
Др Драгана Малешевић

1  2  3  4  5  6  7  8

Откривамо
чудесни свет

...

Интерактивна 
књига са

QR линкова и 
матрицом

93



КОРИШЋЕЊЕ QR КОДОВА 
 
Видео-снимци у овој књизи очитавају се преко QR кодова. 
На мобилном телефону у Play Store потребно је преузети 
апликацију за очитавање QR кодова. Када се апликација 
отвори, телефон се прислони на код да би га апликација 
очитала. Очитани код даје линк. Притиском прста на линк 
отвара се видео или звучни запис кода.

ИЗРАДА И КОРИШЋЕЊЕ МАТРИЦЕ ЗА САМОКОНТРОЛУ

Матрица се налази на крају књиге. Пре читања потребно ју је исећи по испрекиданим 
линијама. Матрица се користи на означеним страницама тако да дете најпре даје своје 
одговоре, а затим на страницу поставља матрицу. Отвори на матрици показаће само тачне 
одговоре. На тај начин дете само може да провери да ли су сви његови одговори тачни.
У случају да се матрица изгуби или поцепа, можете је направити по следећим димензијама 
и ознакама:

Књигу можете поручити на сајту www.provens.edu.rs или на телефон 064/3710442.

ОТКРИВАМО
ЧУДЕСНИ

СВЕТ
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Др Драгана Малешевић

ИНТЕРАКТИВНА КЊИГА СА QR КОДОВИМА И 
МАТРИЦОМ ЗА САМОКОНТРОЛУ

Интеракција детета и књиге остварује се преко 
текста, слике, QR кодова и матрица за самоконтролу. 
QR кодови омогућују да књига води дете до 
звучних и видео записа. Матрица пружа могућност 
самопроцене тако да дете може само да провери 
тачност својих одговора. 

Ивице страница књиге обојене су различитим бојама 
да би се дете лакше сналазило у њеном садржају. 

ОТКРИВАМО ЧУДЕСНИ 
СВЕТ
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Испричај ми које промене си приметио/-ла да се дешавају на биљкама. 

Које промене се дешавају код животиња?

Годишња доба су: ПРОЛЕЋЕ, ЛЕТО, ЈЕСЕН и ЗИМА.

Која слика приказује које годишње доба? 

Причај ми о разликама које уочаваш на овим сликама.

ГОДИШЊА ДОБА
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У зависности од временских прилика у годишњим добима различито се и облачимо. 
Препознај у којем годишњем добу најчешће користимо одећу, обућу или предмете 
приказане на сликама:

Умеш ли да се обучеш према временским приликама у годишњим добима?
Умеш ли сам/-а да вежеш пертле?
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ПРОЛЕЋЕ

По чему препознајеш да је стигло пролеће?

Пролеће код нас почиње 21. марта и траје до 21. јуна када почиње лето. 

Погледај у календару који је то дан ове године и током којих месеци траје пролеће.

На основу слика и видеа опиши какво је време и како се облачимо у пролеће. 
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Опиши игру деце у пролеће. Којих игара се ти играш када је топао пролећни дан?
Које биљке цветају у пролеће? Опиши биљке у пролеће које расту:

у воћњаку

у шуми

на ливади

у парку
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Из цветова воћки настаће плодови. Плодове којег воћа једемо у касно пролеће?

Из семенки порашће и поврће:

вишње

броколи

шаргарепа

трешње

грашак

зелена салата

cпанаћ

лук

кромпир

купус

ротквице

келераба

карфиол
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Већина животиња у пролеће добија младунце. На основу слика испричај причу о 
животињама у пролеће.

Које животиње рађају мајке, а које се легу из јаја? Шта све ти сада знаш да урадиш, а 
ниси знао/-ла када си био/-ла беба? Испричај и покажи шта сада знаш.

У пролеће људи имају много посла у свом 
врту, воћњаку, повртњаку и на њиви. 
Они у рано пролеће сеју семенке поврћа, 
чувају биљке од болести, уклањају коров и 
на крају, када биљке порасту, уживају у укусу 
њихових плодова.
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ЛЕТО

По чему препознајеш да је лето?

Лето код нас почиње 21. јуна и траје до 23. септембра када почиње јесен. 

Погледај у календару који је то дан ове године и током којих месеци траје лето.

На основу слика опиши какво је време и како се облачимо у лето. 

Опиши игру деце у лето. Којих игара волиш да се играш када је лето?
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Сва права су задржана. Ова књига не сме се фотокопирати, штампати, скенирати и преносити у било 
којој папирној или електронској форми без писане сагласности аутора. 
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КЊИГЕ СА КОЈИМА СЕ РАСТЕ
по методу др Драгане Малешевић са видео-снимцима 

и звуцима преко QR кодова и матрицом


