нивоа 
групе намирница.

Објасни зашто су шећер и слаткиши на врху пирамиде. Са којим
намирницама можемо заменити шећер у исхрани?

маст, уље, слаткиши

поврће, воће

млеко, месо, риба, јаја

житарице, хлеб, тесто, пиринач

Поједини људи морају водити рачуна о својој исхрани због болести или
алергије. Зашто?
Наведи који део намирница, у прирамиди исхране, треба изоставити из
јеловника дијабетичара и особа који су алергичне на брашно и млеко.

5.

Шта значи једнолична исхрана? Које су последице једноличне исхране? 
Објасни шта ће се десити ако се свакодневно превише или премало једе.4.

Буди саветник за исхрану! Објасни која пирамида исхране је погрешна.3.

ЗАКЉУЧАК

Проучи шта значе изрази: бело месо и црвено место.
Шта препоручују стручњаци, које месо би требало више да се једе? 
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Биљке које расту у природи углавном служе за исхрану животиња. Које
животиње су биљоједи?2.

1.

Јестиве самоникле биљке

Људи узгајају различите биљке као основу за исхрану. Постоје и самоникле
које расту у природи. На основу слике наведи које су посађене, а које
самоникле биљке?
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4.

У природи се могу наћи и самоникле биљке које су јестиве за људе.3.

ЗАПАМТИ! 

Од плодова ових биљака може се кувати џем и правити сок.
Објасни за шта су добри ови воћни производи. Које од њих си пробао/ла? 
Какав укус имају?

брусница

шумска јагода

глог

купина

шипак

дрен

трњина

дивља крушка

Истражи којих још лековитих биљака има и које је њихово лековито 
дејство.

 боквица

за ублажавање
кашља

камилица

против
упале

нана

против
грчева

лаванда

за побољшање
апетита

црна зова

за чишћење
црева

Неке од биљака се могу користити и у медицинске сврхе. Фармацеутска
индустрија од одређених састојака биљака производи лекове и креме.
Људи по народној медицини од лековитог биљака праве чајеве, облог,
лековитe купкe и уље.
Испричај који начин лечења би препоручио за болове у грлу, огреботине
и ишчашење чланка.
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Да ли су деца саставила правилан јеловник?
Ко је од њих изабрао разноврстан оброк богат витаминима? Који
оброк није одговарајући? Шта би ти препоручио/ла!

доручак:  
пржени хлеб са сиром, воћни сок 
ужина:  
чоколада 
ручак:  
чорба од празилука, печено месо, 
пиринач 
ужина:  
хамбургер, кока-кола 
вечера:  
палачинка, чај

доручак: 
колач са нутелом, какао
ужина: 
крушка, јогурт
ручак: 
гриз у млеку, колач
ужина: 
хлеб са намазом од сира и паприка 
вечера:  
топли сендвич, млеко

2.

1.

Исхрана

Човековом телу је
неопходна енергија. Да
би се то обезбедило,
потребно је пет пута
дневно узимати оброке.
Наведи у ком времену
се узимају оброци
током дана?
Који оброк називамо
главним оброком?
Зашто?

ЗАПАМТИ! 

доручак

преподневна 
ужина

ручак

поподневна 
ужина

вечера

�.

�.

�.
�.�.

–

–

–

–

–

Ана Марко
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За свечане прилике припремају
се посебни оброци.
Испричај, који су обичаји у исхрани за
време породичних празника.

Испричај шта људи једу за Божић, Нову годину и Ускрс.

4.

Објасни зашто је важно слушати савете о исхрани.

- Једи више пута дневно мање количине, него ретко и пуно!
- Свакодневно једи воће!
- Након оброка немој се бавити спортом!
- Два сата пре спавања, немој ништа да једеш!

3.

ЗАПАМТИ! 

ЗАПАМТИ! 

Колико литара течности попијеш у току дана? Замоли старијег члана
породице да ти помогне да измериш количину течности коју попијеш
током викенда. Упореди измерену количину течности са препорученом
дневном количином. Шта си закључио/ла?
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Неживе ствари нису
способне за оне
животне појаве као
што су жива бића.
Наведи које су
животне појаве.

2.

Именуј жива бића на слици.
Наведи још нека жива бића из околине.3.

1.

Жива природа

Погледај слике.
Испричај коју разлику си уочио/ла
између ова два пса.

Испричај, шта зна први, а шта други пас.

48-64.indd   48 2020. 03. 31.   20:00:32



49

Именуј групе живих бића.4.

Испричај карактеристике датих група.

ЗАКЉУЧАК

размишљају

мењају се

не крећу се

говоре

пуштају звук

имају корен

Испричај који су услови за развој и опстанак живота.5.
- Шта ће се десити са садницама, ако их не заливамо?
- Шта ће се десити са уловљеном рибом, ако је не вратимо у воду?
- Шта ће се десити са папагајем, ако га хранимо храном за псе?
- Шта ће се десити са цвећем у саксији, ако је ставимо у замрзивач?

Изаберите једног ученика из разреда. Задатак ученика је да
опонаша звук и кретање једне животиње. Први ученик који
препозна приказану животињу следећи опонаша звук и кретање
неке друге животиње.

6.
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Јако давно, свака животиња је живела у свом природном станишту.
Испричај зашто је човек временом припитомио део животиња из околине.

Испричај које користи имамо од животиња на сликама.

2.

1.

Жива бића у нашој околини

На сликама су приказана два станишта. Испричај у чему је разлика.

Циљ припитомљавања животиња је да човек има корист од њих.
Човек је прво припитомио животиње од којих је добијао месо, а затим и
животиње од којих је имао и друге користи.
Именуј домаће животиње на сликама. Наведи називе мужјака, женке и
младунчета. Нпр. говедо: бик, крава, теле.

3.

ЗАПАМТИ!
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Животиње могу бити домаће животиње и кућни
љубимци.
Објасни зашто људи држе кућне љубимце.

Објасни зашто се каже да је пас најбољи човеков пријатељ.

4.

5.

Човек је одговоран за животиње које се гаје у домаћинству, кући или стану.
Испричај, на који начин се човек брине о домаћим животињама.6.

A hullámos papagáj (Elektra Kiadóház) A tengerimalac (Elektra Kiadóház)
A hörcsög (Elektra Kiadóház) Díszpintyek (Elektra Kiadóház)

ЗАПАМТИ!

ЗАПАМТИ!
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Понекад и дивље животиње живе у вештачким стаништима.
Испричај зашто.2.

1.

Дивље животиње

Испричај, на којим природним стаништима живе животиње.

ЗАПАМТИ!
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Подели по групама дивље животиње, на основу тога да ли живе
слободно или у зоо-врту. Испричај која је разлика у животним
условима између ове две групе животиња.

Шта мислиш: Да ли је животиња која живи  
на слободи = дивља животиња?

Угроженим врстама називамо оне групе животиња којима прети
изумирање.

3.

4.

5.

ЗАПАМТИ!

ЗАКЉУЧАК

ДА ЛИ ЗНАШ?

животиње које живе 
на слободи

животиње које живе у 
заробљеништву
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Сисари живе у свим животним стаништима па тако и у мору.
Наведи примере животних станишта за сисаре.2.

1.

Сисари

Животиње се могу поделити према њиховој грађи тела, размножавању и
начину живота.
Испричај, које заједничке особине примећујеш код животиња на сликама.

живи у шуми живи на ливади живи поред воде

јелен текуница видра

ЗАПАМТИ!

Животиње на сликама се на исти начин размножавају. Овим животињама
се рађају живи потомци.
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Magyarország emlőseinek atlasza (Kossuth Kiadó)
A világ állatai, Emlősök (Cser Kiadó)

У слободно време погледај цртани филм „Вук”, режиран на основу романа
Фекете Иштвана.

ЗАКЉУЧАК

удови (ноге)

глава

врат

труп

реп
На основу слике
наведи делове тела
сисара.

5.

Сисари се према начину исхране могу поделити у групе.
Испричај, чиме се хране животиње из датих група.4.

биљоједи месоједи сваштоједи

срна лисица дивља свиња

Објасни следеће изразе.3.
живи у земљи живи на дрвету живи у води

кртица коала
кљунаш
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Облик и величина јаја је различит у зависности од врсте птица. Такође
се разликују и по боји, а могу бити обојена или тачкаста.
Објасни зашто.

2.

1.

Птице

Које су заједничке особине животиња на
сликама?

Птице за полагање јаја граде гнезда. 
Од чега и где птице граде гнезда? Објасни зашто.3.

јаја
црног
коса

јаја
препе- 

лице

нојева
јаја

шевина
јаја

јаја
кокошке

јаја
славуја

јаја
сенице

ЗАПАМТИ!
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ЗАПАМТИ!

На основу слика испричај која птица којој групи припада.

На основу слике наведи главне делове тела птице.5.

4.

6.

репно перје

удови
(ноге и крила)

труп

кљун

врат

глава

ЗАКЉУЧАК

Неке врсте птица проведу само део године у нашем окружењу, то су птице
селице.
Птице селице излегу младунце у нашем окружењу, затим на јесен одлазе на
југ, а у пролеће се враћају са југа. Постоје и птице које на северу излегу
младунчад, у јесен долазе код нас, ту презиме и у пролеће се враћају на север.
Дом птице је тамо где је дошла на свет.
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глава реп
труп

Објасни, по чему се разликују рибе од осталих животиња које смо учили.2.

1.

Рибе

Прочитај песмицу. О којој животињи се говори? Испричај где
живи ова животиња.

Рибица

Једна риба мала
пливати је стала.
Пливала је цели дан,
скочила из мора ван.

Хајде рибо мала ти
иди даље пливати,
а у лето ја ћу доћи
пливаћемо све до ноћи. 

ЗАПАМТИ! 

Именуј главне делове рибе.3.

пастрмка сом
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5.

Рибе пливају у води.
Испричај, који део тела
им помаже у кретању.

4.

ЗАПАМТИ! 

ЗАПАМТИ!

Не размножавају се само рибе икром, већ и друге морске животиње. 
Истражи које су те животиње.

По начину исхране рибе се деле на: биљоједе, грабљивице, сваштоједе.
Само грабљивице имају зубе. Објасни зашто.

леђна 
пераја

репна
пераја

подрепна пераја
трбушна пераја

грудна пераја

ЗАКЉУЧАК

ДА ЛИ СИ ЗНАО/ЛА?
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1.

Инсекти

По чему се разликује животиње на слици од животиња о којима
смо до сада учили?

На основу слике именуј главне делове тела инсекта.2.
глава груди

трбух

На глави се налазе очи,
пипци (орган за додир и мирис)
и усни орган.
На грудима се налазе
пар ногу и крила.
Са стране трбуха се налазе
отвори – органи за дисање.

Кретање инсеката је различито. Могу да трче, скачу или пливају. Већина
инсеката зна да лети, јер имају један или два пара крила. Постоје инсекти
који немају крила.
Разврстај дате инсекте на слици по начину кретања.

3.

плива

трчи

лети

скаче

ЗАПАМТИ!

мрав
бубазлата

скакавац
кромпирова 
златица

мува водена бува

48-64.indd   60 2020. 03. 31.   20:02:03



61

Један део инсеката човек 
сматра пријатељима, а 
други део непријатељима. 
Објасни зашто?
Инсекти се, према начину 
исхране могу поделити у 
више група. Постоје врсте 
које сишу нектар, једу лишће, грабљивице, паразити и сваштоједи. Наведи 
примере инсеката који имају различит начин исхране.

Лептири су најлепши инсекти. Њихов
развој је јако интересантан. 

Погледај на слици
како ће од јајашца
настати леп лептир.

1. Женка на заштићено
место полаже јајашца.
2. Из јајашца се развија
ларва, која стално расте  
и због тога се љушти.
3. Када је ларва довољно
велика претвара се у
лутку, и унутар лутке се
даље развија у инсекта.
4. Из лутке излази лептир.
Овај развојни пут се
назива потпуни
преображај.

4.

5.

ЗАПАМТИ!

ЗАКЉУЧАК

Mi micsoda: Rovarok (Babilon Kiadó)
A világ állatai: Rovarok és egyéb gerinctelenek (Cser Kiadó)
Fürkészkönyvek: Lepkék (Trivium Kiadó)
A bogarak világa (Műszaki Kiadó)

Објасни зашто се овај процес зове потпуни преображај.

1.

2.

3.

4.
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Зоолошки врт

Постаните власници најбољег зоолошког врта!
Замислите како би изгледало зоо царство вашег разреда.

Направите парове или групе и радите у складу свог интересовања.

Ученици који воле сисаре нека саставе листу становника „Куће 
сисара“. Напишите која животиња где живи, чиме се храни и како се 
бринемо о њој.

Ученици који воле птице нека саставе листу становника „Куће 
птица“. Напишите која животиња где живи, чиме се храни и како се 
бринемо о њој.

Ученици који воле инсекте нека саставе листу становника „Куће
инсеката“. Напишите која животиња где живи, чиме се храни и како 
се бринемо о њој.

Ученици који волеж ивотиња која живе у води нека саставе листу
становника „Аквариума воденог живота“. Напишите која животиња 
где живи, чиме се храни и како се бринемо о њој.

Свака група која се бави са животињама у заточеништву нека пази да
животиње живе у миру и сигурности.

Ученици који воле да цртају нека осмисле натпис изнад улаза и
направе плакат и улазнице за промоцију зоолошког врта.

Ученици који воле да се баве организацијом нека осмисле на који
начин посетиоци могу да се забаве осим посматрања животиња. 
Програм нека садржи и тицање новог знања и јачање свести о 
екологији.

1.

2.

6.

3.

4.

5.
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7.

8.

Ученици који воле да уређују нека одреде радно време зоо парка и 
правила понашања посетилаца. Нека имају на уму мир и здравље
животиња.

Изаберите једног представника зоолошког врта и једног репортера.
Њихов задатак је да у извештају или репортажи представе 
занимљивости зоо парка. Кроз питања и одговора треба да вас
упознају са знаменитостима.

Када све буде спремно, покажите свој рад једни другима!

Лепо се забавите, желимо вам успешну сарадњу.

Након представљања зоолошког врта, осмислите једни другима
занимљиве задатке.

Нека свака група напише једно занимљиво питање у вези неке животиње.
Такође напишите три одговора, један тачан и два нетачна. Задатке
предајте учитељу који ће да их наглас прочита, а ви дајте одговоре. Сваки
тачан одговор вреди 1 бод. Побеђује група са највише освојених бодова.

После игре изаберите најзанимљивија питања од којих ћете саставити
питалицу, коју ћете дати породици. (Уз питалицу приложите кључ
решења за бржу контролу одговора.)
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Зоолошки вртови и паркови у Мађарској

1.
Упишите у претрагу интернета на мађарском језику: „állatkertek
Magyarországon”! Потражите следеће веб-сајт странице.
Пронађите их на карти Мађарске, где се налазе.

48-64.indd   64 2020. 03. 31.   20:02:11


