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УВОД

Контролне вежбе из српског језика за први разред намењене су провери знања и вештина 
у областима језик, писање и читање с разумевањем. Задаци у контролним вежбама усклађе-
ни су с наставним планом и програмом. Вежбе омогућују наставницима да провере колико су 
њихови ученици савладали одређено градиво, ученицима – да провере чиме су више, а чиме 
мање овладали, а родитељима – да прате напредак свог детета. 

Збирка садржи 25 контролних вежби распоређених у две целине, са задацима различитих 
типова. 

Први део збирке садржи 10 контролних вежби којим се проверава почетно писање – од пре
по знавања гласа и слова, самосталног састављања речи и кратких реченица, повезивања слике с 
речју и реченицом, као и употреба основних реченичних знакова. Девета и десета контролна веж-
ба предвиђене су за проверу знања и вештина на крају првог полугодишта или на почетку другог.

Други део збирке садржи 15 контролних вежби којим се на књижевноуметничким и не књи
жев ним текстовима проверава колико је ученик разумео прочитани текст и колико је овла-
дао знањима из области језика и писања. Један део текстова припада обавезном програму, 
а други део избор је аутора вежби. Овим вежбама наставник стиче увид не само у то колико 
су ученици усвојили обрађено градиво и разумели текстове који су рађени на часовима већ 
и колико су оспособљени да примене одређена знања и вештине на непознатим текстовима, 
односно колико су оспособљени за самосталaн рад. Последњом вежбом проверава се колико 
су ученици усвојили језичке, граматичке и књижевнотеоријске појмове и термине, о којима је 
било речи током наставног процеса, и колико су оспособљени да их активно користе.

На крају сваке вежбе дата је табела са описом области, односно описом знања и вештина 
који се испитују, а предвиђен је простор за наставников коментар о томе како је ученик урадио 
сваки задатак. Коментар може бити сведен само на знак за добро урађен задатак () или на 
кратку напомену о томе у чему ученик греши.

На крају збирке дати су примери задатака код којих може да се јави недоумица у вези с 
проценом вредности одговора.



Овде напиши своје име и презиме: 1. КОНТРОЛНА ВЕЖБА

окрени ст
рану

1 

2 

3 

4 

Креативни центар - Креативна школа © 2010

На сликама се налазе делови нашег тела. 
Обој оне делове чији називи почињу гласом н.

Које животиње видиш на сликама? 
Допиши великим штампаним словима њихове називе.
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Обој вагоне с неправилно написаним словима.

Допиши велико или мало слово које недостаје.
Ми смо започели, ти настави.

 A a E __  R__ __ u B __ __ j
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УЧИТЕЉИЦА МОЛЕР ЛЕКАРКА ПОШТАР

Шта смо проверавали Коментар наставника/наставнице

1. Препознаје гласове српског језика (одређује место гласова у речима).

2. Препознаје слова азбуке.

3. Правилно пише велика и мала штампана слова азбуке.

4. Везује слова за гласове.

5. Повезује слова у речи.

6. Од задатих слова саставља реч са одређеним значењем.

7. Повезује сликe с речима.

Датум израде контролне вежбе Потпис наставника/наставнице

Чиме се баве људи са слика? Настави да повезујеш, као што је започето. 

6
Који се називи животиња крију у овим круговима?
Напиши те називе.  

Које воћке видиш на сликама? Напиши њихове називе. 

a п с a ирк к б
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Обој вагоне с неправилно написаним словима.

Које животиње видиш на сликама? 
Допиши великим штампаним словима њихове називе.
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На сликама се налазе одевни предмети. 
Обој оне предмете чији називи почињу гласом п.

2. КОНТРОЛНА ВЕЖБА

Допиши велико или мало слово које недостаје.
Ми смо започели, ти настави.

 A a B __  E __ __ j R __ __ u
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Који се називи животиња крију у овим круговима?
Напиши те називе.  

Шта смо проверавали Коментар наставника/наставнице

1. Препознаје гласове српског језика (одређује место гласова у речима).

2. Препознаје слова азбуке.

3. Правилно пише велика и мала штампана слова азбуке.

4. Везује слова за гласове.

5. Повезује слова у речи.

6. Од задатих слова саставља реч са одређеним значењем.

7. Повезује сликe с речима.

Датум израде контролне вежбе Потпис наставника/наставнице

ПЛИВАЊЕ КОШАРКА ФУДБАЛ ТЕНИС

Којим се спортом баве људи са слика? Настави да повезујеш, као што је започето. 

a л в о усм к в

Које воћке видиш на сликама? Напиши њихове називе. 


