
Лепо је све што је мало



1.час

именице – род и број

умањене речи

(обнављање)



Велико - малоВелико - мало



Умањене речи:

именице деминутиви

камен каменчић

грана гранчица

вода водица

љуљашка љуљашкица

буба бубица

птица птичица

риба рибица

Погледај слике.

Напиши још три именице 

(предмете, бића, појаве са 

слике) и деминутиве уз њих. ☺



Не можеш рећи мала рибица, мало теленце, мали 

каменчић...

Каже се или   МАЛИ КАМЕН, или КАМЕНЧИЋ

МАЛА РИБА, или РИБИЦА

МАЛО ТЕЛЕ, или ТЕЛЕНЦЕ.

Да се поиграмо (откриј реч)! ДОПУЊАЛКА:

П Е О З АЛ Н А М



Којој врсти речи припадају ове речи и шта 

означавају?

камен 

љуљашка 

грана

рибавода 

дан 
трава

птица

буба

звезда

глава

песма

клица

глас

свет

цвет

Непозната реч:

дамар

*пулс

*жила

Нацртај слику коју замишљаш  кад чујеш: дан, вода, камен, грана, љуљашка!

Нацртај слику коју 

замишљаш  кад 

чујеш: буба,птица, 

риба, трава, цвет, 

клица!

Понови 

поступак!



Род и број именица

камен дан свет цвет глас 

дамар м.р.

грана вода љуљашка буба 

риба птица трава клица 

глава звезда песма 
ж.р.

Ове именице су у једнини. 

Пренећемо их у множину!

каменови, дани, светови, цветови, 

дамари, гране, воде, љуљашке, бубе, 

рибе, птице, траве, клице, главе, 

звезде, песме

*** вода, земља, брашно, шећер, 

вино, памук, песак, челик... су 

ГРАДИВНЕ ИМЕНИЦЕ  и означавају 

МАТЕРИЈУ, ГРАЂУ! 

Оне, по правилу, НЕМАЈУ 

МНОЖИНУ.

Одреди род следећим именицама:



Препиши ове реченице мењајући број именица из једнине у 

множину:

Птица је одлетела са гране.

Чуо се неки необичан глас.

Птице су одлетеле са грана.

Чули су се неки необични гласови.

Напиши сам/сама реченицу у којој ћеш употребити именице  

дете и човек, па промени број именица у множину.

Мало дете ће постати човек.

Мала деца ће постати људи.



Наброј:

Врсте буба:

мува

пчела

јеленак

мрав

бубамара

бува

комарац

Врсте птица:

голуб

врабац

галеб

славуј

рода

сеница

чапља



Врсте риба:

штука

сом

шаран

кечига

деверика

смуђ

пастрмка

клен

бабушка

мрена

ослић

лосос

скуша

Врсте звезда:

Сунце

Проксима Кентаури

Сиријус

Ета Карине

Поларис 

Северњача

Антарес



Изабери осам именица са претходна два слајда, одреди им 

род и напиши их у множини.

Којим именицама нисмо одредили множину? Зашто?

Именице  у 

једнини

Род именица Именице у 

множини

мрав м.р. мрави

бува ж.р. буве

врабац м.р. враПци

голуб м.р. голубови

сом м.р. сомови

кечига ж.р. кечиге

Сунце с.р. /

Проксима 

Кентаури

ж.р. /



Именице средњег рода
ТО:

Настави сам / сама...

паче

маче

прасе

јагње

ждребе



Субјекат и предикат

Дан    тепа.

Дан га бодри.

Чује кроз дамаре.

КО

врши радњу?

ШТА

ради субјекат?

Коме дан може да тепа?

Кога дан може да бодри? 

Како разумеш то да неко „чује кроз дамаре“?



Речи које казују радњу, стање и збивање – ГЛАГОЛИ

На другом часу ћемо да их пронађемо у песми коју ћемо 

читати!

роди тепа усправи лупи бодри расти

не стрепи   огласи   слути   чује 



2. час

This image cannot currently be displayed.



Кажи прву асоцијацују на реч 

ЛЕПО/ЛЕП/ЛЕПА!

Кажи прву асоцијацују на реч 

ЛЕПО/ЛЕП/ЛЕПА!

*дете  васпитање  понашање  певање  одевање  теле 

расположење  маче  куче  пиле

*дечак  предмет кактус  предео  ауто  шумарак  коњ почетак  

стих парадајз

*девојчица  ливада  торта  Србија  бресква песма   буба   

хаљина  лавица  лопта  бицикла  жирафа  трешња

Издвој жива бића. Како она долазе на свет? Где?

***Усмери пажњу да чујеш о чијем рађању говори Радовић, слушајући 

песму.

дете  теле  маче   куче   пиле   дечак  кактус  коњ   парадајз   девојчица  

бресква  буба  лавица   жирафа   трешња

на камену, на грани, у води, у земљи, на небу (се роде звезде), у песниковој 

глави па на папиру (се роде песме)

Да чујемо песму!



Чим се нешто мало, мало роди,

на камену, грани или води,

први дан му уз љуљашку тепа:

Буди лепо као што је лепа…

…Свака буба од хиљаду буба,

свака птица од хиљаду птица,

свака риба од хиљаду риба!

Чим се нешто усправи над травом

– лупи главом по пространству плавом,

дан га бодри: расти и не стрепи,

бићеш лепо као што су лепи…

…Свака звезда од хиљаду звезда,

свака клица од хиљаду клица,

свака песма од безброј песама!

Чим се нешто огласи у свету,

у покрету, гласу или цвету

– слути, чује кроз дамаре слепе:

већ сам лепо као што су лепе…

…Свака буба од хиљаду буба,

свака клица од хиљаду клица,

свака птица од хиљаду птица!…

Лепо је све што је мало

клијање



Структура:

• Интерпретативно читање

• Изражавање доживљаја

• Читање у себи и замишљање песничких слика

• Усмерено читање у себи и композицијска 

анализа песме

• Увођење ученика у интерпретативно читање

• Стваралачко изражавање



*Стихови:

*Строфе:

*О слободном стиху

РЕЧИ КОЈИМА МОЖЕМО ИСКАЗАТИ 

ПОРУКУ ПЕСМЕ:

рађање живот јединственост аутентичност 

оригиналност припадност

„Лепо је све што складношћу одговара својој 

врсти!“ (Сократ)



Препознај велико док је мало! ☺�
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Јасмина Бајчетић
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