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Методи Главче  

Скопје  

 

 

ДАЛИ ДОБРО ЗАБЕЛЕЖУВАШ?  

(четиво за прво и второ одделение) 

 

Кате се пофалила дека на секој од дадените парови цртежи успеала 

да ги открие сите разлики. На тоа, Сашка рекла дека тоа не е никаков 

проблем и дека и таа може истото да го направи. Но, кога почнала да 

ги открива разликите, Сашка увидела дека не е едноставно да се нај-

дат сите разлики. Јасно, Кате била задоволна бидејќи таа подобро 

забележувала од Сашка. А, дали ти добро забележуваш? Обиди се да 

најдеш онолку разлики, колку што Кате запишала дека постојат.  

 

Задача 1. Кате забележала дека двата цртежи на мечето Ушко на 

лизгалката во забавниот парк имаат десет разлики. Обиди се истите да 

ги откриеш!  

 
 

Задача 2. Долните цртежи со свемирски пејсажи имаат десет разли-

ки. Кои се тие?  
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Задача 3. Штрумфот Насмеанко, преправен во Дедо Мраз, отишол 

на скијање. Неговиот пријател Мајсторче нацртал две слики, за кои 

тврдел дека се идентични. На тоа Насмеанко прокоментирал дека тој 

гледа осум разлики. Дали Насмеанко е во право. На едната слика оз-

начи ги разликите, а потоа другата обој ја по сопствена желба.  

 
 

Задача 4. Малиот Павел бил на зимовање. Мајка му го снимала 

како се санка, а потоа едната фотографија комјутерски ја преработила, 

при што двете фотографии имале шест разлики.  

Откриј ги разликите и означиги ги на едната фотографија, а другата 

обој ја по сопствена желба.  
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Задача 5. Николај нацртал цртеж за кој горниот триаголник и 

долниот триаголник имаат точно девет разлики. Пронајди ги разли-

ките, потоа истите означи ги на едниот триаголник, а другиот обој 

го по сопствена желба.  

 
 

Задача 6. На двата цртежи долу е прикажан ловецот Марко како ги 

следи трагите на мечето Ушко. Мецана, мајката на Ушко, е одма зад 

Марко. Цртежите имаат десет разлики. Означиги разликите на едниот 

цртеж, а другиот обој го сопствена желба.  

 
 

Задача 7. Малиот индијанец Белиот Орел е пријател со белиот 

мечок Сребренко. На долните цртежи се прикажани две нивни средби 

на исто место во планината. Јас забележав дека цртежите имаат десет 
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разлики. Откриј ги разликите и означи ги на едниот цртеж, а другиот 

обој го по сопствена желба.  

 
 

Задача 8. На двата цртежи Атанас ја нацртал својата сестра Анге-

лина како се гледа во огледало. Тој цртежите ги нацртал така што тие 

имаат седум разлики. Откриј ги разликите и означи ги на едниот 

цртеж, а другиот обој го по сопствена желба.  

 

 
 

Задача 9. Сопственикот на циркусо Атлантис порачал да се нацрта-

ат два идентични плакати за реклама, на кои ќе се наоѓаат водителот 

Разговорко, кловнот Насмеанко и коњот Белчо. Уметникот ги напра-
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вил плакатите, но тие имале дури 20 разлики. Откриј ги разликите и 

означи ги на едниот цртеж, а другиот обој го по сопствена желба.  
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Задача 10. Големиот цртеж е поделен на 36 квадрати. Под него се 

дадени 8 мали квадрати. Квадратитет кои се потполно еднаков дел од 

цртежот означи ги со заокружување на бројот 1, а квадратите кои се 

разликуваат од цртежот означи ги со заокружување на бројот 2. Колку 

разлики забележа?  

 
 

 


