На почетку...
Данас упознајеш и анализираш ново књижевно дело.
Прати упутства за рад на наредним слајдовима.
Ово је први час обраде дела. Наредни час следи наставак.

Мрави
●

Шта знаш о мравима?

●

Како живе?
Вредан као мрав.

●

Шта значи ова изрека?
Зашто се вредан човек
пореди са мравом?
На питања одговори усмено.

●

Мрави су породица инсеката. Они су друштвене животиње, живе
у великим групама у којима свако има свој задатак и марљиво га
извршава. Отуда и позната изрека.

За радознале –
кликни и сазнај
више о мравима

●

По чему се људи разликују?

●

По чему може један мрав да се разликује од осталих?
На питања одговори усмено.

●

Наш песник Бранислав Црнчевић написао је песму „Мрав добра
срца“. Данас је обрађујемо како бисмо доживљавали и тумачили
књижевно дело, неговали љубав према књижевности, богатили
речник...

Бранислав Црнчевић
Које дела Бранислава Црнчевића си прочитао?
●Које ти се највише допало? Због чега?
На питања одговори усмено.
●

Бранислав Црнчевић живео је до првих
рођендана данашњих четвртака.
Био је српски књижевник, афористичар,
новинар, политичар.
Позната дела: „Бодоноги и небо“,
„Мрав добра срца“, „Пета страна света“...

Одслушај песму и ткриј по чему се један мрав разликује од других.
Кликни на линк испод:
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=AC-jlH5NYZM

●

Како замишљаш мрава из ове песме?

●

Шта ти је било најзанимљивије? Због чега?
На питања одговори усмено.

Читанка, 66. страна
●

●

●

Прочитај песму.
Пронађи објашњење за непознате речи и изразе (нпр. шта значи
узјогунити се).
Напиши у свесци наслов
Мрав добра срца
Бранислав Црнчевић
и непознате речи са објашњењем.

Анализа песме
питања и одговори усменим путем
●

Зашто у граду живи баш три милиона и један мрав?

●

Шта све мрави раде? Пронађи у тексту.

●

●

●

●

●

Замисли да неко пребројава три милиона мрава, до када би то
трајало? Како си доживео те стихове?
Пронађи у тексту опис мрава који недостаје, који се осамио.
Каква је његова природа, а како се сада понаша?
Шта значи „мрвицу кекса му нудили, а он се ујогунио“? Зашто се
узјогунио?
Зашто му је цврчак био на вратима?
Како је његов тата поступио? Да ли и ти тако некад поступиш
када је неко у невољи, када ти тражи помћ? Због чега?

●

Да ли овај мрав мора да буде гладан? Да ли има шта да једе?

●

Зашто онда не једе? Како називамо ту особину?

●

Шта знати бити „доброг срца“?

●

Колики је мрав по величини? А колико је срце овог мрава?

●

●

По чему у граду од три милиона и једног мрава разликује овај
један мрав од других?
Вредни и радни мрав се осамио, ништа није радио. Колика је
његова жеља била да се помогне цврчку?

●

Шта се догодило на крају песме?

●

Колико мрава тражи црчка? Зашто? Шта то говори о њима?

Задаци
1. Доврши реченицу:
Имати добро срце значи...
2. Нацртај „добро срце“.
Задатке уради у свесци.
Сликај запис из свеске и пошаљи наставнику.

Занимљивости о мравима

Постоје смеђи, црни и црвени мрави. Дуги су од 2 до 7
милиметара. У друштву постоје краљица, мужјаци, радилице и
војници. Краљица је највећа. Она одгризе своја крила и полаже
јаја. Радници су женке. Оне прикупљају храну и хране остале.
Војници су велики радници, женке, које чувају колонију, а често
нападају другу колонију и доводе „робове“. Мужјаци су мали
мрави. У једном друштву живи око милион мрава. Комуникација
се остварује антенама. Свака колонија има посебан мирис. Зиму
проведу укочени заједно у дубљем делу мравињака. Очи су им
сличне мувиним, састоје се од пуно малих очију. Многе врсте
мрава имају жаоку којом могу задати болан убод. Веома су
распрострањени у свету. Живе до 15 година – женке. Имају јаке
ноге и веома су брзи. Када би човек трчао том брзином, у односу
на величину, трчао би као тркаћи коњ. Могу да носе терет 20
пута већи од властите тежине. Чисти су и уредни, неки радници
имају задатак да износе смеће и одлажу на одређена места.
Повратак

