Прва група: Улице, уличне светиљке и возила.
1.

2.
3.

Како су некада изгледале улице, а како данас изгледају? (упутити их на илустрације улица из
уџбеника); Зашто је било потребно да улице постану шире, праве и равне? Зашто се
улицама мењају називи? Наведите ранији и садашњи назив неке улице.
Како су се улице некада осветљавале? Ко данас пали и гаси уличне светиљке? Зашто је
потребно да улице буду осветљене?
Како су се кретали и како су изгледали аутомобили некада, а како сада? Због чега има више
возила на улицама? Шта су то запрежна кола? Зашто се стари модели аутомобила више не
користе нити производе? На који начин су се некада становници превозили са једног краја
града на други, а како то раде данас?

Друга група: Становници града и објекти за становање
1. Kако су изгледале зграде у којима су људи некада живели? Шта је то колиба? Шта је плетара?

Шта је брвнара?
2. Како се називају велике зграде у којима људи живе? На који начин станари вишеспратнице
стижу до навиших спратова? Разлика: Зашто данас у граду има више стамбених зграда него
кућа?
3. Како су се суграђани у једном месту облачили некада? Како су се међусобно поздрављали?
Постојили данас такав начин облачења и поздрављања?
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Трећа група: Школа и црква

1. Како изгледају разреди у мањим сеоским школама? Шта су то комбинована одељења?
2. Како ученици стижу до школе ако станују на великим удаљеностима?
3. Како су црквени објекти изгледали у прошлости? Какве се цркве и храмови данас зидају?

Чeтврта група: Продавнице и угоститељски објекти

1. Како су се некада набављали потребни производи и намирнице за храну? Где данас можемо
да купимо све што нам је потребно за исхрану?
2. На који начин су се људи у прошлости одевали? Како данас себи набављају одећу и обућу?
3. Како се називају велике зграде у којима постоје многобројне продавнице разноврсне робе?
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