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НЕСТВАРНО БИЋЕ ИМА ВИШЕ ГЛАВА

ЗМИЈОЛИКО ЈЕ БИЋЕ

НАЈЧЕЋШЕ ЖИВИ У ВОДИ

У БАЈКАМА ГУТА ЦЕЛЕ ЉУДЕ

ОЗНАЧАВА НЕПРИЈАТЕЉА1 2

3 4
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Погодите шта се крије иза 

датих поља!



АЖДАЈА

Аждаја је велико чудовиште које се често

помиње у бајкама. Има огромна крила,

дугачак реп и неколико глава. Може се

претварати у различите облике животиња.

Живи крај вода, језера и мрачних простора.

Аждаја у народним бајкама најчешће

прождире девојке и наноси зло народу. Она

може само у боју са храбрим јунаком да

изгуби живот и тако буде побеђена. Сукоби

са аждајом дешавају се ноћу, у тајности.

Исход боја сазнаје се касније. Тек у кафани

јунаци бајке ће испричати случајним

пролазницима шта су доживели крај језера.



„Аждаја свом чеду тепа“
Љубивоје Ршумовић

4.разред



Љубивоје Ршумовић је  један 

од најпознатијих дечјих писаца. 

Рођен је у селу Љубишу код 

Златибора. Написао је много 

песама за децу. 

Његове најпознатије збирке 

песама су:  Ма шта ми рече, 

Хајде да растемо, Још нам само 

але фалe. Љубивоје Ршумовић

је и аутор једне телевизијске 

емисије за децу Фазони и форе.



Aждаја свом чеду тепа

Аждаја своме чеду тепа:

Наказице моја лепа,

Шта ће с тобом бити, ко зна

Лепотице моја грозна?

Оставићеш своју мајку,

Отићи у неку бајку,

Бићеш личност негативна,

Ругобице моја дивна,

Јешћеш људе као репе,

Најмилији мој акрепе,

А твоја ће јадна мајка

Целог века да се вајка!



вајка се - жали се

чедо-дете

наказа – створење врло ружно са неком упадљивом 

телесном маном

ругоба,акреп-ружна особа, наказа

век-овде значи живот

вајкати се-јадиковати



Где сте се до сад сусретали са 

аждајама? 

Где сте могли да читате о њима? 

Какве су оне биле у тим бајкама?

Шта се по вама догодило неочекивано 

у овој песми?

Каква је аждаја у овој песми? 

У чему је разлика између ове аждаје и 

аждаја о којима сте до сад читали? 

Зашто је младунче названо чедом?



Каква је аждаја као мајка у овој песми?

Аждаја у овој песми као мајка 

је осећајна, нежна, воли своје 

дете, тепа му, забринута је за 

њега, али му и прекорава.



Којим речима се аждаја обраћа детету?



Каква је наказица својој мајци? 

Како се у природи мајке понашају према деци?

Аждаја није стварно биће али и према њој песник 

испољава нежност.

Зашто то чини?

Зашто је мајка забринута? 

Каква је аждаја? Како изгледа? 

Како се осећа аждајче док му се мајка обраћа?

Какве су то речи за нас?

Како бисте се ви осећали кад би вас неко назвао 

акрепом, наказом, ругобом? 

Зашто је на крају песме стављен знак узвика?

Зашто ће се аждајина мајка вајкати целог века?



Песма ,,Аждаја своме чеду тепа “састоји

се од шест строфа.

Свака строфа састоји се од по два стиха

(таква строфа се зове дистих)

Сваки од стихова састоји се од по осам

слогова:

Аждаја свом чеду тепа

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Такав стих зове се осмерац.



„Аждаја своме чеду тепа“

Љубивоје Ршумовић

Књижевна врста:

Тема:

Осећања:

Риме:

Умањенице:

Порука песме:

лирска шаљива песма

Љубав мајке према свом детету.

брига, нежност, прекор, патња

Тепа-лепа, мајку-бајку,репе-акрепе,ко-зна- грозна, 

негативна-дивна, мајка-вајка.

наказице, лепотице, ругобице

Свакоме је своје дете најлепше.

Љубав родитеља према деци је безусловна.

(када некога волимо без обзира какав је)



Послушајте 

песму!


