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О ЈЕЗИКУ

 

1. 

Сакупљај пословице, загонетке, изреке, цитате из књижевних дела, који нам саопштавају нешто о 
језику. 
Нпр. Лепа реч и гвоздена врата отвара (можеш да користиш све изворе информација).

2.

Напиши састав на тему: 

Најлепши језик на свету је мој матерњи језик
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3. 

Зашто је важно да човек веома добро научи да говори бар један језик?

4.

Шта значи када кажу: „Говори на нивоу матерњег језика?” 

5.

Светски Дан матерњег језика је 21. фебруар. Како би ти желео да обележиш овај дан у својој школи?

6.

Колико се цени данас знање више језика?

7.

Којим језицима можемо да се споразумевамо било куда да одемо? Од чега то зависи?
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8. 

Да ли си чуо за изразе „велики и мали” језици? Према твом мишљењу шта то значи и да ли је таква 

подела тачна?

9.

Да ли је добро да користимо много страних речи у свом говору и да ли су оне потребне приликом 
свакодневне комуникације? Образложи свој одговор. 

10.

Развојем технике, какве се промене дешавају у језику?

11.

Да ли ти лично обраћаш пажњу на свој говор, начин изражавања? У којим ситуацијама посебно 

обраћаш пажњу на то?
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12. 

Напиши испод слике замишљени говор.

 

Задатак:

У којим ситуацијама је пожељно да дете више обрати пажњу на свој говор и зашто?

•
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О ЈЕЗИКУ
 

1. 

Шта је језик?

2.

Објасни реч комуникација.

3.

Да ли може само људски језик да буде средство комуникације? Објасни свој одговор.

4.

Како комуницирају животиње? Наведи неколико примера.

 

•
ЈЕЗИК И КОМУНИКАЦИЈА
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5.

Како се одвија комуникација између људи и животиња? 

(Сети се свог пса, мачке, папагаја, морског прасета, хрчка, змије...)

6. 

У међусобној комуникацији нејезичким средствима, људи највише користе своја два чула. Која?

7. 

Нејезичка средства споразумевања су: гестови, мимика, сирене, саобраћајни знаци, ноте, дим, 

бубњеви, светлосни сигнали. Која средства човек користи у комуникацији чулом слуха?

А које користи приликом комуникације чулом вида?
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8.  

Како комуницирају слепи људи? Која чула користе највише? Како се зове писмо које могу да читају?

9. 

Којим нејезичким средствима се споразумевају људи на следећим сликама? 
Објасни значење тих знакова.
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10.  

Објасни нејезичку комуникацијску функцију рекламног плаката. 

11. 

Наведи неке ситуације где су светлосни сигнали средства комуникације.
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12.

Наведи неке ситуације где су звучни сигнали средства комуникације.

13. 

Коју поруку ти шаље мајка када те помилује по глави? Којим чулом примаш ту поруку?
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14. 

Да ли би комуникација међу људима била потпуна да се не користе видови споразумевања помоћу 

нејезичких средстава?

Објасни ко шта ради за столом и закључи ко највише ужива.
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