


• Uputa za roditelje:

Upozoriti učenika na pravilno pisanje slova ( odozgo prema dolje)                       

Započeti u bilježnici tri reda velikog slova Ć.

Ć_________________________________________

Ć_________________________________________

Ć_________________________________________

Pročitaj rječi sa stranice 46. u udžbeniku ( ĆUK, KUĆA, itd ).

Prepiši u bilježnicu rečenice sa stranice 46.



• Gdje se nalazi slovo Ć ? (Na početku, na kraju ili u sredini riječi)

•

•

• U udžbeniku  na 47.  stranici riješiti  1., 2. i 3.zadatak. 



• Pridruži sličicama riječi !

 CVIJEĆE

 DJETLIĆ

 ŠTAPIĆ

POVRĆE



 

Nastavni predmet : Glazbena kultura 
 

Nastavna jedinica: Ritamske igre 
 
 

Dragi roditelji, pošto smo svi zatvoreni u svojim domovima , donosim vam par glazbenih igara 

kako bi se zabavili sa svojom djecom i učinili ove dane malo veselijima. Sve što trebate je pustiti 

glazbu i zaigrati. Neka svi ukućani , na kratko, postanu učenici.  Uživajte! 

 

 

- Pjesma koja kruži je glazbena igra u kojoj učenici stoje u krugu. Učenik izabran 

brojalicom dobije loptu i zapjeva pjesmu po izboru. Na dogovoreni znak baci loptu 

drugom učeniku koji nastavlja pjesmu. Ako učenik ne može nastaviti, uključuju se svi u 

krug i pjevaju pjesmu do kraja.  

 

- Sljedeća glazbena igra  je igra Ribar i ribice. Jedan je učenik ribar, a ostali su ribice. 

Učenik zapjeva početak neke pjesme neutralnim slogom (na, la, …) i prozove jednu 

„ribicu“ da nastavi pjesmu. Ako „ribica“ točno nastavi pjesmu, ostaje u jatu, a ribar 

zadaje novi zadatak. Ako ribica ne zna nastaviti, ulovljena je i prelazi k ribaru te zajedno 

s njim zadaje novi glazbeni zadatak. 

 

-  Poznata glazbena igra jest igra Ide maca oko tebe. Učenici sjede u krugu i pjevaju. 

„Maca“ obilazi krug držeći zvečku u ruci. Kad pjesma završi, „maca“ mora što tiše staviti 

zvečku iza jednog učenika. Tada potrči oko kruga ne bi li stigla na to mjesto prije 

odabranog učenika.  

 

 

 

 

 




