
СРПСКИ ЈЕЗИК – 5 часова (по 1 сваког дана) 

Басна „Лакоми миш“, Лав Толстој (5 часова). 

Препишите Анђелини у свеску басну. 

Напомена: На крају седмице (у петак) ћемо обавити видео позив, током којег ћу 

проверити препричавање басне и дала Анђелини оцену. 

 

 



1. Час (Понедељак) – Обнављање знања о томе шта је басна (прича у којој су 

главни  ликови животиње). Разговор о томе да ли се сећа неке басне, коју смо 

обрађивали и о томе која животиња би била главни лик у басни коју би она 

написала. Наведете назив басне коју ћете обрађивати и име писца. Потом јој 

покажете следећу слику, да види како је писац изгледао. 

 
Потом јој прво Ви прочитате басну (2 пута). Након читања разговарате о 

непознатим речима, које је она уочила. Уколико не зна да каже сама, онда 

прелази на самостално читање басне, током којег има задатак да подвуче речи за 

које не зна шта значе. Када то уради, препише сваку непознату реч испод текста 

басне и потом разговарате о непознатим речима, дајете јој објашњења, 

једноставна и лако разумљива, која она потом пише поред непознатих речи. 

Потом разговарате о басни, ко је главни лик, шта је урадио миш, шта је 

пронашао, зашто није могао да се врати кроз рупу. За овај део није потребно да 

препричава самостално басну, само да буде упозната са током басне. 

 

2. Час (Уторак) – Обнавља како се зове басна и како се зове писац који је написао 

басну (довољно је за сада да научи само име, уколико не може да запамти 

презиме, а презиме ћете јој Ви поновити и поново показати слику). Обнавља 

знање о значењима непознатих речи у басни. Чита басну и поново одговара на 

питања у вези са басном. 

3. Час (Среда) – Обнавља назив басне и име писца. Прочита басну и вежба 

самостално препричавање басне, уз Вашу помоћ (постављајте јој потпитања, 

уколико је потребно). ВАЖНО је да не прича басну дословце како је написана, 



већ да користи свој речник (нпр.не мора да каже трбух, већ стомак, али је 

потребно да зна шта значи реч трбух). 

 

4. Час (Четвртак) – Препричавање басне, самостално. Писмено одговарање на 

питања (у свесци напишите следећа питања): 

 

1.Како се зове басна? 

2.Шта значи реч лаком? 

3.Шта је миш урадио како би направио рупу? 

4.Због чега је мишу стомак пун? 

5.Зашто миш није могао да се провуче назад кроз рупу? 

 

5. Час (Петак) – Самостално писмено препричавање у свесци. Када заврши 

проверите и исправите евентуалне грешке (изостављено слово, или реч, 

непотпуне реченице, нејасне реченице и сл.). Овог дана Вас позивам видео 

позивом, како бих проверила препричавање басне и дала оцену.  

 

Математика – 5 часова (по 1 сваког дана) 

Сабирање – сваког дана се раде задаци сабирања, ово су примери, које ћете прецртати, 

или преписати у свеску из математике : 

1. Час (понедељак)– Написати у свесци, према примеру доле: 

 

1.Преписати задатак, само дати пример (требало би да користи помоћни материјал, 

пасуљ, коцкице и сл.и да издваја скупове са датим бројем елемената и оуочава где има 

више, колико у том скупу има бројева и дође самостално, уз подстицај ако је потребно 

до закључка који број је већи): 

 

Заокружи већи број: 

 

Заокружи мањи број: 

 

 

2.Написати 10 задатака овог типа у свесци: 

Упиши одговарајући знак <, >, или = 

            8     2 

 

8 4 9 1 10 6 7 2 3 5 1 7 

10 3 7 9 6 1 0 4 5 2 1 0 



2. Час (уторак) – Исти тип задатака као претходног часа. Написати у свесци, 

према примеру доле: 

 

1.Преписати задатак, само задати пример (требало би да користи помоћни материјал, 

пасуљ, коцкице и сл.и да издваја скупове са датим бројем елемената и оуочава где има 

више, колико у том скупу има бројева и дође самостално, уз подстицај ако је потребно 

до закључка који број је већи): 

 

Заокружи већи број: 

 

Заокружи мањи број: 

 

 

2.Написати 10 задатака овог типа у свесци: 

Упиши одговарајући знак <, >, или = 

            8     2 

3. Час (среда) – Текстуални задаци. Препишите задатке у свеску. 

1.Први сабирак је 6, други сабирак је 2. Колики је збир? 

 

2.Израчунај збир бројева пет и четири. 

 

3.Ана има 3 јабуке. Сања има 4 више од Ане. Колико јабука има Сања? 

А: 

С: 

Сања има _________јабука. 

 

4.Неша има 2 кликера. Сале има 3 више од Неше. Колико кликера има Сале? 

Колико кликера имају заједно? 

Н: 

С: 

З: 

Сале има ________ кликера. Неша и Сале заједно имају _____________ кликера. 

 

5.Који број додаш на број 2 да би добила број 5? (Уз помоћ цртања кружића, 

према примерима из свеске).  

 2 + __ = 5 

 

6 9 1 0 8 7 4 4 5 9 10 3 

5 2 0 0 1 6 4 8 9 9 0 3 

5 



 

4. Час (четвртак) – Преписати задатке у свеску: 

 

1.Који број додаш на број 4 да би добила број 6? (Уз помоћ цртања кружића, 

према примеру).  

 4 + __ = 6 

 

 

2. Који број додаш на број 0 да би добила број 5? (Уз помоћ цртања кружића, 

према примеру изнад). 

0 + __ = 5 

3. Који број додаш на број 3 да би добила број 10? (Уз помоћ цртања кружића). 

3 + __ = 10 

4. Који број додаш на број 8 да би добила број 9? (Уз помоћ цртања кружића, 

према примеру). 

8 + __ = 9 

5.Сања има 3 бомбоне. Колико бомбона би требало да јој мама дода да би Сања 

имала 7 бомбона? (уз помоћ кружића). 

5. Час (петак) – ПРеписати задатке у свеску: 

 

1.Који број додаш на број 1 да би добила број 5? (Уз помоћ цртања кружића, 

према примеру).  

 1 + __ = 5 

 

 

2. Који број додаш на број 3 да би добила број 8? (Уз помоћ цртања кружића, 

према примеру изнад). 

3 + __ = 8 

3. Који број додаш на број 1 да би добила број 7? (Уз помоћ цртања кружића). 

1 + __ = 7 

4. Који број додаш на број 6 да би добила број 10? (Уз помоћ цртања кружића, 

према примеру). 

5 
ПРИМЕР 

5 
ПРИМЕР 



6 + __ = 10 

5.Каћа има 4 бомбоне. Колико бомбона би требало да јој мама дода да би Сања 

имала 9 бомбона? (уз помоћ кружића). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Природа и друштво – 1 час седмично (четвртак) 

Град и село – Обнављање назива села у којем живи и потом града у којем се то село 

налази. Разговарате у чему је разлика између Краљева и Самаила. Ученица посматра 

слике града и села, наводи шта се налази на којој слици и уочава разлике између ова 

два типа насеља (наводите је питањима, њеним искуством, евентуалне разлике које 

може навести је да у селу људи имају двориште, да гаје животиње, имају башту, а у 

градовима има зграда, паркова итд.). Текст ћете јој или преписати у свеску, да чита, или 

ћете јој дати да чита са компјутера. 

 

 

Преписати у 

свеску, 

оставити 

празна поља, 

која ће потом 

попунити. 



 



Пасусе ће научити (да одговара на питања, у вези са текстом, не напамет). Потребно је 

да научи шта је град, шта село, да ли је већи град, или село, по чему се град и село 

разликују и да покаже на сликама шта је град, а шта село. 

 

Физичко васпитање – 1 час седмично (Среда)  

Погађање мете: Обичан папир (можете на њему да напишете великим словима 

ПОГОДИ МЕ, или да нацртате мету, али и не морате) залепите на зид (спољашњи је 

нјбоље како не би дошло до уништавања намештаја у кући) и на тло (бетон, раван 

травнати део дворишта и сл.). Задатак је да са различитих раздаљина погађа мете, 

почевши од најближе раздаљине од око 2 метра, па повећавати раздаљину постепено. 

Пратите успешност. 

 

Музичка култура – 1 час седмично (Уторак)  

Песма „Другарство“, Драган Лаковић – обнављање, слушање и певање 

            

            

Ликовна култура – 1 час седмично (петак) 

 

Колаж папир – сечење и лепљење радова од колаж папира. Потребно је да исече срце и 

цвет од колаж папира (латице једну по једну и средишњи део). Ви јој покажите на који 

начин то да ради (да нацрта облик, или јој Ви нацртате, па да сече по линијама колаж 

папир). 

 

 


