
Колико делова има песма „Јаре и вуци“? 
Ко је написао  песму? 
Шта песникиња каже првом строфом? Чега се 
коза плаши? 
Ко је чучао иза бунара?  
Шта су вукови планирали? 
Ко их је у томе спречио? 
Како се песма завршава? 
 
Колико строфа има песма „Догађај у 
зоолошком врту“? 
Ко је написао ту песму? 
По колико стихова се налази у свакој строфи? 
Који је главни мотив у песми? 
Шта је изненадило малог лава? 
Кога је срео мали лав? 
Зашто се постидео? 
Како се песма завршава? 
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О  чему говори „Љубавна песма“? 
Каква осећања прати ритам песме? 
Ко се у кога заљубио у песми? 
Каква је опасност претила да наруши велику 
љубав између маслачка и облака? 
Ко је спасао ту љубав? 
Како се та љубав и песма завршавају? 
 
 
Колико строфа има песма „Деца воле“? 
Ко је написао ту песму? 
Колико стихова има свака строфа у овој 
песми? 
О чему се говори у првој строфи? 
Шта све воле деца? 
Које чудне ствари воле деца? 
Које слатке ствари воле деца? 
Које смешне речи воле деца? 
Шта још, осим онога што је песник навео у 
песми, деца воле? 
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