
Наташа Симуновић 

 

Име и презиме ученика: 

1. На линијама тачкама означи број гласова
свакој од речи представљених цртежом
  

 
                                      

  
 

 ____________        _____________        ____________

     

3. Где чујеш глас: на почетку, у средини или  на крају речи? Обој одговарајући кружић.

ГЛАС С 

РЕЧ  

 

МЕСТО 
ГЛАСА У 

РЕЧИ 
(почетак, 

средина, крај) 
 

O O O 

4. Повежи слова па настале речи напиши на линијама
 

5. Испод сваке слике напиши реч коју означава дата слика.
                                                           
 

    

 

     ___ ___ ___            ___ ___ ___ ___ ___ 

Језичке игре - вежбање 

На линијама тачкама означи број гласова у 
свакој од речи представљених цртежом. 

                                      

____________        _____________        ____________ 

2. Обој онолико кружића колико у речи има 
гласова.       

: на почетку, у средини или  на крају речи? Обој одговарајући кружић.
 

Н Р 

 

 

O O O O O O 

 

Повежи слова па настале речи напиши на линијама. 

         

Испод сваке слике напиши реч коју означава дата слика. 
                                                             

___ ___ ___ ___ ___ ___                ___ ___ ___                  

12.10.2017. 

онолико кружића колико у речи има 

  

 

: на почетку, у средини или  на крају речи? Обој одговарајући кружић. 

У 

 
 

O O O 

 

    ___ ___ ___                        
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6. Попуни укрштеницу: 
 

     

     

     

     

 

8. Од датих слова сатави речи. 

 

      С Т О М Е                    

   __________            _
                                                                                                                

9. Исправи ред речи у реченицама и напиши их правилно, 
 

      је  име Урош Моје.     ______________________________________
 

Сташа смерају и нешто Уна.
 

сат Тома носи татин. ______________________________________
 

10. Напиши две реченице по сопственој жељи.

11.  Прочитај.  

 
Јасна носи осам јаја.  
Мита јури Наташу. 
Миш носи сир.  
Урош се шепури на мотору. 

 
 

 

 

 

 

7. Читамо и повезујемо прочитано са 
сликом. Повежи линијом слику 

 

 
Риста је на 

Наташа меси 

Раша јаше 

Марија носи 

  Т Е Ш Н Е                   Ј А М У Н А Ш

__________         _____________
                                                                                                                                            

Исправи ред речи у реченицама и напиши их правилно, како би имале смисао

______________________________________

Уна.  ________________________________________

______________________________________ 

сопственој жељи. 

Урош се шепури на мотору.       

Читамо и повезујемо прочитано са 
Повежи линијом слику и причу. 

 

 

 

Ј А М У Н А Ш 

_____________                                                           

                                     

како би имале смисао.  

______________________________________ 

________________________________________ 


