
  

СТИГАО ЈЕ У НАШ КРАЈ

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА



  

Стиже пролеће, биће гужве!

Греје, греје, Сеје, сеје,

Сунце нам се смеје! Кроз њиве и леје!

Стиже, стиже, Кљуца, кљуца,

Све брже и ближе! Бело јаје пуца!

Креће, креће, Плете, плете,

Прогледало цвеће! За птице кревете!

Ту је, ту је, Расте, расте,

Кошнице већ зује! Цртају га ласте!

Језди, језди, Скаче, скаче,

У шуме се гнезди! Немирно ко маче!

Мрда, мрда, Сипа, сипа,

Мешкоље се брда! Пресвукла се липа!

Хоће, хоће, Нуди, нуди,

Напупело воће! Препунило груди! 

Душан Радовић



  

Размисли

О чему пева песма Д. Радовића?
Шта нам пролеће све нуди?

Који опис би додао?
О каквој гужви пева песник?

Да ли је нама стигло пролеће?
Које је твоје омиљено годишње доба? Због 

чега?
Који је данас датум?



  

Песма пева о пролећу, буђењу природе која 
нуди нови живот, слатко воће, игру, радост.
Данас је 14. мај. Мај је 5. масец у години и 

верује се да је име добио по Маји, 
староиталској богињи природе, плодне 

земље и биљака.



  

На данашњем часу говоримо о мају. 
Увежбавамо усмено и писмено изражавање.



  

Шта нам мај доноси? 

Какви дани постају по трајању? 

Какво је време? 

Како то утиче на биљке? 

А када све сија, цвета, какве то последице има на 
животиње? 

Како можемо укратко рећи, шта се дешава са 
природом?

ПЛАН ПРИЧАЊА



  

Буђење природе



  

Где ви око себе видите да се природа пробудила?

Како изгледа парк у који најчешће одлазите? 

Шта се десило са биљкама? 

Којих све боја има? 

Које животиње примећујете? 

Како изгледа пијаца? 

Које воће можемо наћи на пијаци? А које поврће? 

Које цвеће? Мирисе?



  

Зелени део града



  

Да ли у граду виђате више људи? Шта мислите, 
због чега? 

Где се нарочито повећао број људи? 

Какво је расположење ваших укућана? Ваших 
другова? Комшија?



  

Моји суграђани



  

Да ли су се ваше активности промениле? Како? 

Шта сада више радите у слободно време? 

Да ли се играте истих игара? 

Где се играте?



  

Моје активности



  

Какво расположење и која осећања у вама буди 
све наведено, све што мај доноси са собом?

Зашто волите, или мање волите, овај месец?



  

Осећања која у мени буди



  

Стигао је у мој крај

План причања:

- буђење природе;

- зелени део града;

- наши суграђани;

- моје активности;

- осећања која у мени буди.

Записати



  

Усмено изражавање

Размислите неколико минута о свом 
излагању.

Руководите се планом.
Размислите шта ћете све описати и како.
Покушајте речима да створите слику коју 

описујете, прецизно, маштовито.



  

Вештина

Кад хоћу нешто да кажем,

Прво навале глупости.

Зато ја зинем,

Сачекам да глупост излети,

И тек онда почињем да 
говорим.

Душан Радовић



  

Говоримо јасно и гласно, 
користимо пуне реченице, 
водимо рачуна да реченице буду 
међусобно повезане и да чине 
целину, да излагање има увод 
разраду и закључак, узречице 
(па, значи, овај...) не користимо, 
трудимо се да будемо маштовити 
и да употребљавамо лепе, 
сликовите речи.

Говоримо правилно



  

Сада треба ваше усмено излагање и записати. Треба да 
напишете краћи састав на основу усменог излагања. 
Приликом писања треба да се руководите датим планом. 
Будите маштовити, користите лепе, сликовите речи, будите 
прецизни, јасни.

Писмено изражавање



  

- Састав треба да има увод, разраду и закључак.

- Писати пуне, јасне и међусобно повезане реченице.

- Водити рачуна о правопису.

- Писати читко и уредно.

Пишемо правилно



  

Задатак

Написати састав и илустровати га.
Задатак послати наставнику путем Google 

учионице.
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