Ponedjeljak,13.12.2021.
Dobar dan svim učenicima koji su i dalje u nastavi na daljinu! Nadam se da ćete se što prije vratiti u
školske klupe. Danas,na početku novog tjedna imamo najprije SR. Potom HJ,MAT i TZK. Zadatke iz NJ
ćete pronaći na stranici škole. Krenimo na rješavanje današnjih zadataka!

SAT RAZREDNKA
Blagdani su pred nama
Precrtaj mapu na list papira. Zapiši sve riječi koje te podsjećaju na blagdane.

Bliži nam se blagdan koji je zasigurno jedan od najomiljenijih blagdana u godini, a to je Božić.
Razmisli:
Kako se osjećaš u vrijeme Božića? Što te tada najviše veseli? Kako provodiš vrijeme sa svojom
obitelji? Kome, kako i na koji način čestitaš Božić?
Znaš li kako se Božić čestitao dok nije bilo mobitela, tableta, računala i interneta?
Izradi božićnu čestitku te je uz pomoć roditelja pošalji nekom od svojih prijatelja ili obitelji.

HRVATSKI JEZIK
Veliko čudo za mali bor, Denis Mazur
Promotri slike.

Zapiši u bilježnicu što više imenica koje su povezane s božićnim običajima i događajima.
Otvori udžbenik na 88. stranici i pokušaj već prije čitanja zaključiti o kojoj se vrsti književnog
djela radi.
Po čemu prepoznajemo igrokaz?
Nakon što pažljivo pročitaš igrokaz, razmisli ima li elemenata još neke vrste književnog djela.

Pročitaj pitanja u udžbeniku na 89. stranici te pokušaj usmeno odgovoriti na njih.
Prepiši u bilježnicu.
Veliko čudo za mali bor
Denis Mazur
Tema: spašavanje malog bora
Vrijeme radnje: pred božićne blagdane
Mjesto radnje: dvorište

Rima: stisnuo – pisnuo
tužan – ružan
more – kore . . .

Glavni likovi: mali bor i vrabac
Sporedni likovi: dječak i otac

Igrokaz je napisan u obliku pjesme.

Ponovi na zabavan način:
https://www.bookwidgets.com/play/CLYVXX?teacher_id=4797394162024448
Vježbaj: https://wordwall.net/play/757/591/190
Otvori rubriku RADOZNALCI i saznaj/ponovi neke zanimljivosti o Božiću i božićnim običajima.
Riješi zadatke u radnoj bilježnici na 49. stranici.

MATEMATIKA
Pisano oduzimanje 583 – 47
PONOVI; Riješi zadatke u udžbeniku pod naslovom ZNAM ( udžbenik, 52. stranica ).

Zamisli broj veći od 2 i manji od 10.
Zamišljeni broj uvećaj za samoga sebe.
Dobiveni zbroj podijeli sa 2.
Od dobivenog količnika oduzmi broj koji si na početku zamislio/zamislila.
Je li dobivena razlika jednaka 0?

Suzana je zamislila broj koji je za 47 manji od broja 583.
Koji je broj zamislila Suzana?
Razmisli: Kako ćeš to izračunati?

Danas ćeš naučiti pisano oduzimati dvoznamenkaste brojeve od troznamenkastih kada je
znamenka na mjestu jedinica umanjenika manja od znamenke na mjestu jedinica
umanjitelja.

Otvori rubriku e – UČIONICA te pažljivo poslušaj zvučni zapis poslušaj i uči
Promotri slikovni prikaz.

Nakon slušanja i promatranja, zadatak riješi u udžbeniku.
Pogledaj - VAŽNO JE ZNATI!
Prepiši u bilježnicu: PLAN PLOČE
Prisjeti se na koji način smo zaokruživali brojeve na najbližu stoticu te riješi zadatke.
Prisjeti se.

Riješi.

Pokušaj samostalno riješiti zadatke u udžbeniku na 53. stranici.

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA
Hodanje u usponu po niskoj gredi
Penjanje po kvadratnim ljestvama
Premet strance
Osmisli vježbe uz pjesmu SRETAN BOŽIĆ SVAKOME.

HODANJE U USPONU PO NISKOJ GREDI
Hodaj po gredi (klupi) na prednjem dijelu stopala (na prstima) pogledom usmjerenim prema
naprijed. Koraci su kratki, a ruke odručene.

PENJANJE PO KVADRATNIM LJESTVAMA
POZOR! Vježbu izvodi uz nadzor odraslih ukućana. Penji se do obilježenog mjesta na
ljestvama, zatim oprezno silazi. Penji se po nasuprotnim načinom rada ruku i nogu.
PENJANJE: Prvo premjesti nogu, potom izvedi hvat rukom.
SILAŽENJE: Prvo premjestiti hvat rukom i čvrsto se primiti za svaku pritku, a tek nakon toga
premjestiti nogu. Uskladiti rad ruku i nogu.

Ako ne možeš osigurati sigurne uvjete za izvođenje ove vježbe, vježbu nemoj izvoditi.

PREMET STRANCE
Iz stojećeg stava iskorakom jedne noge pređi u upor na rukama na strunjači ( podlozi ) i
izvedi premet strance (zvijezdu). Noge u zraku trebaju biti ravne, ispružene.

Ako ne možeš osigurati sigurne uvjete za izvođenje ove vježbe, vježbu nemoj izvoditi.

