
                                                                                                                   Наставни листић        КЛЕТТ 

1. Допуни следеће реченице речима које именују бића и 
предмете.
__________ пушта змаја. ___________ високо лети.
__________ зуји у врту. _____________ залива  цвеће у башти.

2. Допуни следеће реченице речима које означавају радњу.
Птица __________ на грани. Сунце снажно __________.
Милица __________ шешир. Ђорђе ___________ лопту.

3. Разврстај у табелу речи које означавају бића и речи које 
означавају предмете.
Љубичица, девојчица, свеска, торба, лептир, прозор, Ленка, 
авион, клупа, мачка, храст.

4.   Напиши реченице у којима ће се наћи следећи глаголи:
писати, шити, учити, мирисати.

5. У реченицама из претходног задатка једном линијом подвуци 
субјекат, а двема предикат.

6. Одреди субјекат и предикат у следећим реченицама.
Каја пише писмо.
Цвркућу врапци у дворишту.
Дека игра шах са пријатељем.

             У дворишту трче деца.
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