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1. UPOZNAVANJE ŠKOLE I UŽE OKOLINE: Upoznavanje i namjena učionice 
2. UPOZNAVANJE ŠKOLE I UŽE OKOLINE: Upoznavanje i namjena učionice 

Jučer si obojio učionicu. Danas ćemo imenovati/pokazati ali i obojiti stvari koje u njoj možemo naći. 
Pokušaj se prisjetiti, što sve imamo u našoj učionici? Oboji stvari iz učionice a sljedeći ćemo ih tjedan 
zajedno potražiti. 

Prilog 1. 

 

3. SKRB O SEBI: Tjelesno zdravlje; Higijena 
4. SKRB O SEBI: Tjelesno zdravlje; Higijena 

Uz pomoć odrasle osobe pročitaj priču o higijeni. Nadopuni priču traženim sadržajem.  

Izreži rubove papira pa priču zalijepi u bilježnicu.  

Prilog 2.  

 

5. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA: Svladavanje prepreka: Trčanje oko-preko-kroz prepreke 
 

Vrijeme je za malo razgibavanja. Sjećaš li se još uvijek vježbi za razgibavanje? Razmisli. Obuj patike 
pa izađi na dvorište ili vrt. Na svježem je zraku uvijek ljepše vježbati. Kreni od glave. Naginji glavu 
najprije lijevo-desno a zatim i naprijed-nazad. Prisjeti se da svaku vježbu ponavljamo 10 puta. Zatim 
razgibavamo ruke. Vrtimo cijelu ruku kao da plivamo. Ponovimo isto i sa drugom rukom. Nakon toga 
se saginjemo kao da želimo nešto podići sa poda. Dodirni svoje nožne prste. Sljedeća vježba je 
vježba dizanja nogu. Dižemo naizmjence nogu po nogu dok istovremeno ispod pljesnemo. I za kraj 
razgibavanja radimo čučnjeve. 

Kada ste se razgibali zamolite ukućane pa zajedno pripremite zanimljivi poligon. Poligon neka se 
sastoji od različitih prepreka oko/preko/kroz koje ćeš trebati proći. Za to ti mogu poslužiti npr. grane 
drveta, stolac, stol, uže i sl. uživaj.  

Nakon igre, važno je pospremiti stvari koje su se koristile u igri. Zatim odaberi svoju vrstu odmora 
(ljuljačka, lopta i sl.).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Prilog 1. 
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OBOJI STVARI KOJE MOŽEMO PRONAĆI U UČIONICI.  

 IZREŽI RUBOVE PAPIRA PA RADNI LISTIĆ ZALIJEPI U BILJEŽNICU. 
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Prilog 2.  

SVAKI DAN TREBAMO:   
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ZA                  I                 TREBAMO        
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ZA         TREBAMO                 
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