
  

Игра „Асоцијације“
Решавај колоне редом, откривајући појмове на које те 
асоцирају речи у пољима, и на крају коначно решење.

џин                                                                        шаргарепа
сљезове боје                                                        купус
намештај                                                               лук

башта                                                                   поврће
                                               ВРТ

цвеће                                                                    ограда

љубичица                                                             дрвена
лала                                                                      тараба
ружа                                                                      Том Сојер

А1

А2

А3

А

Б1

Б2

Б3

Б

В

В3

В2

В1

Г

Г3

Г2

Г1

КОНАЧНО



  

џин                                                                        шаргарепа
сљезове боје                                                        купус
намештај                                                               лук

башта                                                                   поврће
                                               ВРТ

цвеће                                                                    ограда

љубичица                                                             дрвена
лала                                                                      тараба
ружа                                                                      Том Сојер



  

Размислите:

Како изгледају вртови? 

Чега све има у њима? 

Опишите врт који сте видели.

На данашњем и наредном часу обрадићемо бајку Гроздане 
Олујић „Олданини вртови“. 

Доживећемо и тумачити дело, богатити речник, али и 
машту, осећања, знања.



  

Гроздана Олујић

Гроздана Олујић je живела и стварала у 
Београду до прошле године. До тада смо је 
могли видети у неком од београдских 
паркова са својом унуком и неким од 
омиљених шешира на глави. 

Књижевним радом почела је да се бави 
веома рано. Добитница је многобројних 
награда, међу којима је и Нинова награда за 
роман Гласови у ветру.

Често је писала за децу, а њена најпознатија 
дела су бајке: Седефна ружа, Месечев цвет, 
Олданини вртови и друге.

О писцу



  

Слушање и читање бајке

Пажљиво послушајте бајку

https://www.youtube.com/watch?v=eT4pup49Jq4

Какво је расположење изазвала ова бајка? 

Шта сте замишљали док сте слушали? 

Шта вам се највише допало?

Прочитајте одломак бајке и подвуците непознате речи и изразе

Читанка, 38. страна

https://www.youtube.com/watch?v=eT4pup49Jq4


  

Уколико постоји непозната реч, прочитајте поново 
целу реченицу у којој се она налази, како бисте 
разумели из контекста. Могуће непознате речи:

окована – стегнута оковима да не може да се креће,

наслоњача – фотеља, 

жмицну - трепну

Непознате речи и изрази



  

Где почиње радња у овој бајци?

Прочитајте прву реченицу. Шта она значи? Како је разумете?

Опишите како је изгледао град у коме је живела девојчица.

Шта сазнајемо из бајке о девојчицином изгледу? 

Како она проводи дане? Шта девојчица жели? 

Можемо ли закључити из бајке како се она осећа? Зашто? 

Где је девојчица раније живела?

Како бисте назвали ову целину?

Анализа бајке



  

Девојчицина усамљеност



  

Ко долази у посету девојчици? Због чега? 

Чиме је испраћен мишичин долазак? 

Шта се чудно, нестварно дешава у соби? 

Због чега се девојчици чини да сања? 

Опишите мишицу. По чему се она разликује од других мишева? 

Како сте разумели то да је мишица час миш, час светлосна 
лопта? 

Коју жељу мишица остварује девојчици?

Како бисте назвали ову целину? 



  

Мишица одводи девојчицу



  

Где она одводи девојчицу? 

Шта мислите, како девојчица стиже у Олданине вртове? 

Шта је необично и нестварно у Олданином врту? 

Опишите цвеће и воће које се налази у овом врту. 

Каква бића живе у врту? 

Како изгледа Олдана? 

Како тумачите Олданину понуду девојчици, да и она постане 
вила?

Kaко бисте назвали ову целину?



  

Олданини вртови



  

Који племенити чин нам говори о девојчициној љубави 
према мајци? 

Због чега девојчица одбија да остане у врту? По коју цену?

 Каква правила владају у врту? 

Упореди девојчице и виле, особине и изглед. 

Ко може посетити Олданине вртове?

Како бисте назвали ову целину?



  

Љубав према мајци



  

Како девојчица реагује на Олданину понуду да и она постане 
вила? Зашто? 

Шта нам то говори о девојчици? Шта јој је вредније од 
материјалног богатства? 

Да ли знате неку пословицу која важи у овом случају? (није 
благо ни сребро ни злато, већ је благо што је срцу драго)

 Пронађи у тексту део који говори о девојчицином 
пожртвовању и несебичности. 

Објасните реченицу: „Али чиме сам ја заслужила туђе 
благо?“ Шта нам она говори о девојчици?

Како бисте назвали ову целину?



  

Није благо ни сребро ни злато...

Девојчицино пожртвовање и несебичност



  

Шта је девојчица тражила од Олдане?

 Коју њену особину видимо у томе? 

Какву је награду девојчица добила од Олдане? (ради добро 
добро ће ти се вратити) 

Шта бисте ви тражили од ње? 

Како замишљате Сребрни цвет? 

Које су његове моћи? 

Како објашњавате реченицу: „Срећа која се не дели – није 
срећа.“

Како бисте назвали ову целину?



  

Срећа која се не дели – није срећа



  

Шта нам поручује ова бајка?



  

Записати у свесци
Олданини вртови

                         Гроздана Олујић

Логичке целине:

1. Девојчицина усамљеност

2. Мишица одводи девојчицу

3. Олданини вртови

4. Љубав према мајци

5. Девојчицино пожртвовање и несебичност

6. Срећа која се не дели није срећа

Поруке:

Није благо ни сребро ни злато, већ је благо што је срцу драго.

Добро ради – добро ће ти се вратити.

Срећа која се не дели - није срећа.



  

Задатак

Препричајте бајку, усмено, руководећи се 
поднасловима.
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