ПРИЛОГ БР. 8

НАСЕЉЕ – ГРАД

На слици је град у коме живи девојчица Ива.

Живим у згради између банке и општине. Управо улазим у своју зграду. Моји родитељи су
на послу. Тата ради у пошти, а мама у апотеци. Моја сестра иде у вртић који се налази поред моје
школе. Мој брат је студент на правном факултету.
Често са учитељицом и другарима из одељења посећујем дечја позоришта. У слободно
време мој брат одлази на стадион да гледа фудбалску утакмицу. Викендом мама и тата одлазе у
куповину, на пијацу и у тржни центар. За то време ја вежбам свирање на клавиру јер идем у
музичку школу. Касније се са другарицом играм у парку иза школе. Живот у мом граду је веома
занимљив.

1. Где људи живе у граду?
_______________________________________________________

2. Којим се пословима баве становници града?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

3. Где би ти у граду могао/могла да:
а) погледаш изложбу слика ______________________________
б) пошаљеш писмо баки

______________________________

в) гледаш филм који се приказује __________________________

4. Где све деца могу безбедно да се играју у граду?
_______________________________________________________

НАСЕЉЕ – ПЛАНИНСКО СЕЛО

Упознај једно планинско село и девојчицу Наду која живи у њему.

Моје село се налази на планини Златибор. У њему су куће далеко једна од друге. Сеоска
школа и црква налазе се иза брда. Код лекара одлазимо у градски дом здравља.
Мој тата има стадо оваца. Од њих добијамо месо, млеко и вуну. Правимо сир, а од вуне
бака плете џемпере и чарапе. Мама све то продаје на пијаци у оближњем граду. Док деда сече дрва
у шуми, ја често тамо берем боровнице и купине које су веома укусне и здраве. Током лета мама
бере лековите биљке на оближњој ливади. Када их осуши, припрема нам чај који нас греје и лечи у
дугим зимским данима.
1.

Како су распоређене куће у планинском селу?
____________________________________________________________

2.

Које послове сада обављају чланови Надине породице?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

3.

Које користи имају од оваца које чувају?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

4.

Чему служе дрва која су сложена уза зид куће?
____________________________________________________________

НАСЕЉЕ – РАВНИЧАРСКО СЕЛО

Сада упознај једно равничарско село и дечака Ивана који живи у њему.

Моје село се налази близу реке Саве. У њему су улице широке и дугачке. Куће су
збијене једна уз другу. У центру села налази се црква, а у њеној близини моја школа.
Моји родитељи гаје поврће у башти која се налази иза наше плаве куће. Наш комшија
гаји краве, свиње и гуске. Гушчијим перјем пуни јастуке и јоргане. Мој стриц Мита такође
гаји домаће животиње. На пијаци продаје млечне производе и јаја. Током лета и јесени
становници мог села имају много посла на њивама, јер тада сазри пшеница, кукуруз и
сунцокрет.
1. Како су распоређене куће у равничарском селу?
__________________________________________________________
2.

Чиме се баве људи у Ивановом селу?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

3.

Које биљке људи гаје:
а) у баштама ______________________________________________
б) на њивама ______________________________________________

4.

Које животиње гаје становници Ивановог села?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

ТАЧНИ ОДГОВОРИ - ГРАД
1.

У зградама са више спратова и у кућама.

2.

Поштар, апотекар, лекар, учитељ, глумац, пекар, продавац ...

3.

а) у музеју;
б) у пошти;
в) у биоскопу.

4.

У свом дворишту, у парку, на игралишту ...

ТАЧНИ ОДГОВОРИ – ПЛАНИНСКО СЕЛО
1.

У планинском селу куће су далеко једна од друге.

2.

Тата пласти сено. Мама бере лековите биљке. Бака плете џемпер. Деда прави
фрулицу од дрвета. Надин брат чува овце.

3.

Од оваца добијају месо, млеко од којег праве сир и вуну од које бака плете џемпере и
чарапе.

4.

Дрва служе за огрев.

ТАЧНИ ОДГОВОРИ – РАВНИЧАРСКО СЕЛО
1.

Куће су збијене једна уз другу.

2.

Гаје биљке и домаће животиње.

3.

а) поврће: купус, парадајз, лук, шаргарепу, кромпир, паприку ...
б) кукуруз, пшеницу, сунцокрет.

4.

Гаје краве, свиње, гуске и кокошке.

