
ВЕЖБЕ РАЗМИШЉАЊА

• Вежбе размишљања као што су нпр. логички задаци су мисаоне игре које су вишеструко корисне.
• Оне не само да развијају логичко размишљање, већ подстичу и пажњу, концентрацију, памћење, запажање и 

домишљатост, а уз њих ћете се сигурно и добро забавити.

• Зато, хајде мало да се играмо и уједно вежбамо мождане вијуге...
• Наоштрите мозгове и кренимо у овај изазов...

- РАДНО ВАСПИТАЊЕ -

Пажљиво погледај слику, па одговори на питања.

1. Колико људи ће јести данас за овим
столом? Како знаш?

2. Да ли ће ико јести воће? Како знаш?

3. Шта ће пити? Како знаш?

4. Да ли сви ови људи воле кечап?
Како знаш?

5. Да ли нека животиња живи у кући? 
Како знаш?

Пронађи и заокружи одговарајући
квадрат на основу трагова.

Врх ми је зелен.
Доња половина ми је црвена.

Ако ме окренеш на страну,
како ћу изгледати?

Од  четири следећа облика, 
реци ми који сам ја?



Прочитај наведене трагове и пронађи одговарајуће возило.
Прецртај са Х возило које не одговара траговима.

Заокружи на крају тачан одговор.

Траг 1: Возило нема пропелер.
Траг 2: Возило нема сирену.

Траг 3: Возило се не користи за грађење.

Прочитај наведене трагове и пронађи одговарајуће воће. 
Прецртај са Х воће које не одговара траговима.

Заоукружи на крају тачан одговор.

Траг 1: Није најмање воће.
Траг 2: Воће није црвено.
Траг 3: Воће није округло.

Прочитај наведене трагове и пронађи одговарајући број.
Прецртај са Х број који не одговара траговима.

Заокружи на крају тачан одговор.

Траг 1: Број је већи од 3.
Траг 2: Број је мањи од 8.

Траг 3: Број није једнак 2+2.

Прочитај наведене трагове и пронађи одговарајући геометријски 
облик.

Прецртај са Х облик који не одговара траговима.
Заокружи на крају тачан одговор.

Траг 1: Геометријски облик има више од 3 стране.
Траг 2: Није најмањи.

Траг 3: Није плаве боје.



Прочитај кратак опис и заокружи животињу која је прави одговор.

Дечак је питао своје родитеље да ли може добити новог љубимца.
Родитељи су се сложили да може уколико нови љубимац може 

стати у мали кутак у његовој соби.
Која животиња је најбољи нови љубимац за дечака?

Прочитај кратак опис и заокружи возило које је прави одговор.

Човек треба да стигне до своје куће која се налази на врху планине.
Не постоје улице које воде до планине.

Одмах поред куће се налази место за слетање.
Које возило ће човек користити да стигне до своје куће?

„Моје име је Боки. Моја кућа је зелена. 
Носим црвени шешир. Живим између 

Боже и Банета. Моје тело је плаво.“

„Моје име је Бане. Моја кућа је црвена. 
Носим плави шешир. Боки је мој 

комшија. Моје тело је зелено. Ја не 
живим у кући број 3.“ 

„Моје име је Божа. Носим зелени шешир. 
Моја кућа је плава. Боки је мој комшија. 

Моје тело је црвено.“

Ко живи овде? Обој цртеже према описима.



Све три рибе једу муве за вечеру. Откриј 
колико мува свака риба једе.

Прати трагове и попуни поља користећи 
„О“ за да или „Х“ за не да решиш 

загонетку.

1. Најдужа риба једе више од 3 муве.
2. Најкраћа риба једе више од 2 муве.

Попуни поља користећи „О“ за да или 
„Х“ за не како би решио загонетку.

Попуни поља са „О“ или „Х“ за свако поље. 

Ана, Вук, Ена и Аца су понели свако понешто за 
пикник у парку. Шта је свако дете понело?

1. Ниједна девојчица није понела воће.
2. Ана је понела нешто слатко.

3. Вук је понео нешто што расте на дрвећу.

Дечак, девојчица и њихова мама имају 
омиљене начинe путовањa. Откриј 

омиљена превозна средства сваке особе.

1. Мамин превоз никад не напушта
земљу.

2. Дечаков превоз је најбржи.
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Које су боје облици?Попуни поља са „О“ или „Х“ за свако поље.

Марко, Лука, Иван и Саша су тражили нека 
створења у школском дворишту. Које 

створење је сваки дечак нашао?

Траг 1: Иван и Марко су нашли створење 
које лети.

Траг 2: Лукино створење живи испод 
земље.

Траг 3: Марково створење прави мед.

елипса квадрат    круг     звезда

црвена

плава

зелена

жута

1. Жути облик има четири угла.
2. Црвени облик нема углове.

3. Круг је плав.

Обој правилно облике.

Марко

Лука

Иван

Саша

Упиши „О“ или „Х“ у свако поље.

Пера, Миша, Тома и Сава имају омиљене 
зимске спортове. Који је омиљени зимски 

спорт сваког дечака?

Траг 1: Пера не стоји за време свог омиљеног 
спорта.

Траг 2: Миша и Тома држе нешто у својим 
рукама док се баве својим спортом.

Траг 3: Тома тренира свој спорт на леду.

Пера

Миша

Тома

Сава



Пратећи трагове пробај да решиш загонетку.

Петоро ученика је донело своје љубимце у школу да их покаже и 
исприча нешто о њима. Који љубимац припада којем ученику?

1. Петров љубимац нема ни руке ни ноге.
2. Андреј је алергичан на мачке.

3. Ханин љубимац има крзно.
4. Ни Данка ни Митар немају љубимца са крилима.

5. Митров љубимац живи у води.
6. Данкин љубимац не лаје. 

Петар

Данка

Хана

Митар

Андреј

Прати трагове и покушај да решиш загонетку.

Петоро пријатеља је отишло у кафић и свако од њих је наручио по 
чашу сока. Коју врсту сока је свако наручио?

1. Јана је наручила сок који почиње истим словом као њено име.
2. Сале и Мила не воле јагоде.

3. Горан није наручио сок од јабуке.
4. Мила, Ања и Горан не воле вишње.

5. Особа која је наручила сок од малине има Н у свом имену.
6. Мила није наручила сок од брескве.

вишња јагода малина бресква јабука

Горан

Мила

Сале

Јана

Ања



Исеци сличице девојчице и дечака (уз 
надзор одрасле особе!) и залепи их на 

одговарајуће место.

Исеци сличице (уз надзор одрасле особе!) 
и залепи их на одговарајуће место.

Име

Играчка

1. Маја има кола.
2. Давид је лево.

3. Дечак лево има воз.

1. Лопта је лево.
2. Медвед није поред лопте.

3. Где је ракета?

Исеци сличице (уз надзор одрасле особе!) и 
залепи их на одговарајуће место.

Име

1. Девојчица десно воли да плива.
2. Јасна је лево.

3. Бојана не игра фудбал.
4. Весна је у средини.

5. Јасна изводи трикове на свом бициклу.



Како се зову седморица патуљака? Шта ко ради?

Баш је весело на игралишту. Тамо су сви: Урош, Жељко, Лазар, Сима 
и Јанко. Сваки од њих ради оно што му је најдраже. Али шта ко од 

њих ради? Можеш ли открити? Повежи линијом.

1. Жељко је данас добио играчку која може да лети.
2. Лазар се возика тамо-вамо.

3. Ни Урош ни Сима не возе бицикл или скејтборд.
4. Јанко не воли никуд и никад да иде пешице.

5. Сима воли да шета свог пса.
6. Лазар има четири точка, а Јанко само два.

Много година након оне њене авантуре у шуми, Снежана је 
пронашла стару фотографију на којој се налазе седморица 
патуљака и показала је својој деци. „Гледајте, децо“, рекла 
је, „онај без браде је Глупко, онај који показује прстом је 

Уча, онај напред који лежи је Поспанко, а онај који стоји у 
средини је Љутко. Позади су Срећко с рашчупаним обрвама 

и Кијавко. Ко је још остао? Стидљивко! Можете ли ми ви, 
децо, рећи где је он на слици?“

Урош

Жељко

Лазар

Сима

Јанко



Будућа занимања

Лена, Марта, Марија, Сара и Соња су најбоље пријатељице још 
од вртића. Ако их неко случајно упита шта ће постати кад 
одрасту, оне одговоре истог трена: „Балерина! Фризерка! 

Сликарка! Писац! Певачица!“ Али која је од њих шта одабрала?

1. Лена не воли ни да боји ни да црта.
2. Соња воли или певање или плесање.

3. Марија не воли да пева.
4. Марта воли да шиша и чешља косу.

5. Сара воли приче и приповетке.
6. Певачица ће бити или Лена или Соња.

7. Марија обожава боје и има бојице у свим бојама.
8. Лена увек носи своје ципеле за плесање.

На фарми

Две сестре и два брата (Тијана, Сања, Алекса и Васа) проводе летње 
празнике на фарми свог деде. Свакоме од њих деда је дао задатак 
да нахрани једну од животиња на фарми: краву, коња, кокошку или 

козу. Можеш ли открити ко од њих храни коју животињу?

1. Алекса не храни козу.
2. Девојчице не хране коња.

3. Васа се боји кокошке.
4. Тијана храни или коња или кокошку.

5. Сања се боји краве.
6. Животиња коју храни Васа даје млеко.

7. Од животиње коју храни Сања не добијамо јаја.

Лена

Марта

Марија

Сара

Соња

балерина фризерка сликарка писац певачица Тијана

Сања

Алекса

Васа



Ко је ко?

Неко је поред слике на школском паноу ставио папир на 
којем пише:

1. Немам коврџаву косу.

2. Ја не носим капу.

3. Дете поред мене не носи наочаре.

4. Или испод мене или изнад мене се налази девојчица.

5. Или десно или лево од мене је дечак.

6. Дечак поред мене нема капу.

7. Мој најбољи пријатељ је у реду изнад мене.

Можеш ли закључити ко је то написао?

Заокружи слово поред праве особе.

А                             Б                              В                              Г

Д                             Ђ                              Е                              Ж

З                              И                              Ј                              К

Л                              Љ                             М                            Н


