Ponedjeljak; 6.12.2021.
Dobar dan!  Jeste li pogledali u vaše čizmice? Jeli sv.Nikola već bio kad vas kući? Ne
vjerujem da je nekoga posjetio Krampus, svejedno ću vas pitati jeli ga netko vidio? Naravno
da nije! Vi ste bili jako dobri i sigurna sam da ste dobili puno slatkih poklona! Je li Krampusa
vidio dječak Danko doznat ćemo na satu HJ!

HRVATSKI JEZIK
Krampus, Nada Iveljić
Složi slagalicu – rubrika ZABAVNI KUTAK.
Pročitaj ( udžbenik 86. stranica ) ili poslušaj ( rubrika SLUŠAONICA ) pripovijetku
pjesnikinje Nade Iveljić, Krampus.
Odgovori na pitanja o pripovijetki: https://wordwall.net/hr/resource/7468642
Razmisli:
Sviđa li ti se kako je priča završila?
Navedi sve likove koje upoznajemo u ovoj pripovijetki.
Koji su glavni, a koji sporedni? Kada se događa radnja priče? Kako to znaš? Pronađi u
tekstu gdje nam autor to govori.
Prepiši u bilježnicu.
Krampus
Nada Iveljić

Tema: Krampus u Dankovoj kući
Glavni lik: Danko – maštovit, ustrašen, zabrinut, naivan, iskren
Sporedni likovi: dimnjačar (Krampus), Dankovi roditelji, tatin znanac
Mjesto radnje: Dankova kuća
Vrijeme radnje: početak mjeseca prosinca, uoči svetog Nikole

Ponovi:
https://www.bookwidgets.com/play/FLRH4A?teacher_id=4797394162024448

STVARAM – riješi zadatak u udžbeniku ( 87. stranica ).

Riješi zadatke u radnoj bilježnici na 48. stranici.

MATEMATIKA
3. sumativno vrednovanje; Pisano zbrajanje i oduzimanje dvoznamenkastih brojeva

Riješi zadatke koji se nalaze na poveznici ispod. Pažljivo čitaj te prati upute.
Zadatke trebaš riješiti, pa nakon završetka pisanja provjere, fotografiraj i pošalji
učiteljici.
(fotografiraj riješeno na poveznici i ono što si riješio u bilježnici )
https://www.liveworksheets.com/jm1344361pl

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA
Dječji ples prema izboru
Premet strance
Vježbaj uz VIDEO
DJEČJI PLES PREMA IZBORU
Zapleši uz BABY SHARK.
https://youtu.be/1mSjCS7WXQg

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.

SAT RAZREDNIKA

HUMANO PONAŠANJE
Jeste li čuli za riječ HUMANOST?
Što znači ta riječ?
Što znači BITI HUMAN?

HUMAN = ljudski, čovječan, čovjekoljubiv
HUMANOST = pomaganje, ljubav
Napiši što te sve podsjeća na humanost.

HUMANOST

Prisjeti se i odgovori.

Jeste li nekada nekome pomogli u teškoj situaciji? Ispričajte.
Što vam je potaknulo na pomoć? Kako ste se osjećali nakon toga?
Je li vama netko nekada pomogao? Kako ste se osjećali kava vam je pružena pomoć?

Na koje još načine možete izraziti svoju humanost?
U kojim slučajevima? Prema kome?

Provoditi se mogu humanitarne akcije kojima je cilj pružanje pomoći. Na primjer,
prikupljanje pomoći za ljude u nevolji, prikupljanje školskog pribora za potrebite učenike,
prikupljanje hrane za životinje u skloništu za nezbrinute životinje i slično.
Pročitaj pjesmu Riječi.
Usmeno odgovori na pitanja.

Objasni poslovice.

Svaka riječ ima svoje značenje!
Ispeci pa reci!
Stoj iza svojih riječi!
Dobro razmislite prije nego što nekome kažete grubu riječ, ali nikada ne propustite priliku
da kažete nešto lijepo.

ZAKLJUČIMO!
Pomagati onima kojima je to potrebno je dobro i važno je za onoga tko pomaže i onoga
tko prima pomoć.

