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PRIRODA  I  DRUŠTVO
Proljeće - ponovimo

Usmeno odgovori na pitanja:

1. Kakvo je vrijeme u proljeće?

2. Jesu li dani u proljeće dulji ili kraći nego zimi?

3. Nabroji vjesnike proljeća! Smiju li se brati?

4. Što se događa s listopadnim drvećem u proljeće?

5. Što se dešava s pticama selicama u proljeće?

6. Koje životinje u proljeće vidimo na livadi?

Ako ne znaš odgovoriti na pitanja, potraži odgovore na e-sferi, skeniraj kod u 
udžbeniku ili klikni na poveznicu: https://www.e-sfera.hr/dodatni-digitalni-
sadrzaji/53ed8ced-b493-40ea-9dc8-92651829658a/#

Danas ćemo naučiti što rade ljudi u proljeće.

https://www.e-sfera.hr/dodatni-digitalni-sadrzaji/53ed8ced-b493-40ea-9dc8-92651829658a/


LJUDI  I PROLJEĆE
Otvorite udžbenik, stranica 104.

Pogledajte sliku proljeća na selu i usmeno odgovorite na pitanja:

1. Što rade ljudi u proljeće?

2. Kako se odijevaju u proljeće (usporedi sa zimom).

Na 105. stranici je prikazano proljeće u gradu. 

1. Što rade ljudi u proljeće u gradovima?

2. Kako se odijevaju? 

Koje razlike uočavaš između proljeća na selu i proljeća u gradu. Dobro 
razmisli pa objasni svoj odgovor.



U bilježnicu 
napiši naslov 

„Ljudi u proljeće” 
i nacrtaj što rade 

i kako su 
odijeveni ljudi u 

proljeće. 



MATEMATIKA 
Brojevi od 11 do 20 (vježba)

Otvorite radnu bilježnicu, 68. stranica

1. Napišite brojeve koji nedostaju, brojevi idu redom od 1 do 20.

2. Pažljivo pročitajte riječi,  zaokružite  samo one koje su TOČNO 
napisane 

3. Dopunite rečenice, napišite broj koji nedostaje.

4. Promotrite listove, svaki od njih ima pet brojeva. Vaš zadatak je da 
na crtu ispod lista napišete brojeve od najmanjeg prema najvećem. 
Kada odredite koji je najmanji broj, prekrižite ga na listiću i tražite 
sljedeći najmanji među brojevima koji su ostali.

5. Nastavite nizove, prvi niz ide po dva od manjeg prema većem broju, 
a ostala dva niza idu unazad po dva broja. Ako vam je teško brojati
po dva, pomognite si s brojevnom crtom iz udžbenika.



Otvorite zbirku zadataka, 88. stranica

1. Prikazana su 4 skupa s različitim brojem članova i nepotpuna 
brojevna crta. Najprije upišite brojeve koji nedostaju, a zatim sve 
skupove pridružite jednom broju na brojevnoj crti. 

2. Napišite brojevne riječi.

3. Dopunite rečenice slovima ili brojem koji nedostaju. 

4. Dopunite nizove brojevima koji nedostaju.

5. Upišite brojeve na brojevnu crtu, brojevi idu redom od 1 do 20.



HRVATSKI  JEZIK

1. U bilježnicu napiši naslov BAJKA  O  ZMAJU.

Napiši odgovor na pitanje, odgovori punom rečenicom: 

Što je napravio zmaj u bajci?

(Postoji više točnih odgovora na ovo pitanje, pažljivo pročitaj 
bajku, pa odgovori. )

2. Pisanka na cvjetiće: Ponovi slovo Z, riješi zadatke, prisjeti se 
kako smo ih rješavali u školi, pripazi na urednost prilikom 
pisanja. Nemoj žuriti!


