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1.I 2. UPOZNAVANJE ŠKOLE I UŽE OKOLINE: Upoznavanje s novcem 

V.B. prepoznaje i pokazuje novac u skupini različitih predmeta, pokazuje novac- 5 kuna i 10 kuna 

F.K. prepoznaje i pokazuje novac u skupini različitih predmeta, imenuje/pokazuje novac 

A.H. prepoznaje i pokazuje novac u skupini različitih predmeta, uparuje isti novac 

Ponovi priču o novcu koju si u ponedjeljak zalijepio u svoju bilježnicu. Prisjeti se kako izgleda naš 
novac: https://wordwall.net/play/15610/828/658   

Zamoli ukućane da ti pokažu novac (1 kuna, 2kune, 5kuna, 10kuna i sl.). Vježbaj imenovanje novca.  

 

3.I 4. SKRB O SEBI: Odjeća i obuća; Odabir odjeće prema dobu dana 

V.B. F.K. izvaditi iz ormara primjerenu odjeću ovisno o dobu dana, pravilno složiti majicu, čarape i hlače te ih 
pospremiti u vlastiti ormar 

A.H. pokazati i imenovati pidžamu, majicu, hlače i čarape u svom ormaru 

Razmisli: što je to odjeća, pokaži na sebi odjeću? Odjeću oblačimo da ne bismo bili goli. Naša odjeća 
nalazi se pospremljena u ormaru.  

Pogledaj radni listić u prilogu 1.) pa pravilno spoji i oboji. Prisjeti se po danu nosimo odjeću u skladu s 
vremenskim prilikama a po noći nosimo pidžamu.  

Prije tuširanja i spavanja samostalno pripremi pidžamu koju ćeš obući za spavanje.  

 

5. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA: Hodanje različitom brzinom 

V.B., A.H., F.K. hodati različitom brzinom ovisno o uputi 

Današnji dan nam je rezerviran i za malo vježbanja. Uz pomoć odrasle osobe razgibaj svoje tijelo. 
Prisjeti se vježbi koje svakodnevno radimo u školi pa kreni najprije od vrata ( glavu naginjemo lijevo i 
desno), ramena (diži ruke visoko, visoko), nagni trup pa dotakni svoje nožne prste, noge naizmjence 
stavljaj na stolac ili povišenu podlogu, slijede skokovi i za kraj čučnjevi. Ne zaboravi, svaku vježbu 
radimo 10 puta.  

Nakon toga vježbaj hodanje različitom brzinom. Hodati možemo sporo i brzo. Odrasla će ti osoba 
pokazati sporo i brzo hodanje a ti ponovi za njom. Vježbaj i budi pažljiv kako bi mogao zapamtiti i na 
nalog promijeniti brzinu hodanja.   
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Prilog 1.)  

RAZMISLI, PRAVILNO SPOJI I OBOJI! 

                                         

BUĐENJE! SUNCE JE IZAŠLO!  

 

                      

VANI JE MRAK! NA NEBU SU  

MJESEC I ZVJEZDICE!  


