
  

Решите ребус
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Решите ребус

        

          ,

             Г р о з д а н а   О л у ј и ћ



  

Олданини вртови
Гроздана Олујић



  

На данашњем часу настављамо са 
анализом дела коју смо јуче започели.

 Одговарате на питања усмено.
 Записујете само део који је означен.

На крају радите један задатак у свесци.
Запис и задатак шаљете наставнику 

путем Google учионице.



  

Како девојчица реагује када јој Олдана понуди да и она 
постане вила? 

Због чега девојчица одбија да прихвати понуду? Шта нам 
то говори о девојчици? 

Шта је девојчици вредније од материјалног богатства? 
Којом особином бисте описали такву особу? 

Пронађите 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? 

Шта је девојчица тражила од Олдане? Коју њену особину 
видимо у томе?

Анализа ликова



  

Како девојчица реагује када јој Олдана понуди да и она 
постане вила? 

Због чега девојчица одбија да прихвати понуду? Шта нам 
то говори о девојчици? 

Шта је девојчици вредније од материјалног богатства? 
Којом особином бисте описали такву особу? 

Пронађите 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? 

Шта је девојчица тражила од Олдане? Коју њену особину 
видимо у томе?

Анализа ликова



  

Особине девојчице: добра, несебична, 
пожртвована, скромна.



  

Да ли су особине девојчице стварне? 

Како изгледа девојчица? 

Како изгледа Мишица? 

Како изгледа Олдана? 

Пронађите у бајци шта је нестварно и немогуће. 

Шта је бајка? 

О чему најчешће говоре бајке? 

Како почињу и завршавају се? 

Какви су ликови? 

Да ли знамо место и време догађања? Имена? 

Стварно и чудесно у бајци



  

Записати у свесци

Особине девојчице: добра, несебична, 
пожртвована, скромна.



  

Задатак
Одговорити на питања:

1. Шта је народна бајка? 
2. Како називамо бајке чијег аутора знамо?
3. Према томе, њеном настанку, каква је ово бајка и ко је 
њен аутор?

У одговарању ти може помоћи рубрика из Читанке:“Свет 
књижевности”.

Цео запис из свеске (са јучерашњег и данашњег часа) и 
одговоре на питања послати наставнику путем Google 
учионице. 
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