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Mogu da čujem kako ptica peva, i kako moja
mama peva. Mogu da čujem kako pas laje,
kako plaču bebe, mogu da čujem tebe.

Mogu da dodirnem kamen, da osetim kišu,
glatku času. Mogu da dodirnem mekano
ćebe, mogu da dodirnem TEBE. 

Mogu da pomirišem najlepši cvet, mirise
razne koje donosi svet. Mogu da osetim da li
odeća miriše i zemlju posle kiše. 

Mogu da okusim slani čips, slatku čokoladu
i od jagode marmeladu. Mogu da osetim
ukus ukusne hrane i bombone bez mane.

Mogu da vidim dugu na nebu, kako sunce
sija, beli sneg i zeleni breg. Mogu da vidim
pticin let, a najbitnije mogu da vidim TEBE.

Marija Ršumović



Могу да чујем како птица пева, и како моја
мама пева. Могу да чујем како пас лаје, како
плачу бебе, могу да чујем тебе.

Могу да додирнем камен, да осетим кишу,
глатку часу. Могу да додирнем мекано ћебе,
могу да додирнем ТЕБЕ. 

Могу да помиришем најлепши цвет, мирисе
разне које доноси свет. Могу да осетим да ли
одећа мирише и земљу после кише. 

Могу да окусим слани чипс, слатку чоколаду и
од јагоде мармеладу. Могу да осетим укус
укусне хране и бомбоне без мане.

Могу да видим дугу на небу, како сунце сија,
бели снег и зелени брег. Могу да видим
птицин лет, а најбитније могу да видим ТЕБЕ.

Марија Ршумовић



ČULO SLUHA

UŠI KORISTIMO DA
ČUJEMO.

OČI KORISTIMO DA 
VIDIMO.

ČULO VIDA



RUKE KORISTIMO DA 
DODIRNEMO.

ČULO DODIRA

NOS KORISTIMO DA 
MIRIŠEMO.

ČULO MIRISA



USTA KORISTIMO DA 
OSETIMO UKUS.

ČULO UKUSA



ЧУЛО СЛУХА

УШИ КОРИСТИМО ДА
ЧУЈЕМО.

ОЧИ КОРИСТИМО ДА
ВИДИМО.

ЧУЛО ВИДА



РУКЕ КОРИСТИМО ДА
ДОДИРНЕМО.

ЧУЛО ДОДИРА

НОС КОРИСТИМО ДА
МИРИШЕМО.

ЧУЛО МИРИСА



УСТА КОРИСТИМО ДА 
ОСЕТИМО УКУС.

ЧУЛО УКУСА



5 ČULA
Dopuni rečenice.

VIDIM
ČUJEM

DODIRNEM
POMIRIŠEM

OSETIM UKUS

JA MOGU DA...................

JA MOGU DA...................

JA MOGU DA................... JA MOGU DA...................

JA MOGU DA...................



5 ЧУЛА
Допуни реченице.

ВИДИМ
ЧУЈЕМ 

ДОДИРНЕМ
ПОМИРИШЕМ
ОСЕТИМ УКУС

ЈА МОГУ ДА ...................

ЈА МОГУ ДА ...................

ЈА МОГУ ДА ...................

ЈА МОГУ ДА ................... ЈА МОГУ ДА ...................



ПОТРАГА - 5 ЧУЛА
 Пронађи нешто што је киселог укуса.

Пронађи нешто што је слано.
Пронађи нешто што прави буку.
Пронађи нешто жуте боје.
Пронађи нешто тврдо.
Пронађи нешто кратко.
Пронађи нешто што лепо мирише.
Пронађи нешто глатко.
Пронађи три предмета исте боје.
Пронађи нешто слатко.

Pronađi nešto što je kiselog ukusa.
Pronađi nešto što je slano.
Pronađi nešto što pravi buku.
Pronađi nešto žute boje.
Pronađi nešto tvrdo.
Pronađi nešto kratko.
Pronađi nešto što što lepo miriše.
Pronađi nešto glatko.
Pronađi tri predmeta iste boje.
Pronađi nešto slatko.

POTRAGA - 5 ČULA



Spoj parove















SLATKO SLANO

LJUTO/GORKO KISELO



СЛАТКО СЛАНО

ЉУТО/ГОРКО КИСЕЛО










