
НИСТЕ У ОБАВЕЗИ ДА ШТАМПАТЕ, СВЕ ШТО МОЖЕТЕ ДА НАЦРТАТЕ, ИЛИ 

НАПИШЕТЕ У СВЕСЦИ, ТО И УРАДИТЕ, ЗА СВЕ ОСТАЛО ПРАТИТЕ УПУТСТВА 

И КОРИСТИТЕ КОМПЈУТЕР ЗА РАД, ШТО ЈЕ ВИШЕ МОГУЋЕ. 

 

Српски језик – 5 часова (Понедељак – Петак, сваког дана по 1 час) 

Сваког дана, у свакој прилици инсистирате на говор у првом лицу. Када нешто тражи, 

док не каже захтев у првом лицу не добија то што жели. Довољно је само да га 

подсетите како се каже и он ће се сам исправити. Сваког дана користите презентацију 

за читање речи, јер је интерактивна и занимљива за рад. 

Читање дужих речи (2 часa: понедељак и уторак): 

Напомена: Вежбе за ову активност се налазе на следећем сајту 

https://www.eucionica.rs/structure/demo/6291271886831616/next/~klett~klett_1_srp_buk~ne

xt~~structure  

 Уколико је могуће, користите и сајт, на којем ученик може интерактивно да вежба 

читање, уз помоћ миша, или прста, уколико је таблет у питању. Такође користите 

презентацију коју сам Вам послала. Када покренете презентацију потребно је да уз 

помоћ миша Јован бира слова, како би написао назив појма који се налази на слици. 

Уколико погреши слово на екрану ће се појавити написано НЕ, уколико напише целу 

реч тачно чуће се аплауз. 

1. Час (понедељак) – Може да чита са компјутера (не мора одштампано), повеже 

прстом реч и слику и потом препише реч у свеску (обавезно): 

 

https://www.eucionica.rs/structure/demo/6291271886831616/next/~klett~klett_1_srp_buk~next~~structure
https://www.eucionica.rs/structure/demo/6291271886831616/next/~klett~klett_1_srp_buk~next~~structure


 

 

 

 

2. Час (Уторак) – Исто важи као за претходни дан (две слике, плус сајт). 

 



 

 

 

 

Прича по сликама: „Прича без речи“ (3 часа, среда - петак) 

3. Час – Посматра слике, описује сваку од слика (ко и шта се налази на сликама), 

описује радње на сликама. Потом чита имена деце из приче (на дну слике) и 

одређује које дете се како зове (пратите да ли женско име даје девојчици итд.). 

Потом препричава причу, уз помоћ слика и уз Вашу помоћ. 



 

 

4. Час – „Прича без речи“ 

Вежбање самосталног препричавања приче, уз помоћ слика. Уколико је потребно 

постављајте питања као помоћ. Подстичите га да говори целим реченицама, не 

једном речју (важно!), или половичним реченицама (нпр ако каже „Деца и голуб, 

голуб пао“итд., подстичите да каже „Деца су видела голуба“, или „Ивана, Марија и 

Ранко су видели голуба. Голуб лежи на земљи. Голуб је повређен.“ итд.).  



5. Час - „Прича без речи“ 

Вежбање самосталног препичавања, уз помоћ слика. Писмено одговарање на 

следећа питања (питања можете написати у свеску): 

Која животиња је на земљи? 

Зашто голуб лежи?  

Како су деца помогла голубу? 

Да ли голуб може да лети?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Математика – 5 часова (Понедељак – Петак, сваког дана по 1 час)  

Сваког дана се раде вежбе класификације (упутство је исто као за претходну седмицу, 

слике су промењене). 

Класификација: Груписање предмета, или слика, на основу два критеријума. 

Пример 1: Изрежете срца и цветове, различитих боја и величина (до 5, дакле 5 боја и 5 

различитих величина) и дате задатак да издвоји сва плава срца (нпр.), а потом да 

издвоји све што је најмање и љубичасто.  

Пример 2: изрежете јој од колаж папира (или обојите обичан папир) кругове, троуглове 

и квадрате, различитих величина и различитих боја и дате задатак да издвоји све жуте 

кругове, а потом дате задатак да издвоји све највеће плаве троуглове. 

Напомена: Ово су само примери, које можете да користите и на основу којих можете да 

проширујете задатке, или на основу којих можете да користите различите предмете 

како бисте одрадили задатак. Задатак је да се одреде два критеријума на основу којих 

ће груписати предмете, или слике. Дакле можете да користите наведене примере сваког 

дана, али можете и да их користите као основу за мењање елемената задатака. 

Класификација – скупови – Ови задаци се раде на компјутеру, тамо где пише да повеже 

(придружи), само нека покаже прстом, или нека каже називе предмета које спаја.  

 

Користите праве предмете у кући што је више могуће (чаше, тањире, шоље, виљушке 

итд.) 



Прочитајте и кажите му шта би требало да нацрта и потом нека нацрта у свесци, према 

налогу. Тамо где се тражи да повеже може да повеже прстом, по екрану, или да каже 

шта се повезује. Такође тамо где се тражи да направи скуп од већ нацртаних животиња, 

може само усмено да каже, или да напише у свеску називе онога од чега прави скуп. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Напомена: Задаци класификације се раде свакога дана, по један пример, да ли ће то 

бити рад на материјалу, као у примерима горе описаним, или уз помоћ ових слика, или 

и једно и друго је на Вама да одредите, али се раде сваког дана, пре задатака сабирања.  

 

 



Сабирање: 

1. Час (понедељак) – Нацртајте у свесци према датим примерима. Текстуалне 

задатке препишите, инсистирајте на читању, али уколико не иде, прочитајте му 

Ви задатак (током задатака из математике фокус је на бројевима и математичким 

задацима, не на читању и писању, али где можемо да комбинујемо и једно и 

друго, то ћемо и радитит). 

 

 

 

2. Час (уторак) – Прецртајте задатке у свеску, фломастерима, према датим бојама 

и према датим примерима (можете повећати број задатака, уколико Јованова 

пажња то дозвољава). 

1.Изброј и израчунај: 

                +               = __ + __ = __ 

                           +                    = __ + __ = __ 

                                     +               = __ + __ = __ 



2.Изброј колико има       (зелених):  

 

 

 

=  

   Колико има        (жутих): 

 

 

 

 

 

 

 

   Колико има           (плавих): 

 

 

 

 

 

 

 

= 

 

 

 

 



3. Час (среда)  

1. Задаци сабирања: 

          6 + 3 = __ 

Уз помоћ пасуља (или нечег сличног). Минимум 10 задатака сабирања, уколико 

може више, задати му више. 

2. Задаци упоређивања (<  >  =): 

          7       10 

Уз помоћ пасуља (или нечег сличног). Минимум 10 задатака упоређивања бројева, 

уколико може више, задати му више. 

 

4. Час (четвртак) – Можете према примерима да у свесци нацртате и напишете 

задатке фломастером: 

1.Доцртај кружиће до датог броја и допуни рачунску операцију: 

 

 

 

 

 

 

     4 + __ = 10                               9 + __ = 10 

 

 

 

 

 

    3 + __ = 7                               6 + __ = 6 

 

 6 

 9 10 

 7 



 

2.Сабери бројеве: 

    4 + 5 = __          1 + 5 = __        6 + 2 = __ 

0 + 3 = __          9 + 1 = __        7 + 0 = __ 

 3 + 6 = __          0 + 10 = __      2 + 2 = __ 

 

3.Заокружи већи број: 

 

 

4.Заокружи мањи број: 

 

 

5. Час (петак) – Дат је само пример, није потребно дословце копирати задатак. 

1. Преброј према боји и облику: 

 

 

 

 

 

 

 

             =                   =                         = 

 

2. Задаци сабирања: 

          6 + 3 = __ 

Уз помоћ пасуља (или нечег сличног). Минимум 10 задатака сабирања, уколико 

може више, задати му више. 

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

0 6 10 8 0 1 7 6 2 5 7 3 



 

Задаци упоређивања (<  >  =): 

          7       10 

Уз помоћ пасуља (или нечег сличног). Минимум 10 задатака упоређивања бројева, 

уколико може више, задати му више. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Природа и друштво – 1 час седмично (четвртак) 

Град и село – ученик посматра слике града и села, наводи шта се налази на којој слици 

и уочава разлике између ова два типа насеља (наводите га питањима, његовим 

искуством одласка на село, евентуалне разлике које може навести је да у селу људи 

имају двориште, да гаје животиње, имају башту, а у градовима има зграда, паркова 

итд.) 

 

 

Преписати у 

свеску, 

оставити 

празна поља, 

која ће потом 

попунити 

Јован. 



 



Пасусе означене стрелицом ће научити (да одговара на питања, у вези са текстом, не 

напамет). Можете их преписати у свеску,није потребно да штампате слике, довољно је 

да их посматра, преко телефона, или компјутера. Задатак који је означен зеленим 

коментаром ћете одрадити како сам у коментару назначила. 

 

 

Музичка култура – 1 час седмично (Уторак)  

.„Поворка патуљака“, Едвард Григ 

Линк за композицију је: 

https://www.youtube.com/watch?v=zZ6LBvOHX0c 

Уколико не можете да отворите линк, куцајте на youtube – у (латиницом, већи је 

избор). Потребно је да научи како се зове композиција и када му је пустите и 

поставите питање како се зове ова песма (композиција), да да одговор.  

Пре самог слушања композиције покажите му како изгледају патуљци (уколико није 

сигуран, или не зна), на следећем линку: 

https://www.youtube.com/watch?v=HI0x0KYChq4 

Дајте објашњење да су патуљци веома ниску људи (демонстрирајте тако што ћете 

клекнути и тако ходати по стану на коленима, потом тражећи од њега исто). 

Током слушања композиције марширајте по стану, покажите му како се маршира.  

Што више вас учествује то је боље. Глумите патуљке током марширања (ходање на 

коленима, али није неопходно, можете и нормално да ходате, битно је да 

марширате). 

 

Ликовна култура – 1 час седмично (петак) 

 

Цртање на налог. 

Дајете му налоге да нацрта различите појмове (може да црта у свесци за природу и 

друштво). Уколико неки појам не уме да нацрта, или га нацрта тако да не може да се 

препозна шта је на цртежу, нацртајте му модел у свесци, који ће Јован потом да нацрта 

поред задатог. Појмови за цртање су: 

-дрво                             -мачка 

-кућа                             -јабука 

-сунце                           -око 

-столица                       -шака 

 

Након цртања цртеже ће обојити, онако како он жели. Након тога ћете му дати задатак 

да сам себи да оцену. 

https://www.youtube.com/watch?v=zZ6LBvOHX0c
https://www.youtube.com/watch?v=HI0x0KYChq4


 

Физичко васпитање – 1 час седмично (Среда)  

 

Латерализованост (лева и десна страна на телу и у простору) – исти задаци као 

претходне седмице: 

Задатак 1: Нагни се на леву(десну) страну. Стојите наспрам њега (узмите у обзир да 

Јован оно што је Ваша лева страна види као десну страну, укрштену латерализованост 

ћемо обрађивати касније). Дајете му налоге „Нагни се на леву страну...“, па на десну и 

дајете му до 10 налога, помешано (нпр.лево, лево, десно, лево,десно,десно,десно,лево), 

како бисмо избегли да схвати да треба само да се нагиње на једну, па на другу страну, 

без слушања која страна му се говори. 

Задатак 2: Дајете му налоге подигни леву руку, покажи лево око, савиј леву ногу итд. 

Потом исте налоге за делове тела на десној страни тела. Потом дајете помешане налоге: 

покажи ми лево уво, покажи ми десно око итд. 

Задатак 2: Дајете му налог да Вам каже шта се све налази са његове леве (десне) стране, 

шта се налази лево од нпр.фотеље, маме, вазе итд. 

 

Додатак: 

 

Преписаћете реченице, кпје 

ће дппунити уз ппмпћ 

гледаоа слика прекп 

телефпна, или кпмпјутера. 

Кпристите свеску за прирпду 

и друштвп 



 

 

 

 

 

ПРецртајте дат мпдел 

у свеску и усменп му 

дајте налпге. 

Преписаћете реченице (какп 

би се зналп шта је бип 

задатак), пптпм ћете му 

давати усмене налпге шта 

треба да нацрта. 


