
PETAK,15.5.2020. 

RAZRED;1.a 

Hrvatski jezik-2 sata(udžbenik str.107) 

Mračko veličanstveni 

 

Poslušaj, a zatim pročitaj priču o jednom čudovištu. 

 

 

 

 

Usmeno odgovori na pitanja, a zatim zamisli i nacrtaj nestašnog Mračka.(str.107) 

 

 

https://hr.izzi.digital/DOS/104/633.html


ZADATAK; 

Pročitaj priču još jednom. 

Razgovaraj s ukućanima o sličnim čudovištima koja bi vas mogla napasti.  

Zajednički smislite ime čudovištu, a zatim ispričajte kratku priču o njemu. 

Priču o vašem čudovištu zapiši u pisanku, a zatim ga i nacrtaj. 

Ne zaboravi samoprocjenu! 

 

 

Likovna kultura 

Moja obitelj - mobil 

Danas će ti biti potrebni ovi materijali: fotografija tvoje obitelji, kolaž papir ili 

bijeli papir koji ćeš sama/sam obojiti, tanke ukrasne trakice ili malo vune (deblji 

konac), škare, ljepilo i flomasteri.  

Što je to mobil? To je skulptura koja se pomiče. Može biti viseći ili onaj koji stoji 

na podlozi. Onaj koji visi je razigran i lepršav. Danas ćeš napraviti jedan takav. 

Obitelj je zajednica u kojoj se osjećamo sigurno i voljeno. 

Koje riječi ti padaju na pamet kada čuješ riječ OBITELJ? Zapamti ih.  

Sada od bijelog papira izreži jedan lijep oblak. Neka bude što veći. Na sredinu 

oblaka zalijepi fotografiju svoje obitelji (ako je nemaš nacrtaj svoju obitelj). 

Iznad slike flomasterom napiši lijepim slovima MOJA OBITELJ, a ispod nabroji 

tko je sve na slici (primjerice, mama Sanja, tata Goran…). Na vrhu oblaka, na 

sredini izbuši rupicu kroz koju ćeš provući trakicu kojom ćeš objesiti oblak. Na 

dnu oblaka izbuši tri rupice s jednako razmaknute. Kroz svaku rupicu provuci i 

zaveži jednu trakicu. One neka budu otprilike dužine udžbenika. Ne moraju biti 

jednake. Za svaku trakicu izreži po 2 srca. Koliko je to ukupno srca? Neka budu 

veselih boja i ne premala. Na svako srce napiši riječ vezanu uz svoju obitelj, one 

koje si zapamtila/zapamtio (primjerice, ljubav, igra, učenje, sreća…). Sada svako 

to srce zalijepi na trakice (na svaku 2 srca), na različitoj visini. 

Svoju pokretnu skulpturu objesi na mjesto gdje će se moći vrtjeti i treperiti.  



 

 

SAT RAZREDNIKA-Naše obitelji(crtani film) 

OBITELJ JE MJESTO GDJE DIJELIMO VESELE I TUŽNE TRENUTKE I GDJE JE U REDU BITI 

RAZLIČIT. 

OBITELJ JE TAMO GDJE OSJEĆAM DA PRIPADAM! 

 

                                               

  



 


