
Српски језик – Описивање слике 

Као и током претходне седмице задатак. Користићете слике и из претходне седмице и 

нове слике, доле постављене. Сваког дана одаберите једну од слика, коју ће ученик 

вербално описивати (шта се налази на слици, шта види све, које боје види, на 

сложенијим сликама на којиме се налази много детаља пратите и бележите шта све 

уочава на сликама). Постављајте ученику питања и потпитања, подстичите га да 

одговара, уколико не даје одговоре, помажите му да одговори. Слике му показујте 

датим редоследом: 

                 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Математика –Визуелна дискриминација преклопљених предмета 

Визуелна дискриминација преклопљених предмета: Показујте му следеће слике и дајте 

му задатак да каже шта све види на сликама (пратите и бележите колико предмета 

види). Користите и слике из претходне седмице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Природа и друштво – Прање руку; Дивље животиње 

Прање руку – ученик свакодневно пере руке, пуштајући воду са чесме, кваси руке, 

сапуња руке и испира руке, потом их брише пешкиром. ПРатите како ради, не 

помажите му да пере руке, само га подсећајте шта следи у поступку прања руку. 

Дивље животиње - Видео о дивљим животињама из претходне седмице и следеће 

слике: 

                      

  



  

  

  



Физичко васпитање – Вежбе диференцијације прстију; Вежбе моторике шаке 

Диференцијација прстију:  

1.Стави руке на сто, дланове на доле, скупљени прсти, потом се прсти шире и скупљају 

наизменично; 

2.Подигну се руке у ваздух, дланови окренути ка Вама, скупљени прсти, потом се прсти 

шире и скупљају наизменично; 

3.Стављање прстена на прсте, на сваки прст понаособ, на обе руке. Можете узети од 

чепа од флаше пластични део који се скида са чепа, или од папира направити прстен и 

навлачити на прсте (може и прави прстен, ако је довољно велики, да се не заглави на 

прсту). 

Моторика шаке: 

1.Гнечење мекане лоптице, или сунђера (или пластелина); 

2.Отварање флаше и тегле (битан је мањи и већи поклопац); 

3.Низање колутова од папира (исеците траке од папира и залепите крајеве, да добијете 

колутове) на штапић (може дебљи прут). 

 

Музичка култура – Песма „Глава, рамена, колена и стопала“ 

Поновно слушање песме од претходне седмице, уз показивање одговарајућих делова 

тела током песме. 

https://www.youtube.com/watch?v=JBX3uqsBDJU  

 

 

Ликовна култура – Вајање 

Користите пластелин, или тесто за вајање различитих облика (лопте, глисте, кике, 

кифле итд.). Потребно је да ученик користи активно прсте током вајања.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=JBX3uqsBDJU

