
ПРОЛЕЋЕ 

 ГОДИШЊА ДОБА: 

 

Пролеће почиње 21. марта и траје до 22. јуна. 

Људи тада имају пуне руке посла. У повртњаку саде 

лук и кромпир. Њиве су пуне орача. Сеје се пшеница, 

кукуруз, шећерна репа и сунцокрет. У воћњаку се секу 

суве гране и врши заштита од штеточина. Виноград се 

откопава. За обављање пролећних радова користе се 

разна оруђа: мотика, грабуље, ашов, трактор са 

разним прикључним машинама. 

Деца се веселе пролећу. Одлазе на излете, саде дрвеће 

и цвеће. Људи носе лаганију одећу. 

 

 

 ДУЖИНА ОБДАНИЦА И НОЋИ: 

 

 

 

 

 ВРЕМЕНСКЕ ПРИЛИКЕ:  Пролеће је годишње доба када дани постају све топлији. Време је 

променљиво, понекад падају кише, а сунце почиње све јаче да греје. Потоци и реке су 

набујали.Некада долази и до поплава. 

 

 БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ: Ове топле, пролећне дане жељно исчекују биљке које листају, 

цветају и бујају. Појављују се и прве висибабе, јагорчевине... Животиње се буде из зимског сна, а 

птице се враћају из топлијих крајева и праве гнезда. Велики број  животиња добија младунце. 

 

 

 

 

 



ЛЕТО 

 

 ГОДИШЊА ДОБА: 

 

Лето почиње 22. јуна и траје до 23. септембра. 

У лето људи имају доста посла. Окопава се 

кукуруз, косе ливаде, жање раж, јечам и 

пшеница. У воћњаку се бере разно воће. Врше се 

и припреме за годишњи одмор. Деца се највише 

радују распусту, јер ће моћи да се купају и 

сунчају. То јача њихово тело. Сунчати се треба 

постепено да не би дошло до опекотина и 

суначанице. Лети се носи одећа и обућа од 

танког материајла и светлих боја. Лети можемо 

да једемо сладолед. 

 

 

 ДУЖИНА ОБДАНИЦА И НОЋИ: 

 

 

 

 

 ВРЕМЕНСКЕ ПРИЛИКЕ:  Лето је најтоплије годишње доба. Дани су сунчани и дуги,  док се 

кише све ређе јављају. 

 

 БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ:  Гране дрвећа су потпуно прекривене зеленим лишћем, а 

у воћњацима сазревају разне врсте воћа: јагоде, трешње, кајсије, брескве... Природа је пуна 

разнобојног цвећа. Пчеле и лептири лете непрестано од цвета до цвета, док овце, краве и 

коње људи воде на пашњаке. 

 

 

 

 



ЈЕСЕН 

 

 ГОДИШЊА ДОБА: 

 

Јесен почиње 23. септембра и траје до 22. 

децембра. 

У јесен људи обављају разноврсне послове у 

повртњаку, њиви, воћњаку, винограду и шуми. 

У повртњаку се убира купус, мрква, паприка и 

кромпир. На њиви кукуруз шећерна репа, 

сунцокрет и соја. У воћњаку се беру јабуке, 

крушке, шљиве и ораси, а у винограду грожђе. 

У шуми и парку се сече суво грање и сакупљају 

шумски плодови (жир, кестење и лешници). 

Јесен доноси богате дарове, али у јесен се врло 

лако прехладимо због промене времена. Зато се 

треба добро утоплити. 

 

 ДУЖИНА ОБДАНИЦА И НОЋИ: 

 

 

 

 

 ВРЕМЕНСКЕ ПРИЛИКЕ:  Јесен се назива „златним“ годишњим добом. Тада сунце слабије 

греје него лети и често се спушта магла, а из тамних облака падају дуге, хладне кише.  

 

 БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ:  Лишће листопадног одвећа постепено мења боју у 

златно- жуту, а онда опада са грана. Неке биљке чак дају плодове и семе. Животиње се 

такође спремају за зиму, а птице напуштају своја станишта и селе се у топлије крајеве. 

 

 

 

 



ЗИМА 

 

 ГОДИШЊА ДОБА: 

 

Зима почиње 22. децембра и траје до 21. марта. 

Зими људи морају да чисте улице од снега, као и 

паркове. Због хладноће се топлије облаче, носе 

шалове и капе. Деца се санкају, скијају, клизају 

и грудвају. На зимском распусту највише воле 

да праве Снешка Белића са другарима.  

У току зиме прослављамо новогодишње и 

божићне празнике. 

 

 

 

 ДУЖИНА ОБДАНИЦА И НОЋИ: 

 

 

 

 

 ВРЕМЕНСКЕ ПРИЛИКЕ: Зима је најхладније годишње доба. Сунце тада најслабије греје и 

дувају хладни ветрови, а у многим крајевима има доста снега.      

 

 БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ: Зими биљке не расту и не цветају, јер их угрожава лед и 

мраз, а на листопадном дрвећу нема лишћа. Животиње се на различите начине боре против 

хладноће, неке од њих „спавају свој зимски сан“, док друге зиму проводе у скровиштима. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

     

    



    


