Zadatci za rad na daljinu za petak, 27. ožujka 2020.
1. Hrvatski jezik
Književnost Vila Proljeće, čitanka str. 78.
• Motivacija: Zamisli vilu. Kako izgleda u tvojoj mašti? Što vila radi? Pričaj!
• Rad na tekstu: Pažljivo pročitati tekst nekoliko puta. Razmisliti o sadržaju.
• Rad na zadatcima: Usmeno odgovoriti na pitanja.
Tko su likovi u priči?
Gdje stanuje vila Proljeće?
Što joj se pojavilo na pregači?
Kako vila Proljeće zna kada je njezino vrijeme? Pronađi i pročitaj.
Zašto su Oblačić i Proljeće ljuti na Zimu?
Što Proljeće misli o Oblačiću?
Što oblačić misli o Proljeću?
Kamo su krenuli?
Zašto je Oblačić na kraju priče ponosan?
• Prepisati plan ploče.
• Zadaća: U pisanku prepiši riječi koje opisuju vilu Proljeće. Opisu dodaj još riječi kojima
bi se moglo opisati proljeće. Izražajno naučiti čitati tekst.
Plan ploče:
Vila Proljeće
Jadranka Bralić
Nove riječi:
sanjivo – pospano
Likovi: Proljeće, Oblačić
Mjesto radnje: dvorac godišnjih doba
Vrijeme radnje: proljeće

2. Priroda i društvo
Biljke, životinje i ljudi u proljeće, obrada, udžbenik str. 72.
• Pročitati pitanja u uvodnom dijelu lekcije i usmeno odgovoriti na njih.
• Pročitati lekciju.
• Sažetak nakon čitanja.
Proljeće je godišnje doba kada se priroda počinje buditi. Nakon zime u proljeće počinju se
javljati vjesnici proljeća, drveća počinju listati i cvjetati. Životinje izlaze iz svojih skloništa
gdje su proboravile zimu. Neke se bude iz zimskoga sna. Neke se počinju i ponovo javljati
- kukci. Dio ptica selica sada se ponovo vraća. Većina životinja tijekom proljeća dobiva
mlade. Ljudi ponovo imaju znatno više posla nego zimi Vrtovi se okopavaju, polja oru,
usitnjuju i pripremaju za sjetvu i sadnju. Voćke je potrebno orezati i pognojiti kao i vinovu
lozu u vinogradu. Neke voćke i sadnice se sade, a sjemenom sijemo dio površina.

Zalijevanje posađenog voća i povrća je također važno učiniti. Dakle, potrebno je obaviti
veliki dio proljetnih radova i to što bolje kako bi urod bio bolji.
•

Plan ploče:
BILJKE, ŽIVOTINJE I LJUDI U PROLJEĆE

-

-

Biljke: javljaju se vjesnici proljeća
pupaju, listaju i cvjetaju
Životinje: selice se vraćaju
bude se iz zimskog sna
ponovo se javljaju - kukci
dobivaju mlade
Ljudi: oru, usitnjuju zemlju, gnoje, zalijevaju, siju sade, orezuju grane itd.

•
•
•
•

Prepisati plan ploče.
Zadaća: odgovoritinapitanja, str. 73.
Pročitati Želim znati više.
Provjera usvojenosti sadržaja, cjeline kroz igru:

-

http://learningapps.org/view9554279
3. Tjelesna I zdravstvena kultura
Preskakivanje vijače u kretanju u prirodi.
Održavajte osobnu higijenu, perite ruke.

