
-ЕСТЕТСКО ВАСПИТАЊЕ-

ЕСТЕТИКА КУЛТУРЕ ГОВОРА

► У данашње време, старији често говоре да када су они били деца, морали 
су да буду лепо васпитани и да увек кажу „молим“, „хвала“, да не говоре 
пуних уста и слично.

► Одраслима се обраћало са „тето“ и „чико“, а псовке нису долазиле у 
обзир.

► Данас је очигледно да су се ставови према лепом вапитању и културном 
опхођењу променили, тј. да су мање строги, али и даље је јако важно да 
деца исказују поштовање према другима, нарочито старијима.

► Свима нам је добро позната она стара изрека: „ Лепа реч и гвоздена врата 
отвара“... али не само једна реч...

► У то име, подсетимо се песмице 

     ЧЕТИРИ ЧАРОБНЕ РЕЧИ и упловимо

     у чаробну авантуру лепих речи и

     лепог понашања...



       
      ЧЕТИРИ ЧАРОБНЕ РЕЧИ

Постоје четири чаробне речи

којима се ружно понашање лечи, 

за њих зна свако ко другарство воли:

ХВАЛА,

МОЛИМ,

ИЗВИНИ,

ИЗВОЛИ!

Помоћу тих кратких, чаробних речи

свака се свађа, свака туча лечи,

и код куће и у школи:

ХВАЛА,

МОЛИМ,

ИЗВИНИ,

ИЗВОЛИ!

КАДА КОРИСТИМО ОВЕ ЧАРОБНЕ РЕЧИ?

ХВАЛА – када нам неко нешто поклони,    
да, дода или учини.
 
ИЗВОЛИ – када некоме нешто поклањамо, 
дајемо или додајемо.

МОЛИМ – када некога замолимо за услугу 
или помоћ, када нас неко позове.

ИЗВИНИ – када смо неког повредили или 
неког нешто питамо.



А шта све ове топле речи значе...?

► Изволи! (несебичност)

► Хвала! (захвалност)

► Може загрљај? (нежност, приврженост)

► Можемо заједно...? (дружење, 
заједничке активности)

► Браво! (похвала)

► Волим те! (љубав)

► Могу ли ти помоћи? (брига)

► Молим те! (поштовање)

► Опрости! (извињење)

► Причај ми о томе...? (заинтересованост)



ЗЛАТНА ПРАВИЛА КОМУНИКАЦИЈЕ:

• када улазимо у просторију кажемо „добар дан“, када излазимо „довиђења“ или 
„пријатно“;

• представљамо особе које остали не познају;

• при упознавању пружамо руку, рукујемо се и изговарамо своје име;

• када се издвајамо из друштва кажемо „извините ме“;

• старије ословљавамо са „Ви“;

• не користимо стране популарне изразе;

• не упадамо другима у реч;

• не говоримо о одсутнима;

• у друштву се не дошаптавамо;

• разговарамо и слушамо без узречица и псовки;

• не говоримо „он“ и „она“, већ те особе ословљавамо по имену;

• не завршавамо саговорнику реченице;

• ако нам се нешто не допада, не приговарамо на сав глас;

• када нам нешто треба кажемо „молим то и то“, када од некога добијемо нешто 
кажемо „хвала“, а када нешто одбијемо „хвала, не могу“, када дајемо кажемо 
„изволите“;

• ако поломимо или покваримо неку туђу ствар, извинимо се и понудимо се да је 
поправимо или надокнадимо штету.



Проверавамо шта смо научили...

1. У срце упиши одговарајуће речи тако да изрека буде тачна.

 „                                      и гвоздена врата отвара.“

2. У свакој реченици заокружи слово испред тачног одговора.

Наставници дајеш књигу, рећи ћеш јој:     а)молим     б)хвала      в)изволите

Старије особе ословљаваш са:      а)ти        б)Ви

Закаснио си у школу, рећи ћеш:      а)извините       б)хвала        в)изволите

Случајно си погодио другара лоптом, рећи ћеш му:     а)извини      б)молим      в)хвала

Када улазиш у просторију кажеш:      а)довиђења       б)добар дан

Добио си поклон од маме, рећи ћеш јој:      а)извини       б)хвала        в)изволи

Када те наставница прозове, рећи ћеш:       а)молим       б)хвала       в)изволи

3. Подвуци реченице које описују пожељан вид комуникације.

У друштву не шапућем и не говорим о одсутнима.

Могу користити псовке ако нису присутне старије особе.

Могу другима да упадам у реч ако мислим да причају нешто досадно.

При доласку у друштво поздрављам присутне.

4. ***Ко жели, може да научи песмицу „Четири чаробне речи“.  

 

ХВАЛА НА 
ПАЖЊИ!!!


