РАЗЛИКОВАЊЕ ГЛАСОВА: Ч, Ћ, Џ, Ђ

Прочитај гласно загонетке, а затим покушај да их одгонетнеш. Решења се налазе
испод загонетки.
1. Црвен трчи по путићу, у црвеном капутићу.
2. Чучи чуча, бежи бега, скочи чуча, па зграби бегу.
3. У четири угла чуче четири мачке. Свака мачка пред собом види три мачке.
Колико је свега мачака било у соби?
(Петао, мачка и миш, четири.)
На данашњем часу увежбавамо правилно изговарање гласова ч, ћ, џ, ђ. Правилан
говор је прецизан и јасан.
Прочитај наглас следеће речи и песмице:
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Напиши наслов и уради зследеће задатке. Решења се налазе на следећој страни,
провери свој рад.
Задаци за вежбање:
1) Следеће реченице обилују грешкама. У њима слова Ч и Ћ нису увек написана
на правим местима.
Препиши реченице правилно:
- Мића хоче воче.
- Воче прија после рућка.
- Палаћинке су вруче.
- Дечак срће из чиније.
- Ученик ући из ћитанке. - Маћак чупка ћарапу.
- Чича чучи у чошку.
- Каћа чисти своје ћизме.
- Чистаћи ћисте лишће.
- Њена обуча је комотна.
2) Објасни шта значе ове речи:
веће – вече
мече – меће

куће – куче

3) Прецртај неправилно написану реч:
Џеп – ђеп
џубре – ђубре
Свађа – сваџа
облачак – облаћак
Ноч – ноћ
чуп - ћуп
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4) Допуни речи словима Ћ-Ч, Ђ-Џ.
1. ____ уо сам да о___ а___ар доноси сре__у.
2. Све__ица на ро__енданској торти је __екала да је Ср__ан упали.
3. Ма__иони__ар је извео своју та__ку.
4. Том и __ери су јунаци цртаног филма.
5. Мој старији брат тренира __удо.
5) Прочитај правилно брзалице:
1. Каменчићем ћеш ме, каменчићем ћу те.
2. Чалабрчак док не дође ручак.
3. Четири чавчића на чунчићу чучећи цијучу.
4. Чоканчићем ћеш ме, чоканчићем ћу те.

За домаћи задатак урадити задатке из уџбеника “О језику”, 97. страна и послати
наставнику путем Google учионице.

Решења:
1) Следеће реченице обилују грешкама. У њима слова Ч и Ћ нису увек написана
на правим местима.
Препиши реченице правилно:
- Мића хоће воће.
- Воће прија после ручка.
- Палачинке су вруће.
- Дечак срче из чиније.
- Ученик учи из читанке. - Мачак чупка чарапу.
- Чича чучи у ћошку.
- Каћа чисти своје чизме.
- Чистачи чисте лишће.
- Њена обућа је комотна.
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2) Објасни шта значе ове речи:
веће – вече
мече – меће
куће – куче
веће – поређење, веће у односу на нешто или некога;
вече – део дана;
мече – младунце медведа;
меће – ставља, поставља;
куће – стамбени објекти;
куче – пас
3) Прецртај неправилно написану реч:
Џеп – ђеп
џубре – ђубре
Свађа – сваџа
облачак – облаћак
Ноч – ноћ
чуп - ћуп
4) Допуни речи словима Ћ-Ч, Ђ-Џ.
1. Чуо сам да оџачар доноси срећу.
2. Свећица на рођенданској торти је чекала да је Срђан упали.
3. Мађионичар је извео своју тачку.
4. Том и Џери су јунаци цртаног филма.
5. Мој старији брат тренира џудо.
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