
I група 
1. Ко нам говори о плавом зецу ? 
2. Какав је плави зец ? Зашто је такав ? Колико особина има ? 
3. Зашто је зец побегао ? 
4. Опишите лик ловца у песми . 
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4. Опишите лик ловца у песми . 

II група 
1. На шта те подсећа почетак песме ? На који књижевни текст ? 
Зашто ? 
2. Шта све зна и уме плави зец ? Чије су то способности и 
вештине ? 
3. Где је зец побегао ? 
4. Опишите однос ловца и зеца, на почетку и на крају песме . 
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III група 
1. Где живи плави зец ? 
2. Коме је ловац хтео дати плавог зеца ? Зашто ? 
3. На који начин можемо да се дружимо са плавим зецом ? 
4. Које речи се понављају у песми ? Шта се тиме постиже ?   
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IV група 
1. Шта се обично мисли о ловачким причама ? 
2. Када је плави зец проговорио ? 
3. Шта је, у ствари, значило да зец очешља косу, умије лице, исече 
нокте, исправи стас, удеси  глас ? У којим стиховима се то налази ? 

4. Какав је зец у правом животу, а какав у овој песми ? 
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V група 
1. Колико је земаља, гора и мора прешао ловац да би срео зеца ? 

2. Шта се могло десити да је ловац донео зеца кући ? 
3. Како се осећа ловац на крају песме ? 
4. Каква је рима у песми ? Пронађите је у стиховима ? 
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