66. sat: Glagoli - ponavljanje, radna bilježnica stranice 20. i 21.
Vježbanje nastavnih sadržaja

UPUTA ZA UČENIKE

Ponovit ćemo i
uvježbati sadržaje o
glagolima.
1.Okreni kotač. Uzmi
olovku i zapiši glagole
na zadano slovo. Cilj je
zapisati što više glagola.
Vrijeme je pisanja jedna
minuta. Zabavite se!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GLAGOLI
KAŽI mi, bako, bakice mila,
Krhko je moje znanje,
Kazuju li GLAGOLI stvarno RADNJU, ZBIVANJE I STANJE?

2. Pročitaj pjesmu o
glagolima.

KAZUJU, dušo, KAZUJU, zlato,
I radost i ljubav i sreću,
Samo ti UČI, jedino moje,
Ja ti SMETATI NEĆU.
I OTKRIT ĆEŠ, milo, jedan svijet
Ljepši od najljepše bajke;
I BIT ĆEŠ ponos i dika moja
I sreća svoje majke.
ODGOVORE NAPIŠI U BILJEŽNICU. ODGOVORE PIŠI CJELOVITIM
REČENICAMA.
1.Tko razgovara u pjesmi?
2.Koje su riječi istaknute u pjesmi? (Ćeš je pomoćni glagol.)
3. O kojem lijepom svijetu govori baka?
4. Zašto je imati znanje nešto jako lijepo?

3. Otvori bilježnicu i
odgovori na
postavljena pitanja.
(Odgovaraj cjelovitim
rečenicama.)

Promotri zadatke na 20. stranici radne bilježnice
Čitam i pišem 3.

4. Otvori radnu
bilježnicu na 20.
stranici.
Riješi 5. zadatak.
U nizu riječi zaokruži
tri uljeza i dopuni
rečenicu.

5. Riješi 6. zadatak.
Svakom skupu riječi
dopiši odgovarajući
glagol. Zatim složi
rečenice od zadanih
riječi i zapiši ih na crte.

Promotri zadatke na 21. stranici radne bilježnice
Čitam i pišem 3.
6. U sedmom zadatku
dopuni rečenice
ponuđenim
glagolima.

7. Riješi osmi zadatak.
Polja gdje su glagoli
oboji smeđom, a
ostale riječi žutom
bojicom.
Što prikazuje crtež?
________________

KLIKNI

8. Klikni na sličicu ili
link sa lijeve strane.
Otvori link i igraj se
dopunjavajući
rečenice glagolima.

https://learningapps.org/view15261998

9. Za domaću zadaću u
bilježnici riješi ovaj
zadatak.
Zaokruži točno
napisane glagole, a
zatim sastavi rečenice
u kojima ćeš
upotrijebiti
zaokružene glagole.
(Pazi, moraš zaokružiti
tri glagola.)

UPUTA ZA RODITELJE
1. Provjerite točnost riješenih zadataka u radnoj bilježnici na stranicama 20. i 21.
2. Prepoznati glagole u rečenicama učenik će vježbom automatizirati.
Uputnije je vježbati kraći vremenski period po nekoliko zadataka, ali češće puta tijekom dana.

3. Potaknite dijete da pita sve što mu nije jasno jer je najteže učiti bez razumijevanja. Stoga
je materijal poželjno učiniti što razumljivijim i smislenijim, npr. povezati ga sa starim
znanjem, smisliti neke asocijacije uz gradivo i sl.

