1) група
1. О коме се говори у тексту „Бајка о рибару и рибици”?
2. У каквој колиби су живели баба и деда?
3. Шта је деда уловио? Како се тада осећао и шта је урадио?
4. Шта би урадио да си на месту бабе из текста „Бајка о рибару и
рибици”?
5. Илуструј почетак бајке!
2)

група
1. Како је баба реаговала када јој је деда испричао о свом сусрету
са златном рибицом?
2. Како се баба обратила старцу? Подвуци те стихове!
Које је особине тада испољила?
3. Наведите шта је све баба хтела да јој испуни златна рибица?
4. Шта би казао баби из текста „Бајка о рибару и рибици” у вези са
њеним понашањем? Немојте користити увредљиве речи!
5. Илуструј део бајке када је баба добила кућу од златне рибице.

1) група
1. О коме се говори у тексту „Бајка о рибару и рибици”?
2. У каквој колиби су живели баба и деда?
3. Шта је деда уловио? Како се тада осећао и шта је урадио?
4. Шта би урадио да си на месту бабе из текста „Бајка о рибару и
рибици”?
5. Илуструј почетак бајке!
2)

група
1. Како је баба реаговала када јој је деда испричао о свом сусрету
са златном рибицом?
2. Како се баба обратила старцу? Подвуци те стихове!
Које је особине тада испољила?
3. Наведите шта је све баба хтела да јој испуни златна рибица?
4. Шта би казао баби из текста „Бајка о рибару и рибици” у вези са
њеним понашањем? Немојте користити увредљиве речи!
5. Илуструј део бајке када је баба добила кућу од златне рибице.

3) група
1. Објасни зашто је рибица престала да испуњава бабине жеље?
2. Пронађи стихове који говоре да је море бивало другачије кад год
би деда долазио да дозива златну рибицу.
3. Шта нам поручује ова бајка?
4. Да си деда из текста „Бајка о рибару и рибици”, шта би урадио?
5. Илуструјте деду како дозива рибицу!
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4) група
1. Упореди поступке и понашања ликова у овој бајци!
2. Упореди лик бабе на почетку ове бајке, у делу када постаје
царица и на крају бајке. Каква је она личност?
3. Који догађаји у овој бајци су измишљени, а који стварни?
4. Промени крај текста „Бајке о рибару и рибици”.
5. Илуструј бабу као царицу!
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5)

5)

група
1. Пронађите све бабине захтеве и направите план препричавања!
2. Какав је крај бајке? Ко је кажњен?
3. Чиме је деда заслужио благонаклоност златне рибице?
4. Шта би урадио да си златна рибица?
5. Илуструј крај бајке!
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