
Zadatci za rad na daljinu za utorak, 24. ožujka 2020. 
 

1. Matematika  
Dijeljenje brojem 3 – obrada, udžbenik str. 74.  

• Pročitati uvodni zadatak, znamo. 

• Pročitati obradu sadržaja. Razmisliti o zadatku. 

• Rad u bilježnici 

1. Znamo: 

3·3= 3·4= 5·3= 9·3= 

8·2= 5·5= 3·10= 2·0= 

Višekratnici broja 3 su: 3, 6, 9, __, __, 18, __, __, __ i 30. 

2. Učimo: 

15 učenika će se igrati s 3 lopte. Koliko će se učenika igrati sa svakom loptom? 

Dijeljenje je uzastopno oduzimanje istog broja. 

15:3=? 

1. 15-3=12 

2. 12-3=9 

3. 9-3=6 

4. 6-3=3 

5. 3-3=0 

Broj 3 od broja 15 možemo oduzeti 5 puta! 

15:3=5 jer je 5·3=15 

Sa svakom loptom igrat će se tri učenika. 

Tablica dijeljenja brojem 3 

  3:3=1 jer je 1·3=3 

  6:3=2 jer je 2·3=6 dalje Dalje nastavi sam/a, ti to možeš. 

  9:3=3 jer je 

12:3=4 jer je 

15:3=5 jer je 

18:3= … 

21:3= 

24:3= 

27:3= 

30:3=10 jer je 10·3=30 

 

3. Vježbamo: 

Prepisati 2.i 3. zadatak, str. 75. u bilježnicu i uraditi. 

4. Zadaća: Prepisati i uraditi4.i 5. zadatak iz udžbenika u bilježnicu. 

 Igra za provjeru usvojenosti sadržaja: 

https://learningapps.org/wiev9567459 

https://learningapps.org/wiev9567459


2. Hrvatski jezik 

Jezik –ponavljanje, imenice i glagoli 

• Pjesma o cvijetu, čitanka str. 76. 

• Pročitati pjesmu. 

• Ispisati imenice (TKO? ŠTO?) i glagole (ŠTO RADI? ŠTO SE DOGAĐA?) u bilježnicu.  

Paziti da se nepišu pridjevi (KAKAV? ČIJI? OD ČEGA? KOLIKI?)! 

• Zadatak za zadaću: Naučiti pjesmicu napamet. 

 
3. Priroda i društvo 

Proljeće u zavičaju – obrada, udžbenik, str. 70. 

• Pročitati pitanja u uvodnom dijelu nastavne jedinice i usmeno odgovoriti na njih. 

• Pročitati nastavnu jedinicu i razmisliti o sadržaju . 

• Provjeriti usvojenosti sadržaja kroz usmene odgovore na pitanja. 

 
PLAN PLOČE 

OBILJEŽJA VREMENA U PROLJEĆE 

-Proljeće traje od 21. ožujka do 21.lipnja. 

-Dan i noć: početkom proljeća dan i noć su jednako dugi 

 krajem proljeća dan je duži, noć kraća 

-Proljeće: rano (moguća susnježica, mrazovi, magla i led sve rjeđi)  

kasno (vrijeme postaje sve toplije, ponekad pada kiša, sunčanijih dana sve više) 

• Zadaća: odgovoriti na pitanja, str. 71. 

• Pročitati Želim znati više 

 

4. Tjelesna i zdravstvena kultura 

Tjelesna aktivnost tijekom proljetnih radova. Pomoći roditeljima u proljetnim radovima, 
zasaditi cvijet. 
 


