
 

* ДЗ: МИСЛИМО И ПИШЕМО 

Замисли пут једне семенке коју је однео ветар. Након 

тога напиши причу под насловом: Авантуре једне 

семенке. 

Да би лакше написао(ла) причу о семенци, покушај да 

одговориш на следећа питања: 

Одакле је ветар понео семенку? 

Да ли се семенка уплашила или обрадовала? 

Изнад чега је све летела семенка? 

Шта је све видела испод себе?  

Где је ветар на крају спустио семенку? 

Како се семенци допао нови крај? 

У какав цвет се семенка временом претворила? 
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