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Каже се „Лепа реч и гвоздена врата отвара“, а овде ћемо, уз 
помоћ речи, отворити врата многих царстава: царства песме, 
приче, бајки, басни, романа, шала и првих пројеката.

За отварање свих тих царских врата биће потребно да 
завирите у ваше читанке, књиге из лектире, антологије 
песама, да одете до библиотеке, а можете нешто да питате и 
учитељице или да потражите на интернету.

За успешно решавање задатака треба пажљиво да читате 
задатке, размишљате, маштате, повезујете и примењујете 
раније стечено знање, решавате загонетке и ребусе, цртате, 
повезујете неспојиво, уочавате битно и да се, уз све то, још и 
добро забавите. Тежи задаци су обележени са три звездице ( ), 
те ти унапред честитамо ако их успешно решиш.

Верујемо да ће ваше путовање до свих наших царстава, од 
врата до врата, бити веома успешно, да ће пробудити у вама 
љубав према лепој речи и књижевности, отворити вам путеве 
маште и помоћи вам да остварите немогуће.
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Уколико тачно решиш укрштеницу, читајући редом 
слова у зеленим пољима, добићеш назив једне 
песме. Њу је написао наш познати песник 
Мирослав Антић.

1.

2.

3.

4.

5.

Шта си још сазнао решавајући укрштеницу? Каква _ _ _ _ _ из песме може бити?

КОМШИНИЦИ                ТАТИ

БРАТУ, СЕСТРИ              НАЈЈАЧЕМ ДЕЧАКУ ИЗ РАЗРЕДА

ТЕТКИ               НАЈБОЉЕМ ДРУГУ

МАМИ                НАЈЛЕПШОЈ ДЕВОЈЧИЦИ ИЗ РАЗРЕДА

УЧИТЕЉИЦИ       ДРУГАРИМА ИЗ УЛИЦЕ

    

У ЦАРСТВУ ПЕСАМА

1. Бомбона је...
2. Вештица је...
3. Звезда је...
4. Шала је...
5. Песма о двоје који

се воле је...

Коме би ти рекао 
своју тајну?

ДА НЕ

ДА НЕ

ДА НЕ

ДА НЕ

ДА НЕ ДА НЕ

ДА НЕ

ДА НЕ

ДА НЕ

ДА НЕ

1.1.
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Тајну треба поверити: 

Зашто баш њему или њој? 

Тајну никако не треба поверити: 

Зашто не баш њему или њој? 

У строфи:  Ходи ближе: шу-шу-шу...

  Сутра рано... шу-шу-шу...

  Баш онако... шу-шу-шу...

замени шу-шу-шу речима које нам откривају тајну коју су шапутали. О чему ти мислиш
да су могли да шапућу?

Ходи ближе: 

Сутра рано 

Баш онако 
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Замисли да си детектив који открива нечије тајне написане у шифрама. Откриј које се 
тајне крију у следећим реченицама и запиши их.

А. ОКРИМ ИЛОВ УЦИЛИМ.

Б. СТАКЛЕНУ У РАЗБИО КУХИЊИ ЧАШУ САМ.

В. Поред Ограде МаЈине кућЕ Одмарају Се свАки дан седаМ СиВих јЕжева. Када из 
ОбЛака пАда киша, склупЧају се испод саксијЕ код улаза.

Г.

Читај у смеру зелене стрелице и прочитано запиши.
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Нацртај себе и свог друга како један другом поверавате неку тајну.

Напиши што више речи на слово Т. 

Како ти се допадају задаци које си радио? Заокружи сличицу.

Не допадају 
ми се.

Само неки ми 
се допадају.

Већина ми се 
допада.

Oдлични
су.

Оцени свој рад. 
Обој онолико звездица колико си заслужио.
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„Докторе драги, хитно је врло,
имамо госта, боли га грло!” 
„Имате госта? Да није странац?” 
„Право сте рекли. Јест’ 
Африканац!” 

Али болест незнана,
све је јаче стеже,
зато лисац зечеве
у фијакер преже.

Доктор му леђа штипну,
затим му чело куцну.
„Са моје тачке гледишта
није ти ништа!” 

„Пипните јој образе,
пипните јој чело,
мени се бар чини,
ужасно је врело.“

Песма говори о путу 
једног миша до правог 
доктора.

Песма прича о великој 
бризи једне девојчице и 
лимунади као леку.

Песма пева о мукама 
троспратног болесника.

Песма прати стање и 
бригу болесне лисице 
и њеног драгог лисца у 
потрази за леком.

1.2.

РЕЧ ЗАДАТАК ДОБИЈЕНА РЕЧ

МЕРА Слово М замени словом П.

КАД Слово Д замени словом О.

ПОРТИР

Слово П замени словом Д.
Прво слово Р замени словом К.
Слово И замени словом О.

НАСЛОВ ПЕСМЕ:

Ако правилно поређаш испретуране речи и решиш задатак са словима, добићеш 
наслове четири песме наших песника: Бранка Ћопића, Љубивоја Ршумовића, Момчила 
Тешића и Јована Јовановића Змаја.

СНИКБОЛЕ НА ТРИ ТАСПРА 

РД – ПИРГ ОИБОД ЕЈ ШИМ 

БОЛЕРАЗ СЕ ЦАЛИСИ – ЛЕК 

Повежи линијом реченице са одговарајућим стиховима.
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ПЕСМА КОЈОЈ ПРИПАДАЈУ СТИХОВИ ИЗМЕШАНА ПЕСМА

Нашега старог доктора Јана

телефон зове са Калемегдана:

Разболе се лисица

суши се ко грана.

Пипните јој образе,

пипните јој чело.

Доктор му леђа штипну,

затим му чело куцну.

Чуди се чудом наш доктор Јан:

„Какав болесник?! Је л’ троспратан?”

Крупне сузе лисици

падоше у крило.

Лек ћу јој прописати

прашак сваког сата,

уз то нек је протрља

Баба Ната.

С моје тачке гледишта

није ти ништа.

Кад би гуску појела

лакше би јој било.

Ако јој се не пије,

ви попијте сама.

Болесник на три спрата

Раздвој Измешану песму на стихове, а потом са леве стране напиши којој оригиналној 
песми који стих припада.
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Шта мислиш о Измешаној песми? Да ли ти се допада и зашто?

Доврши цртеже:
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П Ш Џ Е И

С С С П Т

Ђ Г Т М И

В Р А С Ж

Д Л О А Т

Ф У Х А Ч

Како ти се допадају задаци које си радио? Заокружи сличицу.

Не допадају 
ми се.

Само неки ми 
се допадају.

Већина ми се 
допада.

Oдлични
су.

Оцени свој рад. 
Обој онолико звездица колико си заслужио.

На линији одређене боје напиши реч коју ћеш добити читајући редом слова из поља 
исте боје.

Како се од воде, лимуна и меда прави лимунада? Напиши рецепт за своју лимунаду и 
наведи шта све може да излечи.
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КАМЕН КАМЕНЧИЋ

ГРАНА

ВОДА

ЉУЉАШКА

БУБА

РИБА

ТРАВА

ГЛАВА

ЗВЕЗДА

ПЕСМА

ГЛАС

ПТИЦА

ОВО ЈЕ 
МАЛО:

КАД ПОРАСТЕ 
БИЋЕ:

СЛОНЧЕ СЛОН

МАЧЕ

ПАЧЕ

ШТЕНЕ

ПИЛЕ

ЈАГЊЕ

ЖДРЕБЕ

ТЕЛЕ

ДЕТЕ

Многи наши песници писали су за децу. Међу најпознатијим су Јован Јовановић 
Змај, Љубивоје Ршумовић, Добрица Ерић, Душан Радовић, Момчило Тешић, Душко 
Трифуновић, Владимир Андрић, Драган Лукић и многи други.

У песми Лепо је све што је мало песник Душан Радовић пева о лепоти малих, тек 
рођених бића. Речи у табели напиши тако да означавају исту, али умањену животињу, 
предмет, биљку... 

Нацртај нешто велико.

Нацртај нешто мало.

1.3.
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У песми Лепо је све што је мало пронађи где се слогови на крају стихова подударају, то 
јест, имају иста слова на крају речи.

У песми Добрице Ерића Ако желиш да те прати срећа пронађи и препиши све речи са 
истим словним завршетком.

Из које Ршумовићеве песме су следеће речи:

планете/дете   воде/слободе  баште/маште

цвета/света   тајне/сјајне   роде/слободе

Песма се зове: 

Уочи, па напиши:

дека, зека, река, мека, ка, ка, ка

трава,  ава, ава, ава, ава

метар, тар, тар, тар, тар

вредан, дан,  дан,  дан, дан

Смисли још неке речи са истим завршетком.

ПРВА СТРОФА РОДИ ВОДИ

ТРЕЋА СТРОФА

ПЕТА СТРОФА


