UPUTE:
• Otvorite udžbenik na str. 56. Promotrite i analizirajte ilustraciju
ZNAM. Ponovite značenje glavnog broja (1, 3, 5).
• Sada analizirajte drugu ilustraciju u udžbeniku na str.56. Što djeca
rade? Stoje li jedan pokraj drugog ili jedan iza drugog? Tko je prvi u
reduza sladoled? Kako je to zapisano?(1. PRVI)
• Na isti način analizirajte sve redne brojeve i zapišite ih brojkom i
rječju u bilježnicu
1. PRVI 2. DRUGI 3. TREĆI 4. ČETVRTI 5. PETI

• Izvadite zaključak što označava redni broj?
• Kako pravilno pišemo redne brojeve?( brojka i točka)
• Pročitajte i pojasnite učeniku 1. i 2. zadatak u udžbeniku str.57. Kada
završi sa radom ukažite i ispravite eventualne pogreške.
Domaća zadaća
• Radni priručnik, str. 57., 3 i 4 zadatak.

Nastavni predmet : Moja okolina
Nastavna jedinica: Proljeće je stiglo

(vježbanje i ponavljanje)

Dragi roditelji šaljem vam razna pitanja koja će vam pomoći da provjerite usvojenost nastavne
jedinice „ Proljeće je stiglo“ koju smo učili prošli tjedan. Nakon provjere u udžbeniku zabavite
se sa svojom djecom u kratkom kvizu, koji se nalazi na linku ispod, na taj način da vi glumite
voditelja, a vaše dijete bude „igrač“. Sretno!

-

Otvorite udžbenik na str.96. u razgovoru usmjerite pozornost prema aktivnostima koje
su slikom prikazane. Dok dijete promatra slike vi mu postavljajte pitanja (npr.):
Što se vidi na krošnjama drveća? Koje je boje trava? Što rade djeca? Što se vidi u travi?
Tko se kreće ulicom? Tko leti nebom? Zašto su se ptice vratile?

-

Opis slike na stranici 97. treba povezati sa njihovim iskustvom.
Što radi djevojčica? Zašto sadi cvijeće? Što radi čovjek na slici? Čime obrađuje tlo?
Zašto to radi?

-

U trećem redu promatraju fotografije ptica.
Koje su ptice prikazane na fotografijama? Kako ih jednim imenom nazivamo? Gdje su
te ptice prezimjele? Zašto su se vratile? Gdje je lastavica napravila gnijezdo, a gdje
roda?

-https://wordwall.net/hr/resource/563651/priroda-i-dru%c5%a1tvo/prolje%c4%87e-1-razred

