
Ово је девојчица Маша. Маша се облачи. Она се спрема да иде напоље. 
Маша је обула ципеле и обукла јакницу. Још само да стави капу и може 
напоље. Маша ће у парк ићи с мамом.
Покажи где је девојчица Маша? Где јој је капа? Куда је Маша пошла?



Маша је стигла у парк. У парку је све занимљиво! Маша је прво угледала 
голубове, много, много голубова. Једни су летели, а други су се гегали по 
земљи, кљуцали мрвице и гугутали: „гу-гу“. 
Шта видиш на слици? Који голубови лете? А који голубови стоје на земљи?

МНОГО



Маша се веома обрадовала. Радосно је пљеснула рукама и потрчала према 
голубовима. Маша је желела да их помилује, али голубови су се уплашили 
и одлетели. Сви су одлетели, није остао ниједан голуб. 
Покажи на којој слици има много голубова? На којој нема ниједног голуба?

НИЈЕДАН



Маша се растужила што су голубови одлетели, али мама је рекла: „Баци 
голубовима мрвице и видећеш да ће опет доћи.“ Маша је бацила мрвице и 
дошао је један голуб. То је најхрабрији и најлепши голуб. Пришао је полако 
и опрезно почео да кљуца. 

ЈЕДАН



Друге птице виделе су како Маша храни голуба, па су и оне храбро долетеле 
да кљуцају мрвице. Сада на травњаку има много голубова. Маша стоји мирно 
и више не плаши птичице.
Покажи на којој слици има један голуб? На којој има много голубова?

МНОГО



Маша је нахранила голубове и сада иде да се прошета парком. Иде она тако, 
иде – и наиђе на један јаворов лист. Само један лист, али је баш леп! Маша га 
је узела и наставила стазом. Махала је листом и певала. Погледај како је леп 
јаворов лист – велик је и жут као да је златан.

ЈЕДАН



Одједном је дунуо топао ветар и на Машу је са дрвећа пало много 
разнобојних листова. Сигурно се ветру допало како Маша пева па је  
хтео да је награди. Сада Маша има много листова: и жутих, и црвених,  
и зелених. Направиће баш леп букет.

МНОГО



Маша је ишла даље стазом, и – гле чуда! – угледала је кловна! Маша не 
верује својим очима, али то је заиста прави кловн. 
Он се играо са децом, изводио је забавне трикове, задавао загонетке и 
поклањао деци балоне.
Кловн има много балона – за сву децу.

МНОГО


