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Породице речи
Као што људи живе у породицама и речи живе у породици. Тако српски језик има много
породица српских рећи. оне су у породицама речи настале од неког свог претка, исти
им је корен. Рецимо истој породици речи припадају речи које су настале од речи РОД.
Такве су речи народ, народни, родбина, рођак, родити, породити, породилиште,
родитељ, препородити, изрод... Али, реч рода није из те породице речи мада је слична
по изговору. Да нису из исте породице знаћете кад помислите на то да у природи
немају ништа исто. Све се претходне речи односе на човека и нешто што он ради или
користи, а рода с тим нема никакве везе.
Све имају заједничког претка РОД. Неке су речи настале тако што се на претка род
додао наставак на крају, неке тако што су додата нека слова или речи испред РОД, а
неке тако што је додато и испред и иза речи род. Када бисмо желели то да нацртамо,
породица речи РОД изгледала би овако:
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Истраживачки задатак
Покушајте и ви заједнички да направите једну породицу речи . Можете је приказати као дрво које
има једну реч – заједничког претка у корену, а остале су на различитим гранама и огранцима.
Можете породицу речи сместити у кућу, баш као и људе. Можете смислити и друге начине и
облике да прикажате породицу речи. Важно је да тачно одредите од којег заједничког претка –
речи су настале све речи из једне породице.

__
__

__
__

__

__
__
Задатак

Нацртајте мали графикон или дрво породице речи.
Означите корен и речи које су од њега настале.
Уз помоћ учитељице поставите свој цртеж на ову страницу и погледајте
како су остала деца урадила овај задатак.

