
ИНСТРУКТИВНИ ЛИСТИЋ ЗА ГРУПУ БР.1 

Отворите уџбенике на 96. и 97. страни.Пажљиво прочитајте текст, а затим 

решите задатке. 

Задаци: 

1. Наброј тела која се крећу у води. 

______________________________________________________________________ 

2. Умочи аутомобил-играчку у темперу,затим пређи њоме по листу хартије.Шта је 

оставио аутомобил за собом? 

______________________________________________________________________ 

3.Представите линијом  кретањe неког тела које не оставља траг. 

 

4.Погледај слику па одговори.По чему се разликују путање миша и пса ? 

______________________________________________________________________                           

 

 

 

                                                                                          

 

Допуни реченицу! Кретање по правој путањи је ___________________________, а 

по кривој путањи је ___________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКТИВНИ ЛИСТИЋ ЗА ГРУПУ БР.2 

Отворите уџбенике на 96. и 97. страни.Пажљиво прочитајте текст, а затим 

решите задатке. 

Задаци: 

1. Наброј тела која се крећу у ваздуху. 

______________________________________________________________________ 

2. Кредом у боји пређи по листу хартије.Шта је креда оставила за собом? 

______________________________________________________________________ 

3. Представите линијом  кретање неког тела које оставља траг. 

 

4.Погледај слику,па одговори. 

 

    
 

 

            

                                                                                          
 

 

           

                     

По чему се разликују путање Маје и Марка?  

______________________________________________________________________ 

Допуни реченицу! Кретање по правој путањи је ____________________________,а 

по кривој путањи је ______________________________________. 

 
 
 
 
 
 
 



ИНСТРУКТИВНИ ЛИСТИЋ ЗА ГРУПУ БР.3  
Отворите уџбенике на 96. и 97. страни.Пажљиво прочитајте текст, а затим 
решите задатке. 
Задаци: 

1. Наброј тела која се крећу на копну. 

______________________________________________________________________ 

2. Умочи четкицу у темперу,а затим пређи њоме по листу хартије.Шта је четкица 

оставила за собом?_____________________________________________________ 

3.Погледај слику па одговори. Како се назива кретање које се одвија по кружној 

линији? 

                                     

 

4.Наведи примере кружног кретања. 

_____________________________________________________________________ 

5. Представи линијама кретања које се свакодневно догађају у учионици. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКТИВНИ ЛИСТИЋ ЗА ГРУПУ БР.4 

Отворите уџбенике на 96. и 97. страни.Пажљиво прочитајте текст, а затим 

решите задатке. 

Задаци: 

1. Лептир,авион и птица крећу се тако што ______________________. 

 

2. Узми лак за нокте и четкицом превуци преко  листа хартије.Шта је лак за нокте 

оставио за собом? 

______________________________________________________________________ 

3.Допуни реченицу! Стварна или замишљена линија по којој се неко тело креће 

назива се __________________________.  

4.Погледај слику и одговори на постављено питање. 

А)                                                                                           

                                        

Б) 

 

Аутобус на слици А креће се ____________________________________. 

Аутобус на слици Б креће се ____________________________________. 

5. Представи линијама кретања које се  догађају на часу физичког васпитања  . 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКТИВНИ ЛИСТИЋ ЗА ГРУПУ БР.5 

Отворите уџбенике на 96. и 97. страни.Пажљиво прочитајте текст, а затим 

решите задатке. 

Задаци: 

1. Аутомобил,пас и воз крећу се по ______________________. 

 

2. Фломастером пређи по листу хартије.Шта је фломастер оставио за собом? 

______________________________________________________________________ 

3.Узми кликер и лагано га гурни кроз картон полукружног облика.Посматрај 

кретање кликера.Кликер се кретао__________________________________. 

Баци авион од папира да лети кроз ваздух и прати његово кретање.Авион се 

кретао____________________________________. 

4.Посматрај слику па напиши како се крећу деца на љуљашци и деца на 

клацкалици. 

             

____________________________          ____________________________ 

 

5.Представи линијама кретања које се  догађају за време великог одмора. 

 


