1. група:
1. Колико делова има песма „ Плави зец“?
2. Шта песник каже првом строфом?
3. Зашто је песников зец плав?
4. Који вас делови у песми подсећају на бајку?
5. Набројте невероватна својства зеца.
6. Шта се десило ловцу када је ухватио зеца?
7. Како се зец понео у седмој строфи?

2. група:
1. Како почиње песма „Био једном један лав“?
2. На шта вас подсећа овакав почетак?
3. Протумачите рефрен песме: „Страшно, страшно“.
4. Објасните стихове: „Не питајте шта је јео“ и „Тај је јео шта је хтео“.
5. Како изгледа лав?
6. За кога кажемо да има лошу нарав?
7. Како је дечак Брана уклонио опасност од лава?

3. група:
1. О чему говори „Тужна песма“?
2. Каква осећања прате ритам песме?
3. Како су живеле мачке госпође Кларе?
4. Шта је она чинила да им обезбеди удобност?
5. Које су последице њене претеране бриге и заштите?
6. Промените крај песми.

4. група:
1. Шта су здравице?
2. У којим приликама се говоре?
3. У чије здравље је песма „Здравица“?
4. Које су поруке ове песме?
5. Наведите стих у коме се порука три пута понавља.
6. Чиме је песник одушевљен и шта подржава и подстиче у свакој од
строфа?
7. Пронађите стих који је носилац основне идеје.
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