
Pročitajte djetetu ove rečenice. Dijete treba odrediti u kojem dijelu dana se to 

zbiva i zaokružiti točnu sliku.  

Spavam u toplom krevetu. 

 

Perem zube nakon doručka. 

 

Ručam meso, krumpir i špinat. 

 

Gledam crtiće na televiziji. 

 

Vidim zvijezde na nebu. 

 

Odijevam pidžamu i spremam se na 

spavanje. 

 

Čujem ptičice kako cvrkuću. 

 

Sunce se budi. 

 

Igram se s prijateljima u vrtiću. 

 



 

Sada je zima. Što znaš o ovom 

godišnjem dobu? Kako bi bilo 

zabavnije, rečenice smo šifrirali.  

Svako slovo ima svoj simbol. 

 

Odgonetni što piše u rečenicama. Zatim odredi je li tvrdnja točna ili nije. 

Zaokruži T ako je tvrdnja točna ili N ako nije. 

 

 

 



Oboji prema uputama. 

 

Malu strelicu koja pokazuje LIJEVO oboji plavo. 

Veliku strelicu koja pokazuje DESNO oboji zeleno. 

Veliku strelicu koja pokazuje GORE oboji žuto. 

Malu strelicu koja pokazuje DESNO oboji ljubičasto. 

Veliku strelicu koja pokazuje DOLJE oboji smeĎe. 

Malu strelicu koja pokazuje DOLJE oboji crveno.  

 

 

 

 

Oboji i nacrtaj prema uputama. 

Drugi cvijet s desne strane oboji crveno. 

Drugi cvijet s lijeve strane oboji žuto. 

Lijevo od drveta nacrtaj leptira. 

Desno od drveta nacrtaj muhu. 

U krošnji drveta nacrtaj pticu.  

Iznad drveta nacrtaj sunce. 

Iza sunca nacrtaj oblak.  

 

 

 



Pročitaj priču. Pazeći na smisao, umetni riječi koje nedostaju. Riječi koje 

nedostaju su: iza, pokraj, ispred, desno, iza, oko, u, iza, ispred 

Škola za životinje 

Bila jednom jedna posebna škola. Ta škola bila je smještena ____ centru Ďungle. 

_____ nje nalazile su se niske zgrade poredane jedna ____________ druge. Tu 

školu polazile su životinje. Sve su bile jako dobri prijatelji. Zajedno su se vozile 

u školu, zajedno su ručale, smijale se i učile. Lav je bio ravnatelj te škole. On je 

bio strog, ali pošten. Sve životinje su ga slušale. Nastava se odvijala u jednoj 

velikoj učionici. U prvoj klupi,  ____________ učiteljice, u lijevom redu sjedila 

je tigrica. Dijelila je klupu s malim piletom. Dva mjesta ________ tigrice sjedila 

je žirafa. ___________ nje sjedio je miš, te zbog toga često nije dobro vidio na 

ploču. _______________ od miša sjedila je koka. _____________ koke a dva 

mjesta ___________ pileta sjedio je slon. Zbog toga ni koka nije baš dobro 

vidjela na ploču. Posljednje dvije životinje koje su sjedile u tom razredu su bile 

krokodil i pauk. Oni su bili najbolji prijatelji od roĎenja.  

Možeš li sam/a objasniti gdje su oni sjeli? Mala pomoć; veći od njih sjedi iza 

tigrice!  

U kvadratiću ispod napiši nazive životinja. Smjesti ih u klupe prema priči! 

  

 

 

  Učiteljica 


