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1. СТИГЛА НАМ ЈЕ ЈЕСЕН

Обој  испред тачног наставка реченице.

ЈЕСЕН је:   школски предмет.

        годишње доба.

        врста птице.

Заокружи ДВЕ слике које приказују какво је најчешће време у јесен.

Често пада снег. Често пада киша.
Често је топло и  

сунчано. Често је облачно.

 Ако је тврдња тачна, заокружи ДА. Ако тврдња није тачна, 
заокружи НЕ.

Људи у јесен припремају дрва за огрев.   ДА НЕ
Деца у јесен најчешће носе папуче и шортсеве.  ДА НЕ
У јесен сазревају јагоде и трешње.    ДА НЕ
Веверице прикупљају лешнике и орахе за зиму.  ДА НЕ

Заокружи слике птица станарица.

чапља врабац сврака ласта
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2. ЧУВАМ ЗДРАВЉЕ – ВОДИМ РАЧУНА 
О ЧИСТОЋИ

 Нацртај у празним пољима оно што користиш приликом одржавања 
чистоће свога тела. На линији напиши назив онога што си нацртао/
нацртала.

_____________________ _____________________ _____________________

Ако је тврдња тачна, обој поље испред.

Када доручкујемо, можемо да бришемо уста рукавом.

Сви треба да перемо руке само увече.

Нокте сечемо маказицама или грицкалицом.

Чисту одећу облачимо само кад идемо у госте.

Обој предмете који се користе за чишћење у стану или у кући.

Заокружи слова испред тачних одговора.

Да би дом био чист и уредан, потребно је да: 
а) улазимо обувени;
б) усисавамо и бришемо прашину; 
в) једемо на кревету или на поду;
г) редовно проветравамо просторије;
д) своје ствари чувамо и остављамо на место.
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3. ДАН ПО ДАН – СЕДМИЦА

Написани су називи неких дана у седмици. Допиши оне који недостају.

Одговори на питања. Одговоре напиши на линијама.

Који дани чине викенд? ______________________ и _____________________

Ако је данас среда, који дан је био јуче?______________________________

Замисли да је прекосутра недеља. Који би дан био данас?____________

Напиши свој распоред часова за пети дан у недељи.

ДАН

1. ЧАС

2. ЧАС

3. ЧАС

4. ЧАС

5. ЧАС

понедељак

четвртак

недеља
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4. УПОЗНАЈЕМО ПРИРОДУ
 – ЖИВУ И НЕЖИВУ

Допуни реченице одговарајућим речима: природа, нежива природа и 
жива природа.

Све што живи (биљке, животиње и човек), припада ____________________.
Сунце, вода, ваздух и земљиште чине ____________________. Све што се 
налази око нас, а није направио човек је ____________________.

На слици обој све што припада живој природи.

Заокружи слово испред тачног одговора.
Природу истражујемо тако што:
а) слушамо вести на телевизији или на радију;
б) посматрамо и бележимо запажања;
в) седимо у кући ако је напољу хладно.

Шта припада живој, а шта неживој природи? Понуђене речи упиши у 
одговарајућа поља у табели.

трава       коњ       пахуља       стене       ласта       сунце       река

ЖИВА ПРИРОДА НЕЖИВА ПРИРОДА
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5. ИСТРАЖУЈЕМО ВОДУ

Ако је тврдња тачна, упиши ✓ у одговарајуће поље у табели. Ако твр-
дња није тачна, упиши X.

✓ X

Вода за пиће је без боје.

Вода треба да мирише на парфем.

Слану воду користимо за пиће.

Обој одговарајућим бојама оно што се налази у чашама. 

Ако течност у чаши има боју, заокружи ту слику.

сок од јагоде                    вода                       чоколадно млеко

Обој кружић испод слике ако је на њој приказано оно што се раствара 
у води.

Допуни реченицу.

Морска вода је слана. То значи да је у њој растворена _______________.
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6. ИСТРАЖУЈЕМО ВАЗДУХ

Допуни реченице тако да тврдње буду тачне.

Ваздух нема ни ________________________ ни_________________________.

Загађен ваздух се примећује по ____________________________________.

Ваздух улази у наше тело тако што га _______________________________.

Прочитај пажљиво овај текст. Размисли шта је тачно, а шта није. Пре-
пиши правилно цео текст на линије.

У нашем телу има ваздуха. Ваздух видимо. Чист ваздух мирише на 
бензин и дим. Ваздух је чистији у граду него у селу. 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Неки предмети су испуњени ваздухом? Заокружи слике таквих пред-
мета.

Прецртај називе загађивача ваздуха.

дрвеће               аутомобили               пушачи               чамци

фабрике               реке               бициклисти
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7. УПОЗНАЈЕМО МАТЕРИЈАЛЕ КОЈИ 
НАС ОКРУЖУЈУ

Нацртај по један предмет који је направљен од наведеног материјала.

ДРВО ПЛАСТИКА СТАКЛО

У сваком пољу прецртај назив једног материјала који не припада скупу.

МЕКИ
МАТЕРИЈАЛИ

НЕПРОВИДНИ 
МАТЕРИЈАЛИ

ТВРДИ 
МАТЕРИЈАЛИ

пластика
гума

сунђер
тканина

дрво
стакло
метал
камен

метал
стакло
камен

пластелин

Напиши на линији назив једног матријала који је тврд и непровидан.

____________________________________________________________________

Заокружи назив материјала од којег може да се направи посуда за ку-
вање хране.

гума                 дрво                 сунђер                 картон                 метал

Ове чизме су направљене од гуме.
Зашто се оне најчешће носе у јесен?
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________
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У пољима су написани називи делова биљака. Повежи их линијама 
са деловима биљке приказаним на слици.

Који део биљке је описан овим текстом? Допуни реченицу

          Реч је о ____________________________.

Ако је тврдња тачна, заокружи ДА. Ако тврдња није тачна, заокружи НЕ.

Листови биљака увек су жуте боје. ДА НЕ
Неки листови мењају боју и опадају у јесен. ДА НЕ
Неке биљке имају листове у облику иглица. ДА НЕ
Све биљке имају листове истог облика. ДА НЕ

Напиши у табелу поред назива биљке како се зове плод те биљке.

БИЉКА ПЛОД
храст 
леска 

крушка 
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8. СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ 
МЕЂУ БИЉКАМА

Код краставца, траве и 
маслачка је зелено и меко. 
Код дрвећа и жбуња је 
тврдо и најчешће је браон 
боје. Повезује корен са 
гранама и листовима.

цвет

лист

плод

семе

корен

стабло



(На линији напиши име и презиме)(На линији напиши име и презиме)(На линији напиши име и презиме)(На линији напиши име и презиме)(На линији напиши име и презиме)

СВЕТ ОКО НАС
(На линији напиши име и презиме)

9. ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ

Обој поља у којима су написани називи домаћих животиња.

Попуни празна поља у табели.

МУЖЈАК ЖЕНКА МЛАДУНЧЕ

пиле

кобила

ован

ћуран 

Црвеном бојом заокружи називе домаћих животиња које убрајамо у 
живину, а плавом бојом називе животиња које убрајамо у стоку.

коњ                крава                патка                гуска

кокошка                коза                ћурка                магарац

Допуни реченице тако да тврдње буду тачне.

Пси, мачке, папагаји, рибице и корњаче су кућни ___________________.

Човек брине о домаћим животињама тако што их _________________ и 
___________________________________________________________________.

Нацртај у правоугаоник животињу која је описана у датом тексту.

Човек је гаји и брине о њој. 
Живи у тору. 
Тело јој је прекривено руном.
Храни се биљкама. 
Младунче јој је јагње.

коза вук кокошка веверица крава
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10. МОЈЕ ТЕЛО

У правоугаонике упиши називе делова тела.

Поља са називима делова тела човека  обој зеленом бојом. Поља са 
називима чула обој плавом бојом.

колено слух вид шака

додир лакат укус стопало

На линије допиши називе чула која користиш у одређеним ситуацијама.

Када читам књигу, користим чуло ___________________________________.

Пријатне и непријатне звуке разликујем захваљујући чулу ___________.

Да ли је у соби загушљиво, осећам чулом ___________________________.

Да ли је нешто храпаво или глатко, осећам помоћу чула _____________.

Рукама и ногама човек обавља различите радње. Да ли радње напи-
сане испод обавља користећи руке или ноге? Повежи стрелицама као 
што је започето.

трчи пише баца прескаче носи

помоћу руку помоћу ногу


