
Приче у сликама су одлична вежба за подстицање развоја општих вербалних способности.

Ове приче ће вам помоћи да обогатите свој речник.

Поента је да научите да на постављено питање одговарате дужим реченицама, да лепо 
поставите питање, да с лакоћом ступите у конверзацију са другом децом или одраслима.

Богаћењем речника, развија се и љубав према језику, односно према лепом изражавању.

У наставку следе примери како помоћу слике можете да обогатите свој речник.



Први пример је причање приче помоћу једне слике.

На слици се дешава нека радња, а ваш задатак је да 
добро погледате слику и да, на основу тога што 

видите, испричате причу.

Дакле, на слици су две девојчице које се клацкају.

Можете да:

• Смислите наслов приче
• Девојчицама дате имена
• Смислите како су девојчице дошле до клацкалице



Други пример су приче помоћу две слике.

На сликама су приказане две ситуације које су 
повезане. На првој слици се девојчица са баком враћа 
из школе и бака носи девојчицине ствари, а на другој 

су њих две среле девојчицину другарицу.

И овде имате задатак да:

• Дате наслов приче
• Осмислите радњу
• Осмислите дијалог који су водиле две девојчице

Могу вам помоћи и следећа питања:

„Да ли је лепо да бака носи девојчицине ствари?“
„Одакле иду девојчица и бака?“



У наредним примерима су четири слике које су повезане. Као и у претходна два примера, имате задатак 
да смислите наслов  сваке приче, да опишете шта се на којој слици дешава и да спојите све у једну причу.



Ове вежбе се могу изводити и другачије...

У следећем примеру имате прву и последњу 
сличицу, а ви треба да осмислите остатак приче. 

И на крају, дате су три сличице, без последње, а 
ви треба да осмислите крај.

??

Пред вама су измешане слике, а ваш задатак је да их сложите по реду. 



Приче у сликама могу бити и јако поучне па је ваш наредни задатак да откријете поуке кроз 
следеће приче у сликама.



Ваш последњи задатак је да обојите, а потом и испричате ове две приче по задатим сликама.


