ПРИМЕРИ ПРАКТИЧНОГ РАДА (Описивање)

Ако желиш да опишеш неки предмет, мораш знати како да га описујеш, на
шта да обратиш пажњу, којим поступцима да се служиш у току описивања.
Неко воли да описује биљке, цвеће, дрвеће, а неко више воли да описује
предмете или животиње.
Које предмете можеш да описујеш? Можеш да описујеш своју омиљену
играчку, предмет у кући (сто, столицу, слику, кућу у којој живиш итд.),
предмет у школи (табли, школску клупу итд.).
У току описа предмета обрати пажњу на следеће:
1. Општи утисак о предмету
2. Положај предмета у простору
3. Однос према другим предметима
4. Сличност са другим предметима
5. Величина
6. Облик
7. Боја
8. Грађа (материјал од које је грађен)
9. Значајне појединости
10. Делови од којих је предмет сачињен
11. Звучна запажања (да ли производи неки звук или не)
12. Тврдоћа, храпавост, глаткоћа, мекоћа
13. Мириси
14. Укус ако је то плод воћа или чоколада
15. Употребљивост предмета

Редослед описивања
Обрати пажњу на редослед описивања предмета. Предмет можеш да
описујеш оним редом како га посматраш и откриваш његове особине.

План описивања
Направи план описивања. План ће ти помоћи да не луташ и не заборавиш оно
што је важно.

Вежба 1.
Напиши састав: Моја омиљена играчка (описивање)
Опис простора

Моје радно место
Простор који описујеш може бити везан за припроду, за прелепе планинске
или приморске пределе (пејзаже), али то може бити и одређени простор
(интеријер). Твоје радно место може бити у кући и у школи. Ако је у кући (у
стану), онда је то твоја радна соба, а ако је у школи, то је учионица.
У току описивања простора обрати пажњу на следеће:
-

Посматрај величину радне собе и њен облик;
Опиши како она изгледа, какви су зидови;
Колика је величина собе (ширина, дужина и висина),
Упореди своју радну собу с другим собама по облику и величини;
Бије у соби (боје зидова, прозора и предмета);
Предмети у соби, њихов распоред;
Твоје место у соби;
Начин коришћења собе (учење, слушање музике, одмарање);
Твој доживљај собе;
Значајне појединости у соби.

Вежба 1.
Напиши састав: Моја радна соба (описивање)

Описивање животиња

Животиња коју волим
У току описивања обрати пажњу на следеће:
-

Изабери животињу коју ћеш да описујеш,
Опиши свој доживљај те животиње,
Шта те посебјо веже за одређену животињу,
Где живо та животиња,
Опиши начин живота животиње,
Који су твоји општи утисци о животињи,
Опиши како изгледа животиња,
Које је боје животиња,
Опиши појединости на животињи (глава, очи, уши, ноге итд.),
Општи начин исхране животиње,
Какву улогу има животиња на одређеном месту,
Какав је њен однос према другим животињама,
Опиши начин чувања жиовтиње.

Покушај да илуструјеш то што си написао о твојој омиљеној животињи.
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