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HRVATSKI JEZIK – Najviše je plave boje –obrada pjesme 

- Usmeno odgovori na pitanje: Što sve u prirodi može biti plave boje? 

-  Otvori  udžbenik Tajna slova 2 na 71. stranici. Pročitaj  pjesmicu koju je 

napisao Vlatko Majić – Najviše je plave boje. 

- Usmeno odgovori na pitanja ispod pjesme.  

- Usmeno odgovori i na sljedeća pitanja:  

Koliko ova pjesmica ima kitica ili strofa? 

Koliko svaka strofa ima stihova? 

Koje riječi se rimuju u pjesmi? 

- Pročitaj tri puta lijepo izražajno ovu pjesmu, a zatim u bilježnicu prepiši 

plan ploče. 

Školski rad  

Najviše je plave boje 

                                                                       Vlatko Majić 

Ovo je pjesma. 

Ona ima tri kitice ili strofe.  

Svaka strofa ima četiri stiha. 

Rima u pjesmi: 

-gore-zore, 

-…..(nastavi sam/a). 

 

 

- Domaća zadaća: pravilno i lijepo prepiši pjesmicu u bilježnicu tako da 

svaku riječ u kojoj se krije riječ plav (plavo, plava, plavi,...) napišeš 

plavom bojicom. 

 

 

 

 



PRIRODA I DRUŠTVO:  Biljke i životinje u proljeće – obrada 

 
- Usmeno odgovori na pitanja: Koje promjene uočavaš u prirodi? Što se 

događa s biljkama u proljeće? Koje cvjetove možemo ovih dana uočiti u 

prirodi?  

- Cvjetovi koje ste uočili vjesnici su proljeća. Oni se javljaju već krajem 

zime. U proljeće grmlje i drveće prvo počinje pupati, a zatim listati i 

cvjetati. Promotri slike. 

 

-    
   VISIBABA          LJUBIČICA           JAGLAC              ŠAFRAN 

 

 

 

- Koje životinje uočavamo u prirodi? Jesi li primjetio/la koji su se kukci 

ponovo pojavili u prirodi? Nabroji ih. Koje  životinje se bude iz zimskog 

sna? Nabroji ih. U proljeće ptice selice i ostale životinje dobivaju mlade. 

Mnoge kukce ponovo vidimo u prirodi. Promotri slike.  

 

 
        KORNJAČA                      MEDVJED                      ZMIJA 

 

 



 
             RODA                            LASTAVICA                    ŽABA 

- U bilježnicu napiši naslov „Biljke i životinje u proljeće“ i prepiši plan 

ploče. Slike nacrtaj. 

Školski rad  

Biljke i životinje u proljeće 

Vjesnici proljeća su:  

                         

     VISIBABA                         LJUBIČICA                          JAGLAC 

Životinje u proljeće: 

-bude se iz zimskog sna, dolaze ptice selice, javljaju se kukci, životinje dobivaju mlade. 

     

                 RODA                                 ZMIJA                              LASTAVICA 



 


