Srijeda; 1.12.2021.
Dobar dan trećaši! Evo nas na sredini radnog tjedna. Danas po rasporedu imamo HJ, M, PID I
TZK. Današnje zadatke sigurno ćete riješiti bez problema. Nadam se da ste svi dobro i da se
ne dosađujete kod kuće. Uz današnje zadatke vrijeme će vam brže proći. ;)

HRVATSKI JEZIK
Stvaralačko pisano izražavanje: stvaranje priče, pripovijedanje
Prisjeti se priče s prošlog sata Obećanje jednog lava.
Što je bajka i koje su njezine karakteristike? Što si naučio/naučila slušajući tu priču?
Što imaju zajedničko priča Obećanje jednog lava i Kraljev vrt?

Ponovo poslušaj bajku Obećanje jednog lava ( rubrika MEDIJI ).
Pokušaj usmeno prepričati bajku.
O čemu moramo voditi brigu prilikom pripovijedanja i pisanog izražavanja?
Promotri!
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Danas ćeš pokušati napisati bajku Obećanje jednog lava.
Pri pisanom izražavanju priča mora imati naslov, uvodni dio, glavni i završni dio,
plan od naslova do kraja, izdvojiti najzanimljivije…
Priču zapiši u bilježnicu.

MATEMATIKA
Pisano zbrajanje i oduzimanje dvoznamenkastih brojeva; ponavljanje
Danas ćeš uvježbavati pisano zbrajanje i oduzimanje dvoznamenkastih brojeva.
Riješi zadatke u radnoj bilježnici na 44. stranici; Ponavljanje 2.

Nakon rješavanja OVDJE provjeri svoja rješenja.

Provjeri svoje znanje o pisanom zbrajanju i oduzimanju dvoznamenkastih brojeva s
pomoću rubrike PROVJERI ZNANJE.

PRIRODA I DRUŠTVO
Istražujem poput znanstvenika i znanstvenica
Razmisli: O čemu bi ti volio/voljela istraživati da si znanstvenik/znanstvenica?
Istraživanjem prirode i prirodnih pojava bave se znanstvenici i znanstvenice.
Istraživanja provode u prirodi ili laboratoriju.

LABORATORIJ

Laboratorij je radni prostor u kojem se obavljaju različita istraživanja posebnom
opremom i uređajima.
Tijekom istraživanja znanstvenici obavljaju POKUSE.
POKUS je umjetno izazivanje prirodne pojave kako bi je bolje saznali, istražili i
objasnili.

Pažljivo promotri sliku.
Prouči ETAPE POKUSA.

Prepiši/precrtaj u pisanku.
Istražujem poput znanstvenika i znanstvenica
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Riješi KVIZ ZNANJA.
I ti možeš biti istraživač ili istraživačica.
Prateći etape ( možeš ih vidjeti i u udžbeniku na 35. stranici ) okušaj se u jednom od
ponuđenih pokusa.

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Vođenje lopte desnom i lijevom rukom u mjestu i pravocrtnom kretanju (K)
Kolut naprijed s mjesta preko niske prepreke (lopte)
Zagrij svoje tijelo izvodeći vježbe koje smo radili u školi.

VOĐENJE LOPTE DESNOM I LIJEVOM RUKOM U PRAVOCRTNOM KRETANJU (K)
Vodi loptu pravocrtno do zadanog cilja desnom rukom, a zatim se vrati na početno
mjesto vodeći loptu lijevom rukom.

KOLUT NAPRIJED S MJESTA PREKO NISKE PREPREKE ( lopte )
Postavi loptu udaljenu 20 centimetara od početka strunjače/kreveta. Laganim
sunožnim odrazom (pogleda usmjerenog u mjesto postavljanja ruku preko prepreke),
postavi ruke na tlo i izvedi pretklon glavom uz zaobljena leđa. Uspravi se do stava
spetnog bez odgurivanja rukama od podloge.

