PETAK 15.5.
Hrvatski jezik

DANAS SE OBILJEŽAVA MEĐUNARODNI DAN OBITELJI.
ŽELIM TI DA GA PROVEDEŠ U VESELJU I IGRI SA ČLANOVIMA SVOJE OBITELJI.

Pogledaj prezentaciju. Možda ti pomogne u organiziranju proslave Dana obitelji sa članovima tvoje
obitelji:
https://view.genial.ly/5eb96e91b618f00d9953cd5a/presentation-medunarodni-dan-obitelji

Kao prsti na ruci.
Što je sve povezano kao prsti na ruci?

Danas ćeš pročitati pjesmu Naš brod, Mladena Pokića u udžbeniku na 138. stranici.

Usmeno odgovori:
Što je tema pjesme?
S čime pjesnik uspoređuje svoju obitelj? Zašto?
Tko je kapetan broda?
S čime ga je pjesnik usporedio? Zašto?
Tko određuje smjer broda?
Koji je dio broda krma?
Zašto pjesnik kaže da mama s krme određuje smjer?
Je li mama na slici na prednjem ili stražnjem dijelu broda?
Kako zovemo prednji dio broda?
Kada mamina uloga najviše dolazi do izražaja?
Što nam je time želio pjesnik reći?
Tko su članovi posade?
Tko je prvi časnik?
Zašto se dječaci s njom svađaju?
Što je pjesnik na tome brodu?
Zapiši u pisanku:
Naš brod
Mladen Pokić, č/138.

15.5.2020.

Pjesnik obitelj uspoređuje s brodom.
Svaki član na brodu i u obitelji ima važnu ulogu.

Riješi zadatak:
Napišite sastavak o svojoj obitelji. Opišite članove svoje obitelji, kojim se osobinama ističu, što tko
radi i kako pomažete jedni drugima.

Riješi radnu bilježnicu na 117. stranici.

Matematika
Riješi zbirku zadataka na 104. i 105. stranici.

Priroda i društvo
Vode stajaćice – ponavljanje

Ponovno pročitaj sav sadržaj u udžbeniku na 54. i 55. stranici.

Pogledaj prezentacije:
https://www.profil-klett.hr/repozitorij-materijali/vode-tekucice-i-stajacice (sadržaj 2. razreda, ponavljanje)
https://view.genial.ly/5e84b4d1d54b570d8e84ecb3/interactive-image-vode-stajacicebara?fbclid=IwAR0JM6tPkkgm3KA-dGafjUUDOt25KynjQSKbrkWusDwPhlDCAN3hv1cymg0

Pročitaj sadržaj PPT prezentacije koju šaljem u prilogu maila.

Riješi radnu bilježnicu na 71. i 72. stranici.
Odigraj Kviz: https://wordwall.net/hr/resource/1360314/vode-staja%c4%87ice

Likovna kultura

Danas ćeš nacrtati Grb kojim ćeš predstaviti svoju obitelj.

Pogledaj grbove poznatih hrvatskih obitelji:
https://www.google.com/search?sa=X&source=univ&tbm=isch&q=grbovi+hrvatskih+obitelji&ved=2ahUKEwi1m6Clh
LTpAhWDrIsKHe_QAtIQsAR6BAgKEAE&biw=1455&bih=688

Nakon što izradiš grb svoje obitelji zamoli člana svoje obitelji da snimi kratki video u kojem
ćeš ti pokazati svoj grb i kratko objasniti zašto tvoj grb izgleda baš tako, što na njemu
predstavlja tvoju obitelj i sl.

VIDEO MI POŠALJI MAILOM I WHATSAPP-OM. POŠALJI MI I FOTOGRAFIJU GRBA MAILOM.

TZK
vježbe za cijelu obitelj:
https://www.youtube.com/watch?v=5if4cjO5nxo

igre za cijelu obitelj:
https://sites.google.com/view/tijara1234/ostalo#h.p_7ClUeac_dctR

