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− богаћење речника новим речима; 

− уочавање разлика у структури материјала; 
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− развој говора и комуникације на основу 

садржаја текста Три прасета;  
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СТРУКТУРА АКТИВНОСТИ СА ВРЕМЕНСКОМ АРТИКУЛАЦИЈОМ 

Назив и етапа активности 

 

Предвиђено време за реализацију сваке 

појединачне етапе 

1.  Mотивациона припрема 3 минута 

2.  Најава теме активности 1 минут 

3.  Изражајно (интерпретативно)  

причање 

3 минута 

4.  Изражавање непосредног доживљаја 1 минут 

5.  Поновно причање кроз разговор и 

моторичке вежбе 

10 минута 

6. Стваралачки рад деце – покретна 

говорна игра 

3 минута 

Укупно предвиђено време за 

реализацију активности 

20 минута 

 

 

ТОК И СТРУКТУРА АКТИВНОСТИ 

 

Назив етапа активности 

 
Опис садржаја активности 

 

Moтивациона припрема 

 

 

 

 

 

 

 

Најава теме активности 

 

 

 

 

Изражајно (интерпретативно) причање 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивацију заснивам на мотиву марљивости. 

Деци говорим како сам данас била вредна и 

помогла мами да спреми ручак. 

Постављам им следећа питања: 

-Да ли сте ви вредни? Када? 

(Циљ ових питања јесте да мотивишем децу да 

размишљају о марљивости) 

 

Најављујем тему активности: „Децо, сада ћемо 

чути бајку о „Три прасета” (Прилог 2) и 

видећемо да ли су и они били вредни као што сте 

ви”. 

 

Деци показујем позориште сличица на коме се 

налазе три слике кућица, кућу од сламе, дрвета и 

цигле (прилог 3), упознајем их са фигурама три 

прасета (прилог 4), које су илустроване на 

картону, а картон је залепљен за штапић. 

Коришћењем наведеног дидактичког материјала 

децу упознајем са бајком кроз драматизацију. 



 

Изражавање непосредног доживљаја 

 

 

 

 

 

Поновно причање кроз разговор и 

моторичке вежбе 

 

 

 

 

Стваралачки рад деце – покретна 

говорна игра 

 

 

 

 

 

 

 

Након испричане приче правим психолошку 

паузу и моје прво питање гласи: 

− Зашто млађа браћа нису билa вредна? 

(Питања подстичу децу на размишљање.) 

 

Деци говорим да ћемо сада заједно причати 

причу, али ћемо и заједно показивати све што су 

они радили. Са децом формирам круг и почињем 

причање приче (адаптирана верзија бајке) уз 

извођење моторичких вежби (прилог 5). 

 

Када је вук отишао, три прасета су срећно 

запевала песму Ко се боји вука још. Пуштам 

песму „Ко се боји вука још” и заједно са децом 

певамо песму уз кореографију (плесна 

импровизација). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Прилог 1 

 

Адаптирани књижевно-уметнички текст 

 

ТРИ ПРАСЕТА 

 

У близини шуме, живела су три прасета. Једнога дана решили су да саграде 

себи куће како би се сакрили од вука. Најстарије прасе је било вредно. Његова млађа 

браћа нису била тако вредна. Они су више волели да по читав дан лешкаре. 

Најстарији и највреднији брат саградио је кућу од цигала. Средње и најмађе прасе 

нису желели пуно да се труде. Средњи брат је своју кућу саздао од дрвета, док је 

најмлађи брат најбрже саградио своју кућу, која је била од сламе. У шуми поред 

њихових кућа живео је вук. Једног дана он је наишао на кућу од сламе најмлађег 

прасета и, како је био веома гладан, покуца на врата. Видевши кроз отвор на вратима 

да је испред куће вук, најмлађе прасе се препаде. Пошто му најмлађе прасе није 

отварало врата, зли вук повиче:  „Отварај одмах! Кад дунем и ватру сунем, срушићу 

ти кућу!” Прасе је било уплашено и ништа није одговарало. Вук поче дувати и одмах 

сруши кућу од сламе.    Прасе се уплаши кад угледа вука и побеже у кућу од дрвета 

код свог старијег брата. Али ево вука за њим. Он поче ударати о врата куће од дрвета 

и викну прасићима који су унутра дрхтали од страха: „Отварајте! Кад дунем и ватру 

сунем, срушићу ти кућу!” Два прасета ништа нису одговорила и зли вук поче снажно 

да дува. Вук дуну једном, али се кућа није срушила, вук јако дуну други пут и сруши 

кућу од дрвета. Кад се кућа срушила, прасићи побегоше код свог најстаријег брата у 

кућу од цигала. Вук крете за њима и повика пред кућом: „Отварајте! Кад дунем и 

ватру сунем, срушићу ти кућу!” Најстарији брат се није уплашио већ повика: „Дувај 

колико ти воља!” То је страшно разљутило вука. Он удахну ваздух и дуну што је јаче 

могао. Међутим, једино што је успео да одува на чврстој кући од цигала била је 

прашина на прозорима. Покушао је још неколико пута. Кућа није могла да се сруши. 

Вук помисли како би могао да уђе у кућу кроз оџак. Најстарији брат се досети да 

заложи ватру у огњишту. Зли вук се попео на кров и кроз оџак и скочи доле. Ватра 

која је већ почела да гори – изгоре вука. Вук брзо излете из димњака. Tада је побегао 

и више се никада није вратио. Три прасета су се веселила, јер су отералa вука. Од 

тога дана два млађа брата су увек слушала старијег брата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Прилог 2 

 

 

 
 

 

 

 

Прилог 3 

 

                Најстарије прасе        Средње пасе           Најмлађе прасе              Вук 

 
 

 

 

 

 



 

 

Прилог 4 

 

У близини шуме, живела су три прасета. Да би се заштитили од злог вука, 

одлучили су да саграде три кућице. Најстарији и најмудрији брат направио је кућу од 

цигле, а друга два брата која нису желела да се много труде одлучише да саграде кућу 

од дрвета и од сламе. Деци постављам питање: 

− Од чега је најмлађе прасе направило кућу? 

Деци показујем мало сламе, заједно опипавамо сламу и постављам следећа 

питања: 

− Каква је слама? 

− Да ли је лака или тешка? 

− Да ли може лако да се поломи? Зашто?  

Деци показујем мало сламе (прилог 6). Испред деце покушавам да поделим 

сламу на два дела, како би им показала њену чврстину. Говорим деци да ћемо сада 

замислити да градимо кућу од сламе, као што је то учинило најмалђе прасе. 

Замишљамо да носимо сламу, која је веома лака, да бисмо подигли сламу заједно 

ћемо чучнути и подићи је. Носимо је до круга поскакујући (како бисмо дочарали 

колико је она лака). Прилазимо кругу и градимо кућу, тако што прво чучнемо и 

ређамо сламу, како градња одмиче лагано подижемо руке и усправљамо се. Сада када 

смо саградили зидове, морамо да саградимо и крoв, пењемо се на прсте и подижемо 

руке високо, како бисмо у томе успели. Деци постављам следећа питања: 

− Да ли је прасе лако саградило ову кућу? Зашто? 

− Од чега је средње прасе саградило кућу? 

Деци показујем мало дрвета (прилог 7), заједно опипавамо дрво и постављам 

следећа питања: 

− Какво је дрво? 

− Да ли је теже од сламе? 

Испред деце покушавам да поделим дрво на два дела, како бих им показала 

његову чврстину. Говорим деци да ћемо сада замислити да градимо кућу од дрвета, 

као што је то учинило средње прасе. Замишљамо да носимо дрво, које је теже од 

сламе, а да бисмо подигли дрво, заједно ћемо чучнути и подићи га. Носимо га до 

круга ходајући спорије (како бисмо дочарали његову тежину). Прилазимо кругу и 

градимо кућу, тако што прво чучнемо и ређамо дрво, како градња одмиче лагано 

подижемо руке и усправљамо се. Сада када смо саградили зидове, морамо да 

саградимо и крoв, пењемо се на прсте и подижемо руке високо како бисмо у томе 

успели. Деци постављам следећа питања: 

− Да ли је прасе теже саградило кућу од дрвета? Зашто? 

− Од чега је најстарие прасе саградило кућу? 

Деци показујем циглу (прилог 8), заједно опипавамо циглу и постављам 

следећа питања: 

− Каква је цигла? 

− Да ли је лака или тешка? 

− Да ли може лако да се поломи? Зашто?  



Испред деце покушавам да поделим циглу на два дела, како бих им показала 

њену чврстину. 

Постављам деци следеће питање: 

− Зашто циглу нисмо успели да поделимо на два дела, а дрво и сламу јесмо? 

 Говорим деци да ћемо сада замислити да градимо кућу од цигле, као што је то 

учинило најстарије прасе. Замишљамо да носимо циглу, која је веома тешка, а да 

бисмо подигли циглу, заједно ћемо чучнути и подићи је полако. Носимо је до круга 

полако правећи се да је веома тешка. Прилазимо кругу и градимо кућу, тако што прво 

чучнемо и ређамо сламу. Како градња одмиче, лагано подижемо руке и усправљамо 

се правећи се да је цигла тешка. Сада када смо саградили зидове, морамо да 

саградимо и крoв, пењемо се на прсте и подижемо руке високо како бисмо у томе 

успели. Деци постављам следеће питање: 

− Да ли је прасе теже саградило кућу од цигле? Зашто? 

Говорим деци да се једног дана, изненада из шуме појавио вук. 

Деци постављам следећа питања: 

− Какав је вук? 

− Да ли је oвај вук био љут? Зашто? 

Заједно показујемо како вук долази, ходамо четвороножно демонстрирајући 

његово ходање. Вук је прво наишао на кућицу од сламе. Деци постављам следеће 

питање: 

− Шта је вук урадио? 

Заједно показујемо како је вук одувао кућицу. Једном дубоко удахнемо 

подижући руке и дунемо јако спуштајући руке. Деци постављам следећа питања: 

− Шта се десило са кућицом? 

− Зашто је вук лако одувао кућицу? 

− Где је најмлађе прасе отишло? 

− Шта је вук урадио?  

− Где је отишао? 

Заједно показујемо како вук хода и одлази до кућице од дрвета у којој су била 

два уплашена прасета. Деци постављам следеће питање: 

− Шта је вук урадио? 

Заједно показујемо како је вук одувао кућу – дубоко удахнемо подижући руке 

и дунемо јако спуштајући руке (два пута). Деци постављам следећа питања: 

− Шта се десило са кућицом од дрвета? 

− Да ли је вук теже одувао кућицу? Зашто? 

− Где су најмлађе и средње прасе отишли? 

− Шта је вук урадио?  

− Где је отишао? 

Заједно показујемо како вук хода и одлази до кућице од цигле у којој су била 

три прасета. Деци постављам следеће питање: 

− Шта је вук урадио? 

Заједно показујемо како је вук одувао кућу, дубоко удахнемо подижући руке и 

дунемо јако спуштајући руке (три пута). Деци постављам следећа питања: 

− Да ли је вук одувао кућу? Зашто? 

− Шта је вук покушао да уради? 



− Шта је најстарије прасе урадило? 

Вук је побегао и више се никада није вратио, а три прасета су живела срећно до 

краја живота у кући од цигле. 

 

 

Прилог 5 

 

Слама 

     

 
 

 

 

 

 

Прилог 6 

 

Дрвo 

 

 
 



 

 

 

Прилог 7 

 

Цигла 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фотографије са реализоване активности 
 

 

      
 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   
 

 


