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OSNOVNA ŠKOLA: FRAN KRSTO FRANKOPAN, PŠ BAŠKA 

PROGRAM RADA U PRODUŽENOM BORAVKU 

ŠKOLSKA GODINA: 2017./2018. 

MJESEC: RUJAN (20 dana) 

UČITELJICA: Helena Karabaić 

RAZRED: 1.(prvi) 

 

ODGOJNO – OBRAZOVNA PODRUČJA (KURIKULUMSKA) PODRUČJA 

HRVATSKI 
JEZIK 

MATEMATIKA 
PRIRODA I 
DRUŠTVO ORGANIZACIJA SLOBODNOG VREMENA 

Pisanje 
domaćih 
zadaća, 
ponavljanje i 
vježbanje. 
Usvajanje 
nastavnih 
sadržaja po 
nastavnom 
planu i 
programu za 
mjesec 
rujan. 
 
 
 
 
 
 

Pisanje 
domaćih 
zadaća, 
ponavljanje i 
vježbanje. 
Usvajanje 
nastavnih 
sadržaja po 
nastavnom 
planu i 
programu za 
mjesec 
rujan. 
 
 

Pisanje 
domaćih 
zadaća, 
ponavljanje i 
vježbanje. 
Usvajanje 
nastavnih 
sadržaja po 
nastavnom 
planu i 
programu za 
mjesec 
rujan. 
 
 

JEZIČNO – 
KOMUNIKACIJSKO 

PODRUČJE 

MATEMATIČO – 
LOGIČKO, 

ZNANSTVENO – 
TEHOLOŠKO POD. 

KULTURNO – 
UMJETNIČKO 

PODRUČJE 

SOCIJALIZACIJA, ODNOS PREMA SEBI, 
ZDRAVLJU, OKOLINI I RADNIM OBVEZAMA 

SPORT, IGRE I REKREACIJA 

Jezično izražavanje: 
predstavljanje, 
govorenje, pričanje, 
prepričavanje događaja. 
Dogovor i izrada plakata 
o pravilima ponašanja u 
produženom boravku. 
Pripovijedanje prema 
poticaju: Ispričaj priču. 
Jezične igre: Pronađi 
riječi koje počinju 
zadanim glasom. 
Interaktivni sadržaj (on 
line) vezan uz nastavno 
gradivo. 
Oblikovanje slova 
domaćim plastelinom. 
Slušanje priča – 
iskazivanje doživljaja. 
Medijska kultura: 
Gledanje animiranih 
dječjih filmova. 
Igrokaz za rujan: 
Društvenko i Priroda 
 

Izrada kartica s 
„veselih“ brojeva 
(pomoć kod 
redoslijeda pranja 
ruku i odlaska na 
ručak) 
Uspoređivanje stvari 
(što je veće, a što 
manje od...) 
Crtanje i 
prepoznavanje 
predmeta (unutar – 
izvan) 
Zadaci za razvoj 
koncentracije i 
razvoj fine motorike. 
Prepoznavanje i 
uočavanje predmeta 
iz okoline koji imaju 
geometrijske oblike 
(kocka, kvadar, 
valjak, kugla, 
piramida) 
Slikovni  sudoku. 
 

Bojanje, crtanje i 
risanje prema 
predlošku ili prema 
vlastitim interesima 
(likovi iz bajke, 
junaci crtanih 
filmova.) 
Izvođenje plesnih 
struktura 
oponašanjem. 
Likovna radionica: 
Izrada kišobrana od 
papira (likovni rad) 
Pjevanje i slušanje 
dječjih pjesmica. 
Obilježavanje prvog 
dana jeseni 
prigodnim 
pjesmama i plesom.  
 

Primjenjivati osnovna pravila pristojnog 
ponašanja (pozdravljanje, ispričavanje, 
iskazivanje molbe). 
Upoznavanje školskih prostorija i pravila 
kućnog reda. 
Upoznajmo druge (pričaonica): Otkrijmo 
što nam je zajedničko. 
Pružanje pomoći prijateljima u izvršavanju 
školskih obaveza. 
Održavati urednost i čistoću svog radnog 
mjesta. 
Stjecanje higijenskih i radnih navika. 
IGRE, SPORT I REKREACIJA 
Uvježbavanje i usvajanje motoričih gibanja 
i zadataka prema sadržaju TZK-a. 
Igre u bazenu. (hotel Corintia) 
Kretanje u koloni i paru, postrojavanje u 
vrstu. 
Rekreativne šetnje plažom. Igre u dječjem 
parku na plaži i školskom igralištu. 
Prekakivanje duge vijače. 
Igre oblikovanja, igre disanja, igre 
ravnoteže, igre hodanja i trčanja, igre 
skakutanja, skokova i preskoka. 

Napomene:  19.9. Međunarodni dan čiščenja mora i obale, 21.9. Međunarodni dan mira, dan sadnje drveta, 23.9. Prvi dan jeseni, 24.9. Dan vozača 

 



 

OSNOVNA ŠKOLA: FRAN KRSTO FRANKOPAN, PŠ BAŠKA 

PROGRAM RADA U PRODUŽENOM BORAVKU 

ŠKOLSKA GODINA: 2017./2018. 

MJESEC: LISTOPAD (22 dana) 

UČITELJICA: Helena Karabaić 

RAZRED: 1.(prvi) 

 

ODGOJNO – OBRAZOVNA PODRUČJA (KURIKULUMSKA) PODRUČJA 

HRVATSKI 
JEZIK 

MATEMATIKA 
PRIRODA I 
DRUŠTVO ORGANIZACIJA SLOBODNOG VREMENA 

Pisanje 
domaćih 
zadaća, 
ponavljanje i 
vježbanje. 
Usvajanje 
nastavnih 
sadržaja po 
nastavnom 
planu i 
programu za 
mjesec 
listopad. 
 
 
 
 
 
 

Pisanje 
domaćih 
zadaća, 
ponavljanje i 
vježbanje. 
Usvajanje 
nastavnih 
sadržaja po 
nastavnom 
planu i 
programu za 
mjesec 
listopad. 
 
 

Pisanje 
domaćih 
zadaća, 
ponavljanje i 
vježbanje. 
Usvajanje 
nastavnih 
sadržaja po 
nastavnom 
planu i 
programu za 
mjesec 
listopad. 
 
 

JEZIČNO – 
KOMUNIKACIJSKO 

PODRUČJE 

MATEMATIČO – LOGIČKO, 
ZNANSTVENO – 

TEHOLOŠKO POD. 

KULTURNO – 
UMJETNIČKO PODRUČJE 

SOCIJALIZACIJA, ODNOS PREMA SEBI, 
ZDRAVLJU, OKOLINI I RADNIM OBVEZAMA 

SPORT, IGRE I REKREACIJA 

Jezično izražavanje: 
Smišljanje zajedničke 
priče prema ključnim 
pojmovima. 
Jezične igre: Nađi riječ 
koja počinje zadanim 
glasom. 
Prepoznavanje vlastitih 
imena prema velikom 
početnom slovu. 
Smišljanje pitanja 
prema zadanoj rečenici. 
Interaktivni medijski 
sadržaj  (on line škola) 
Slušanje priča – 
iskazivanje dojmova. 
Igrokaz: Gledanje 
lutkarskog igrokaza (on 
line) te izvođenje 
igrokaza: Društvenko i 
Priroda (listopad) 
Zajedničko čitanje 
slikopriča. 
Učenje brojalica: 
Berem berem grožđe, 
Iš, iš iš, Bumbari i pčele 
 

Prepoznavanje  
predmeta i oblika u 
okolini koji imaju oblike 
geometrijskih likova i 
tijela.  Građenje 
geometrijskih tijela u 
pijesku (plaža) 
Upoznavanje s 
tangramima. 
Dječji sudoku. 
Vježbe za razvoj fine 
motorike i 
koncentracije, radni 
listići. 
Razvoj preciznosti kod 
spajanja točaka. 
Snalaženje u prostoru 
(lijevo, desno, gore, 
dolje) 
Igra: Slijepi vozač 
Prilikom šetnje 
prepoznati listopadno 
od vazdazelenog drveta. 
Simetrično crtanje 
prema predlošku. 
 

Razvijanje osjećaja za 
ritam slušanjem 
glazbe i slobodnim 
plesom. Pjevanje i 
učenje pjesama. 
Prepoznavanje i 
oponašanje zvukova 
jeseni. 
Slikanje i modeliranje 
jesenskih motiva. 
Skupnjanje jesenskog 
otpalog lišća i 
jesenskih plodova: 
Izrada jesenskog 
vijenca. 
Izrada stabla – četiri 
godišnja doba. 
Osmišljavanje plesnih 
struktura uz glabu. 
Izrada glazbenog 
stripa (svaka kitica 
predstavlja jednu 
sliku)  
Dani kruha: Mijesimo 
tijesto, radimo kiflice. 
 
 

Poštivanje pravila ponašanja u grupi. 
Primjenjivanje pravila ponašanja i običaja 
uljuđenog ponašanja u različitim 
situacijama (na ulici, u školi, na igralištu). 
Odgajati nenametljivost, suzdržljivost i 
konstruktivno ponašanje u korist grupe. 
Razvijanje upornosti u radu. 
Održavati čistoću razreda i radnog 
mjesta. 
Brinuti se za čistoću okoliša; pozitivno se 
odositi prema prirodi i promjenama u 
njoj. 
SPORT, IGRE I REKREACIJA 
Uvježbavanje i usvajanje motoričih 
gibanja i zadataka prema sadržaju TZK-a. 
Šetnja prirodom (Vela Rika, Palada) 
Igre u parku na plaži. 
Tjeloglazba uz poznate dječje pjesme. 
Elementarne igre bez i s pomagalima 
 (hodanje,trčanje, skakanje) 
Svladavanje prirodnih prepreka na putu. 
Igre kotrljanja, dodavanja, guranja, 
bacanja i dobacivanja, igre dizanja i 
nošenja 
Društvene igre: Čovječe, ne ljuti se, 
Memo, 

Napomene: 1.10. Međunarodni dan glazbe, 4.10. Svjetski dan zaštite životinja, 5.10. Svjetski dan učitelja, međunarodni dan djeteta, 8.10. Dan neovisnosti,        
20.10. Svjetski dan jabuke, 26.10. Dan međusobnog pomaganja, 31.10. Svjetski dan štednje. 



 

OSNOVNA ŠKOLA: FRAN KRSTO FRANKOPAN, PŠ BAŠKA 

PROGRAM RADA U PRODUŽENOM BORAVKU 

ŠKOLSKA GODINA: 2017./2018. 

MJESEC: STUDENI (21 dana) 

UČITELJICA: Helena Karabaić 

RAZRED: 1.(prvi) 

 

ODGOJNO – OBRAZOVNA PODRUČJA (KURIKULUMSKA) PODRUČJA 

HRVATSKI 
JEZIK 

MATEMATIKA 
PRIRODA I 
DRUŠTVO ORGANIZACIJA SLOBODNOG VREMENA 

Pisanje 
domaćih 
zadaća, 
ponavljanje i 
vježbanje. 
Usvajanje 
nastavnih 
sadržaja po 
nastavnom 
planu i 
programu za 
mjesec 
studeni. 
 
 

Pisanje 
domaćih 
zadaća, 
ponavljanje i 
vježbanje. 
Usvajanje 
nastavnih 
sadržaja po 
nastavnom 
planu i 
programu za 
mjesec 
studeni. 
 
 

Pisanje 
domaćih 
zadaća, 
ponavljanje 
i vježbanje. 
Usvajanje 
nastavnih 
sadržaja po 
nastavnom 
planu i 
programu 
za mjesec 
studeni. 
 
 

JEZIČNO – KOMUNIKACIJSKO 
PODRUČJE 

MATEMATIČO – 
LOGIČKO, 

ZNANSTVENO – 
TEHOLOŠKO POD. 

KULTURNO – 
UMJETNIČKO 

PODRUČJE 

SOCIJALIZACIJA, ODNOS PREMA SEBI, 
ZDRAVLJU, OKOLINI I RADNIM OBVEZAMA 

SPORT, IGRE I REKREACIJA 

Jezično izražavanje:  
Smišljanje zajedničke priče 
prema ključnim 
pojmovima. 
Jezične igre: Nađi riječ 
koja počinje zadanim 
glasom. 
Prepoznavanje vlastitih 
imena prema velikom 
početnom slovu. 
Smišljanje pitanja prema 
zadanoj rečenici. 
Smišljanje zanimljivih 
pitanja prema slušaonoj 
priči. 
Izvođenje igrokaza na 
temu iz obrađenog 
nastavnog sadržaja: 
Uzbuna na radnom stolu. 
On line interaktivni 
sadržaj: Igre pamćenja, 
igre spajanja riječi u 
rečenicu. 
Čitanje slikovnica i 
slikopriča,  
Igrokaz za studeni: 
Društvenko i Priroda 

Igre za razvoj vještina 
snalaženja u 
prostoru: Igra Slijepi 
vozač. 
Brojimo: Koliko 
kamenčića stane u 
ruku? (više, manje, 
jednako) 
Izrada podloge za 
matematičku igru 
(zbrajanje do 12) 
On line interaktivni 
sadržaj (računanje, 
zbrajanje, brojanje) 
Zabavni misaoni 
matematički zadaci: 
Mozgalice za bistre 
glave (radni listići) 
 
Sobno bilje – 
donošenje, briga i 
uređenje. 

Plesanje – 
osmišljavanje 
pokreta uz pjesmice 
koje su obrađene 
nastavnim planom i 
programom (Kišica) 
Izrada slike od 
plastičnih slamčica u 
boji. 
Gledanje animiranog 
filma: Ježeva kućica 
Oslikavanje svojih 
inicijala izrađenih od 
domaćeg plastelina 
(modeliranje i 
bojanje) 
Crtanje jesenskog 
stabla (uljane 
pastele + tuš) 

Razvijanje moralnih vrijednosti i pozitivnih 
osobina ličnosti. 
Stjecanje higijenskih i radnih navika. 
Pružanje pomoći pojedincima iz grupe, 
Razvijati toleranciju i naći mirno rješenje 
sukoba. 
Poštivanje pravila ponašanja za stolom, u 
učionici, na igralištu. 
Odgajati nenametljivost, suzdržljivost i 
konstruktivno ponašanje u korist grupe. 
SPORT, IGRE I REKREACIJA 
Uvježbavanje i usvajanje motoričih gibanja i 
zadataka prema sadržaju TZK-a. 
Rekreativne šetnje s zadacima (skupljanje 
oblutaka, opalog lišća, žireva) 
Ciklična kretanja u koloni i paru. 
Uvježbavanje i usvajanje motoričih gibanja i 
zadataka prema sadržaju TZK-a. 
Igre na školskom igralištu i 
dvorani.(elementarne, štafetne) 
Elementarne igre: Osa,vrabac, komarac, 
Ledana kraljica (provlačenje kroz noge, 
Traženje skrivenog predmeta, Bacanje 
kolutića na crtu, Vuk i ovce,Zrak voda, 
zemlja (zrak – uzručiti, voda – predručiti, 
zemlja- priručiti) Igre puzanja, provlačenja, 
prelaženja, penjanja 

Napomene: 16. 11. Međunarodni dan tolerancije, 20.11. Dan djeteta, 21.11. Svjetski dan televizije, 23.11. Međunarodni humanitarni dan, 24.11. Međunarodni dan 
nekupovanja 



OSNOVNA ŠKOLA: FRAN KRSTO FRANKOPAN, PŠ BAŠKA 

PROGRAM RADA U PRODUŽENOM BORAVKU 

ŠKOLSKA GODINA: 2017./2018. 

MJESEC: PROSINAC (16 dana) 

UČITELJICA: Helena Karabaić 

RAZRED: 1.(prvi) 

 

ODGOJNO – OBRAZOVNA PODRUČJA (KURIKULUMSKA) PODRUČJA 

HRVATSKI 
JEZIK 

MATEMATIKA 
PRIRODA I 
DRUŠTVO ORGANIZACIJA SLOBODNOG VREMENA 

Pisanje 
domaćih 
zadaća, 
ponavljanje 
i vježbanje. 
Usvajanje 
nastavnih 
sadržaja po 
nastavnom 
planu i 
programu 
za mjesec  
prosinac. 
 
 
 

Pisanje 
domaćih 
zadaća, 
ponavljanje i 
vježbanje. 
Usvajanje 
nastavnih 
sadržaja po 
nastavnom 
planu i 
programu za 
mjesec 
prosinac. 
 
 

Pisanje 
domaćih 
zadaća, 
ponavljanje 
i vježbanje. 
Usvajanje 
nastavnih 
sadržaja po 
nastavnom 
planu i 
programu 
za mjesec 
prosinac. 
 
 

JEZIČNO – 
KOMUNIKACIJSKO 

PODRUČJE 

MATEMATIČO – 
LOGIČKO, 

ZNANSTVENO – 
TEHOLOŠKO POD. 

KULTURNO – 
UMJETNIČKO 

PODRUČJE 

SOCIJALIZACIJA, ODNOS PREMA SEBI, 
ZDRAVLJU, OKOLINI I RADNIM OBVEZAMA 

SPORT, IGRE I REKREACIJA 

Jezično izražavanje: 
Vježbe pričanja –Ispričaj 
priču prema poticaju 
(Blagdani) 
Sastavljanje rečenica od 
ponuđenih riječi. 
Jezične igre:Nađi riječ 
koja počinje zadanim 
glasom. 
Vježbe pisanja -  
dopunjavanje rečenice 
određenom riječi. 
Slušanje priča , 
dramatizacija. 
Digitalni sadržaji i 
aktivnosti vezani uz 
nastavno obrađeno 
gradivo. 
Zavičajni govor: 
Njegovanje zavičajnog 
govora. 
Neberbalna 
komunikacija: igra 
pantomime. 
Igrokaz za prosinac: 
Društvenko i Priroda 
 

Logičke igre, Igre za 
razvoj matematičkog 
i logičkog mišljenja: 
Mozgalice za bistre 
glave 
Primjena 
matematičkih znanja 
u različitim 
konceptima, Brojanje 
predmeta, zbrajanje 
Matematičke igre 
(zbrajanje do 12) 
Igra na načinjenom 
predlošku (zbrajanje 
i oduzimanje 
brojeva). 
Igra: Matematički 
pikado i pogodi broj. 
 

Blagdani: Sv. Nikola 
i Božić  
Uređenje razrednog 
panoa te 
ukrašavanje 
učionice u duhu 
Božića.  
Izrada božićnih 
ukrasa i čestitki 
novogodišnjim i 
božićnim motivima 
za prodaju na 
štandu 
(humanitarni rad 
lokalne zajednice) 
Izrada poklončića za 
uzvanike božićnog 
koncerta u Krku. 
Građenje 
snijegovića od 
plastičnih čaša. 
Slušanje i pjevanje 
božićnih pjesama. 
Plesanje prema 
dogovorenim 
pokretima. 
Posjet kazalištu 
(grad Rijeka, 8.12.) 

Slobodno druženje i društvene igre, 
slobobni razgovor, dječji tisak. 
Usvajati pravila igre. Njegovanje ugodnog i 
vedrog razrednog ozražja. 
Razvijati osjećaj za ritam i usklađenost 
pokreta kretanjem uz glazbenu pratnju. 
Razvijati naviku pravilne i redovite 
prehrane te kulturnog ponašanja za 
vrijeme jela. Razvijati radne navike. 
Osnaživanje zajedništva i jačanje 
demokratske kulture u razredu. Radom u 
paru potaknuti učenike na međusobnu 
suradnju, razvijati osjećaj zajedništva i 
pripadanja grupi. 
Obilježavanje Međ. dana osoba s 
invaliditetom: Pomozi mi da ti pomognem 
(učenje kroz igru). 
SPORT, IGRE, REKREACIJA 
Uvježbavanje i usvajanje motoričih gibanja 
i zadataka prema sadržaju TZK-a. 
Boravak na svježem zraku kad god to 
dopuštaju vremenski uvjeti. 
Igre: Toplo hladno, Dan noć, Glazbena 
stolica 
Elementarne igre: Miš i mačka, Tko se 
neće nasmijati, Puhanje u balon, Otimanje 
repića, Hvatanje u trojkama,Kolutanje 

Napomene:  3.12. Međunarodni dan osoba s invaliditetom 6.12. Sveti Nikola, 10. 12. Dan ljudskih prava, 11.12. Svjetski dan planina 



 

OSNOVNA ŠKOLA: FRAN KRSTO FRANKOPAN, PŠ BAŠKA 

PROGRAM RADA U PRODUŽENOM BORAVKU 

ŠKOLSKA GODINA: 2017./2018. 

MJESEC: SIJEČANJ ( 13 dana) 

UČITELJICA: Helena Karabaić 

RAZRED: 1.(prvi) 

 

ODGOJNO – OBRAZOVNA PODRUČJA (KURIKULUMSKA) PODRUČJA 

HRVATSKI 
JEZIK 

MATEMATIKA 
PRIRODA I 
DRUŠTVO ORGANIZACIJA SLOBODNOG VREMENA 

Pisanje 
domaćih 
zadaća, 
ponavljanje 
i vježbanje. 
Usvajanje 
nastavnih 
sadržaja po 
nastavnom 
planu i 
programu 
za mjesec 
siječanj. 
 
 
 
 
 
 

Pisanje 
domaćih 
zadaća, 
ponavljanje i 
vježbanje. 
Usvajanje 
nastavnih 
sadržaja po 
nastavnom 
planu i 
programu za 
mjesec 
siječanj. 
 
 

Pisanje 
domaćih 
zadaća, 
ponavljanje 
i vježbanje. 
Usvajanje 
nastavnih 
sadržaja po 
nastavnom 
planu i 
programu 
za mjesec 
siječanj. 
 
 

JEZIČNO – 
KOMUNIKACIJSKO 

PODRUČJE 

MATEMATIČO – 
LOGIČKO, 

ZNANSTVENO – 
TEHOLOŠKO POD. 

KULTURNO – 
UMJETNIČKO 

PODRUČJE 

SOCIJALIZACIJA, ODNOS PREMA SEBI, 
ZDRAVLJU, OKOLINI I RADNIM OBVEZAMA 

SPORT, IGRE I REKREACIJA 

Jezično izražavanje: 
Pričanje, prepričavanje i 
slušanje priča. 
Pripovijedanje  događaja 
(Škola u prirodi – Celje, 
Kako smo proveli 
blagdane i praznike) 
Kvizovi sa zadacima 
prepoznavanja 
gramatičkih i jezičnih 
pravila. 
Jezične igre: Sastavljanje 
različitih rečenica od 
zadanih riječi.  
Stvaranje priče prema 
poticaju. 
Smišljanje neobičnih 
imena za tekući mjesec ili 
godišnje doba. 
Pričanje i čitanje viceva - 
obilježavanje Svjetskog 
dana smijeha). 
Učenje brojalica:Eci peci 
pec, Išo medo u dućan,  
Igrokaz za siječanj: 
Društvenko i Priroda 

Igre i vježbe u 
prostoru i vremenu: 
Slijepi vozač, 
Autobus. 
Igre s određivanjem 
prethodnika i 
sljedbenika nekog 
broja. 
Matematička igra: 
Pogodi broj, Pikado 
Vesela tombola 
(zbrajanje brojeva do 
20) 
On line matematičke 
igre - interaktivni 
sadržaj. 
Zabavni misaoni 
zadaci za razvoj 
matematičkog i 
logičkog mišljenja: 
Mozgalice za bistre 
glave. 
 
 

Slušanje glazbe i 
glazbenih priča  
vezanih uz hladne 
zimske dane. 
Slikanje – Zimska 
idila (tempere) 
Slušanje klasične 
glazbe. 
Pjevanje naučenih 
pjesmica. 
Izrada naše 
razredne knjige. 
Smišljanje kreativne 
odjeće i obuće za 
zimu (dizajn odjeće) 
Prepoznavanje 
zvukova zimi 
Priroda se mijenja – 
zima (biljke i 
životinje zimi) 
Izrada zimskih 
motiva 
(modeliranje) 
 

Odgovorno se ponašati u prometu i 
oblikovati prometnu kulturu. Poštovati 
prometne propise i pravila. 
Stvoriti motivaciju i razviti naviku 
redovitog vježbanja, Razvijati higijenske 
navike. Radom u paru potaknuti učenike 
na međusobnu suradnju, razvijati osjećaj 
zajedništva i pripadanju grupi. 
Otkrivamo sličnosti i razlike među sobom 
(radionica: Upoznaj prijatelja) 
Međusobnim pomaganjem pri vježbanju 
razvijati zdrav odnos prema kolektivu i 
disiplini pri izvršavanju zadataka. 
Veselimo se uspjehu drugih. 
Jačati samopouzdanje različitim sportskim 
igrama. 
SPORT, IGRE I REKRACIJA 
Boravak na svježem zraku kad god to 
dopuštaju vremenski uvjeti.  
Igre: Pisanje slova pokretom, Lovac i 
zečevi, Tko najbolje nasmijava 
Elementarne i štafetne igre u dvorani. 
Igre savitljivosti visova i snage,igre ritma 
Igre reda, pažljivosti i discipline 
Igre rada i zanimanja 
Igre brzine i snage 
 

Napomene: 1.1. Svjetski dan mira, Svjetski dan obitelji, 10.1. Svjetski dan smijeha, 27.1.Dan pismenosti u obitelji 
 



 

 

OSNOVNA ŠKOLA: FRAN KRSTO FRANKOPAN, PŠ BAŠKA 

PROGRAM RADA U PRODUŽENOM BORAVKU 

ŠKOLSKA GODINA: 2017./2018. 

MJESEC: VELJAČA (20 dana) 

UČITELJICA: Helena Karabaić 

RAZRED: 1.(prvi) 

 

ODGOJNO – OBRAZOVNA PODRUČJA (KURIKULUMSKA) PODRUČJA 

HRVATSKI 
JEZIK 

MATEMATIKA 
PRIRODA I 
DRUŠTVO ORGANIZACIJA SLOBODNOG VREMENA 

Pisanje 
domaćih 
zadaća, 
ponavljanje 
i vježbanje. 
Usvajanje 
nastavnih 
sadržaja po 
nastavnom 
planu i 
programu 
za mjesec 
veljaču. 
 
 
 
 
 
 

Pisanje 
domaćih 
zadaća, 
ponavljanje i 
vježbanje. 
Usvajanje 
nastavnih 
sadržaja po 
nastavnom 
planu i 
programu za 
mjesec 
veljaču. 
 
 

Pisanje 
domaćih 
zadaća, 
ponavljanje 
i vježbanje. 
Usvajanje 
nastavnih 
sadržaja po 
nastavnom 
planu i 
programu 
za mjesec 
veljaču. 
 
 

JEZIČNO – 
KOMUNIKACIJSKO 

PODRUČJE 

MATEMATIČO – 
LOGIČKO, 

ZNANSTVENO – 
TEHOLOŠKO POD. 

KULTURNO – 
UMJETNIČKO 

PODRUČJE 

SOCIJALIZACIJA, ODNOS PREMA SEBI, 
ZDRAVLJU, OKOLINI I RADNIM OBVEZAMA 

SPORT, IGRE I REKREACIJA 

Jezično izražavanje:  
Sastavljanje različitih 
rečenica od zadanih riječi, 
pronađi riječ koja počinje 
zadanim glasom. 
Sastavljanje riječi i 
različitih rečenica od 
obrađenih pisanih slova. 
Pričanje, prepričavanje i 
slušanje priča.  
Neverbalna komunikacija 
Manđu - manđu 
Jezične igre: Pronađi 
suprotnu riječ. 
On-line interaktivni 
sadržaj (školski portal) 
Medijska kultura: 
Gledanje lutkarske 
predstave (on line) 
Brojalice: Kako se što radi 
Igrokaz za veljaču: 
Društvenko i Priroda 
Učenje stranog jezika. 

Igre određivanja 
prethodnika i 
sljedbenika nekog 
broja. 
Matematičke 
mozgalice, rebusi, 
križaljke. 
Slikovni sudoku 
Matematički bingo 
(zbrajanje i 
oduzimanje do 20) 
Mozgalice za bistre 
glave (radni listići) 
Izrada tjednog 
rasporeda aktivnosti. 
 

Obilježavanje Dana 
zaljubljenih 
(Valentinovo) 
Slušanje glazbe za 
opuštanje. 
Izrada maski – 
kaširanjem 
Kreiranje neobične i 
kreativne odjeće i 
obuće koja štiti od 
zimskih vremenskih 
uvjeta. 
Pjevanje naučenih 
pjesmica i praćenje 
ritma instrument. 
Gledanje animiranih 
dječjih filmova i 
rasprava (vrš. 
nasilje) 
Slušanje i pjevanje 
veselih pjesama 
vezanih uz maškare. 
Njegovanje 
zavičajnog govora: 
čitanje pjesama 

Razvoj samopouzdanja i sigurnosti u 
osobne sposobnosti i identitet kroz 
svakodnevne aktivnosti.. 
Razvijanje  zdravog i pozitivnog odnosa 
prema kolektivu. Razvijanje smisla za 
točnost i i disciplinu u izvršavanju 
zadataka. Utjecati na razvijanje odlučnosti, 
hrabrosti i upornosti u igri, druženju i 
učenju. 
Razvijanje pristojnih navika u  ophođenju i 
ponašanju u razl. situacijama na javnim 
mjestima, u skupinama, na igralištu, pri 
pisanju zadaće. 
Osvjestiti načine obilježavanja običaja 
maškara u našem kraju. 
Osvjestiti poželjne oblike verbalne i 
neverbalne komunikacije u razredu, 
igralištu i dvorani.  
IGRE, SPORT I REKREACIJA 
Uvježbavanje i usvajanje motoričih gibanja 
zadataka prema sadržaju TZK-a. 
Igre na školskom igralištu – elementarne i 
štafetne igre (s i bez pomagala) 
Igre u školskoj dvorani. 
Društvene igre prema izboru učenika.  

Napomene: 7.2. Dan života, 14.2. Valentinovo, 21. 2. Međunarodni dan materinskog jezika, 28.2. Nacionalni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja (Dan ružičastih 

majica) 



 

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA: FRAN KRSTO FRANKOPAN, PŠ BAŠKA 

PROGRAM RADA U PRODUŽENOM BORAVKU 

ŠKOLSKA GODINA: 2017./2018. 

MJESEC: OŽUJAK (20 dana) 

UČITELJICA: Helena Karabaić 

RAZRED: 1.(prvi) 

 

ODGOJNO – OBRAZOVNA PODRUČJA (KURIKULUMSKA) PODRUČJA 

HRVATSKI 
JEZIK 

MATEMATIKA 
PRIRODA I 
DRUŠTVO ORGANIZACIJA SLOBODNOG VREMENA 

Pisanje 
domaćih 
zadaća, 
ponavljanje i 
vježbanje. 
Usvajanje 
nastavnih 
sadržaja po 
nastavnom 
planu i 
programu za 
mjesec 
ožujak. 
 
 
 

Pisanje 
domaćih 
zadaća, 
ponavljanje i 
vježbanje. 
Usvajanje 
nastavnih 
sadržaja po 
nastavnom 
planu i 
programu za 
mjesec 
ožujak. 
 
 

Pisanje 
domaćih 
zadaća, 
ponavljanje 
i vježbanje. 
Usvajanje 
nastavnih 
sadržaja po 
nastavnom 
planu i 
programu 
za mjesec 
ožujak. 
 
 

JEZIČNO – 
KOMUNIKACIJSKO 

PODRUČJE 

MATEMATIČO – 
LOGIČKO, 

ZNANSTVENO – 
TEHOLOŠKO POD. 

KULTURNO – 
UMJETNIČKO 

PODRUČJE 

SOCIJALIZACIJA, ODNOS PREMA SEBI, 
ZDRAVLJU, OKOLINI I RADNIM OBVEZAMA 

SPORT, IGRE I REKREACIJA 

Jezično izražavanje: 
čitanje pjesama, priča i 
igrokaza o proljeću. 
Jezične igre: sastavljanje 
različitih rečenica od 
zadanih riječi. Pisanje 
riječi i rečenica od 
obrađenih pisanih slova. 
Pričanje, prepričavanje i 
slušanje priča. 
Smišljanje neobičnih 
imena za tekući mjesec, 
dan u tjednu ili dio dana. 
Križaljke, rebusi, 
premetaljke. 
On line interaktivni 
sadržaj vezan za 
obrađeno gradivo. 
Igrokaz za 
ožujak:Društvenko i 
Priroda 
Dramske igre s pokretom 
uz glazbu. 
 

Igre s određivanjem 
prethodnika i 
sljedbenika nekog 
broja. 
„Vesela“ tombola – 
zbrajanje do 20. 
Zabavni misaoni 
zadaci: pronađi 
uljeza, nizovi, 
analogije, matrice, 
slikovni sudoku, 
dopunjavanje mreže 
uzoraka, plaštevi i 
tijela.  
Tematski dan uz Dan 
voda (ekološka 
radionica s ciljem 
razvijanja ekološke 
svijesti o zaštiti i 
očuvanju prirodnog 
bogatstva čistih 
pitkih voda. 

Kreativne radionice 
– Slikanje, bojanje, 
modeliranje 
(proljetni motivi) 
Izrada privjeska za 
ključeve. 
Izraditi reljefnu sliku 
od tijesta. 
Pjevanje pjesmica 
obrađenih na satu 
glazbenog.  
Prepoznavanje 
zvukova različitih 
instrumenata. 
Plesne strukture.  
 
Obilježavanje 
blagdana (Uskrs)- 
izrada „Sretno jaje“ 
 
 

Razvijati smisao za točnost i disciplinu u 
izvršavanju zadatak. Kretanjem uz 
glazbenu pratnju stvoriti ugodno razredno 
ozračje.  Stjecati sigurnost i hrabrost pri 
usvajanju novih motoričkih zadataka. 
Sudjelovati u momčadskoj igri kao 
čimbeniku socijalizacije djece u razredu. 
Razvijati naviku pravilne i redovite 
prehrane te kulturnog ponašanja za 
vrijeme jela. 
Razvijati osjećaj za pravdu i pravednost. 
Odgovorno izvršavati svoja tjedna 
zaduženja. Razvijati osjećaj za skladno, 
ritmično kretanje. Razvijanje ekološke 
svijesti aktivnostima koje pridonose zaštiti, 
očuvanju i unaprjeđenju okoliša.   
SPORT, IGRE I REKREACIJA: 
Uvježbavanje i usvajanje motoričih gibanja 
zadataka prema sadržaju TZK-a. 
Igre – štafetne, elementarne, momčadske. 
Rekreacija: Figurativno trčanje 
Svladavanje prirodnih prepreka prilikom 
rekreativne šetnje u prirodi. 
 

Napomene: 8.3. Dan mira,21.3. Svjetski dan poezije, Dan šuma,  22.3. Svjetski dan voda, 27.3. Svjetski dan kazališta 



 

OSNOVNA ŠKOLA: FRAN KRSTO FRANKOPAN, PŠ BAŠKA 

PROGRAM RADA U PRODUŽENOM BORAVKU 

ŠKOLSKA GODINA: 2017./2018. 

MJESEC: TRAVANJ (16 dana) 

UČITELJICA: Helena Karabaić 

RAZRED: 1.(prvi) 

 

ODGOJNO – OBRAZOVNA PODRUČJA (KURIKULUMSKA) PODRUČJA 

HRVATSKI 
JEZIK 

MATEMATIKA 
PRIRODA I 
DRUŠTVO ORGANIZACIJA SLOBODNOG VREMENA 

Pisanje 
domaćih 
zadaća, 
ponavljanje i 
vježbanje. 
Usvajanje 
nastavnih 
sadržaja po 
nastavnom 
planu i 
programu za 
mjesec 
travanj. 
 
 
 
 
 
 

Pisanje 
domaćih 
zadaća, 
ponavljanje i 
vježbanje. 
Usvajanje 
nastavnih 
sadržaja po 
nastavnom 
planu i 
programu za 
mjesec 
travanj. 
 
 

Pisanje 
domaćih 
zadaća, 
ponavljanje 
i vježbanje. 
Usvajanje 
nastavnih 
sadržaja po 
nastavnom 
planu i 
programu 
za mjesec 
tavanj. 
 
 

JEZIČNO – KOMUNIKACIJSKO 
PODRUČJE 

MATEMATIČO – 
LOGIČKO, 

ZNANSTVENO – 
TEHOLOŠKO POD. 

KULTURNO – 
UMJETNIČKO 

PODRUČJE 

SOCIJALIZACIJA, ODNOS PREMA SEBI, 
ZDRAVLJU, OKOLINI I RADNIM OBVEZAMA 

SPORT, IGRE I REKREACIJA 

Jezično izražavanje: 
Sastavljanje rečenica od 
ponuđenih riječi.Pisanje 
rečenica od obrađenih 
pisanih slova. 
Pričanje, prepričavanje i 
slušanje priča.  
Komunikacijske vještine – 
Ovo smo mi – izrada naše 
razredne knjige. 
Smisliti neobično ime za 
tekući mjesec, dan ili dio 
dana.  
Učenje stranog jezika -  
brojalice(njemački j.) 
Jezične igre: mozalice s 
riječima. 
Neverbalna komunikacija 
– igre pantomime.  
Igrokaz za travanj: 
Društvenko i Priroda 
Čitanje slikovnica i dječjeg 
tiska. 
 

Igre tombole 
(zbrajanje do 20), 
matematičke 
brojalice, bojanke 
za zadacima 
(zbrajanje i 
oduzimanje) 
Zabavni misaoni 
zadaci – pronađi 
uljeza, nizovi, 
analogije, matrice, 
slikovni sudoku, 
dopunjavanje 
mreže uzoraka, 
plaštevi i tijela, 
mreže brojeva, 
traženje uzoraka u 
mreži. 
 

Pjevanje pjesama i 
slušanje glazbe. 
Ritmičke strukture 
(pokretom dočarati 
riječi u pjesmi) 
Osobna čistoća i 
zdravlje, pravilna 
prehrana, zaštita od 
bolesti: izrada 
piramide zdrave 
prehrane 
Čistoća okoliša: 
Ekološke radionice 
povodom Dana 
planeta Zemlje 
(izrada slikovnice ili 
plakata) 
Aktivnosti u prirodi: 
Posvojimo stablo ili 
grm (praćenje 
prirodnih promjena 
na stablu tijekom 
proljeća). 

Briga o čistoći razreda i školskog okoliša.  
Pravljenje zdravog napitka (smoothie) 
Poticanje na moralno ponašanje i 
odgovornost u društvu. Igrati fer-play igru. 
Jačati samopouzdanje različitim sportskim 
igrama. Naučiti utješiti žalosnog prijatelja. 
Veselimo se uspjehu drugih. Rješavanje 
sukoba mirnim putem. 
Razvijati ekološku svijest (čišćenje 
školskog okoliša) 
Improviziranim koreografijama stvoriti 
ugodno razredno  ozračje. 
Razumijeti važnost redovite i zrave 
prehrane, očuvanja zdravlja, liječenja i 
cijepljenja. Održavati urednost i čistoću 
razreda. 
Razvijati vlastite metode i tehnike učenja. 
IGRE, SPORT I REKREACIJA 
Uvježbavanje i usvajanje motoričih gibanja 
zadataka prema sadržaju TZK-a 
Igre: Uhvati loptu i završi započetu riječ, 
Hvatanje u paru, Hvatanje u trojkama, 
Dječji nogomet  
Usmjeravanje na poštivanje pravila igre, 
razvijati i poticati sportski duh. 
Društvene igre prema interesu učenika. 

     

Napomene: 2.4. Međunarodni dan dječje književnosti, 7.4. Svjetski dan zdravlja, 29.4. Svjetski dan plesa, Eko tema: 22.4. Dan planeta Zemlje 28.4. Dan škole 



 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA: FRAN KRSTO FRANKOPAN, PŠ BAŠKA 

PROGRAM RADA U PRODUŽENOM BORAVKU 

ŠKOLSKA GODINA: 2017./2018. 

MJESEC: SVIBANJ (22 dana) 

UČITELJICA: Helena Karabaić 

RAZRED: 1.(prvi) 

 

ODGOJNO – OBRAZOVNA PODRUČJA (KURIKULUMSKA) PODRUČJA 

HRVATSKI 
JEZIK 

MATEMATIKA 
PRIRODA I 
DRUŠTVO ORGANIZACIJA SLOBODNOG VREMENA 

Pisanje 
domaćih 
zadaća, 
ponavljanje 
i vježbanje. 
Usvajanje 
nastavnih 
sadržaja po 
nastavnom 
planu i 
programu 
za mjesec 
svibanj. 
 
 
 
 

Pisanje 
domaćih 
zadaća, 
ponavljanje i 
vježbanje. 
Usvajanje 
nastavnih 
sadržaja po 
nastavnom 
planu i 
programu za 
mjesec svibanj 
 
 

Pisanje 
domaćih 
zadaća, 
ponavljanje 
i vježbanje. 
Usvajanje 
nastavnih 
sadržaja po 
nastavnom 
planu i 
programu 
za mjesec 
svibanj. 
 
 

JEZIČNO – 
KOMUNIKACIJSKO 

PODRUČJE 

MATEMATIČO – 
LOGIČKO, 

ZNANSTVENO – 
TEHOLOŠKO POD. 

KULTURNO – 
UMJETNIČKO 

PODRUČJE 

SOCIJALIZACIJA, ODNOS PREMA SEBI, 
ZDRAVLJU, OKOLINI I RADNIM OBVEZAMA 

SPORT, IGRE I REKREACIJA 

Jezično izražavanje: 
Sastavljanje rečenica od 
ponuđenih riječi. Vježbe 
pisanja riječi i rečenica. 
Ispričaj nam priču koja će 
nas nasmijati (glasanje za 
najbolju priču). 
Jezične igre: Pronađi riječ 
i zapiši (igra s vremenskim 
ograničenjem) 
Mozgalice s riječima 
Učenje stranog jezika (on 
line interaktivni sadržaj),  
rješavanje križaljki, rebusa 
i zagonetki. 
Neverbalna komunikacija 
Pogodi kako se osjećam 
(tužno, veselo, zabrinuto, 
ljuto...) 
Igrokaz za svibanj – 
dramatizacija:Društvenko 
i Priroda 
Čitanje slikovnica i 
slikopriča. 
 
 

Matematičke igre i 
matematičke priče. 
Zabavni misaoni  
zadaci – pronađi 
uljeza, nizovi, 
analogije, matrice, 
slikovni sudoku, 
dopunjavanje mreže 
uzoraka, plaštevi i 
tijela, mreže brojeva,  
traženje uzoraka u 
mreži. 
Igre zbrajanja i 
oduzimanja brojeva 
(izgradimo zbrajanje 
do 32) 
On line interaktivni 
matematički sadržaj. 
 

Obilježavanje 
Majčinog dana- 
izrada poklona za 
majku (nakit) 
Pjevanje naučenih 
pjesmica.  
Plesanje prema 
dogovorenim 
koracima. 
Uređenje razrednog 
panoa i učionice. 
Gledanje animiranih 
filmova i lutkarskih 
predstava on – line 
na temu proljeća i 
nadolazećeg ljeta.  
Kreativna radionica: 
(modeliranje): 
Morska bića -  
Izrada privjeska za 
ključeve. 
 
 

Učenje i prihvaćanje zdravstveno - 
prehrambenih navika. 
Razvijati pozitivan stav prema učenju i steći 
ustrajnost u pisanju domaćih zadaća. 
Veselimo se uspjehu drugih.  
Razvijati naviku pravilne i redovite 
prehrane te kulturnog ponašanja za 
vrijeme jela.  
 Rzazvijanje samopoštovanja. 
Osvjestiti kod učenika načine obilježavanja 
blagdana posvećenih majci i obitelji.  
Osposobljavanje djece za daljnje 
obrazovanje i cjeloživotno učenje. 
SPORT, IGRE I REKREACIJA 
Uvježbavanje i usvajanje motoričih gibanja 
zadataka prema sadržaju TZK-a. 
Improvizirane igre popraćene ritmom. 
Boravak na svježem zraku, šetnja prirodom 
(Palada), igre na školskom igralištu ili livadi.  
Igre:  Najljepši kip, Puhanje u balon, Vrući 
krumpiri, Toplo – hladno, Kako se zoveš 
 
Stvoriti motivaciju i razviti naviku redovitog 
vježbanja i kretanja u prirodi. 

     

Napomene: 4.5. Svjetski dan smijeha, 10.5. Međunarodni dan tjelesne aktivnosti, 15. 05. Dan obitelji, 25.5 Dan sporta  



 

OSNOVNA ŠKOLA: FRAN KRSTO FRANKOPAN, PŠ BAŠKA 

PROGRAM RADA U PRODUŽENOM BORAVKU 

ŠKOLSKA GODINA: 2017./2018. 

MJESEC: LIPANJ (11 dana) 

UČITELJICA: Helena Karabaić 

RAZRED: 1.(prvi) 

 

ODGOJNO – OBRAZOVNA PODRUČJA (KURIKULUMSKA) PODRUČJA 

HRVATSKI 
JEZIK 

MATEMATIKA 
PRIRODA I 
DRUŠTVO ORGANIZACIJA SLOBODNOG VREMENA 

Pisanje 
domaćih 
zadaća, 
ponavljanje 
i vježbanje. 
Usvajanje 
nastavnih 
sadržaja po 
nastavnom 
planu i 
programu 
za mjesec 
lipanj. 
 
 
 
 
 
 

Pisanje 
domaćih 
zadaća, 
ponavljanje i 
vježbanje. 
Usvajanje 
nastavnih 
sadržaja po 
nastavnom 
planu i 
programu za 
mjesec lipanj. 
 
 

Pisanje 
domaćih 
zadaća, 
ponavljanje 
i vježbanje. 
Usvajanje 
nastavnih 
sadržaja po 
nastavnom 
planu i 
programu 
za mjesec 
lipanj. 
 
 

JEZIČNO – KOMUNIKACIJSKO 
PODRUČJE 

MATEMATIČO – 
LOGIČKO, 

ZNANSTVENO – 
TEHOLOŠKO POD. 

KULTURNO – 
UMJETNIČKO 

PODRUČJE 

SOCIJALIZACIJA, ODNOS PREMA SEBI, 
ZDRAVLJU, OKOLINI I RADNIM OBVEZAMA 

SPORT, IGRE I REKREACIJA 

Jezično izražavanje: izrada 
stripa o morskim 
životinjama. 
Jezične igre: : Igre slovima 
(Nađi riječ i zapiši) 
Mozgalice s riječima. 
Učenje stranog jezika 
(pozdravi)  
Rješavanje križaljki, rebusa 
i zagonetki. 
Pričaonica- smišljanje priče 
prema poticaju (ljetne 
teme) 
Slušanje priča, čitanje 
slikovnica i slikopriča.  
interaktivni sadržaj (on 
line):Kvizovi sa zadacima 
prepoznavanja gramatičkih 
i jezičnih pravila. 
Neberbalna komunikacija: 
 igre pantomime i 
pogađanje osjećaja. 
Medijska kultura: 
Gledanje lutkarskih 
predstva i animiranih 
filmova za djecu (on line ). 

Završni 
matematički 
kvizovi i igre. 
Bojanke:zbroji dva 
broja i oboji plohu 
određenom bojom. 
Zabavni misaoni 
zadaci: pronađi 
uljeza, nizovi, 
analogije, matrice, 
slikovni sudoku, 
dopunjavanje 
mreže uzoraka, 
plaštevi i tijela, 
mreže brojeva,  
traženje uzoraka u 
mreži. 
Korištenje portala 
edu.hr.(kvizovi) 
Igranje računalnih 
igrica (prema 
interesu učenika) 

 

Izrada ljetne 
slikovnice: Kako i s 
kime ću provesti 
ljetne praznike 
Plesanje prema 
dogovorenim 
koracima. 
Pjevanje naučenih 
pjesmica tijekom 
cijele nastavne 
godine. 
Obilježavanje Dana 
očeva – izrada 
poklona i čestitke za 
tatu. 

 

Razgovorom zaključujemo što smo naučili 
tijekom školske godine i u čemu smo 
napredovali u odnosu prema sebi i 
drugima u zajednici.  
Razumijeti svoje učenjekao rad. Pokazivati 
spremnost na suradnju i odgovornost. 
Osvjestiti važnost svakodnevog tjelesnog 
vježbanja. 
Osvještavati radost i važnost čitanja i 
čuvanja knjiga. 
Razvijanje pristojnih navika u ophođenju i 
ponašanju u različitim situacijama. 
Razumijeti važnost i potrebu redovitog 
rada da bi se ostvario uspjeh. 
Osposobljavanje djece za daljnje 
obrazovanje i cjeloživotno učenje. 
SPORT, IGRE I REKREACIJA 
Uvježbavanje i usvajanje motoričih gibanja 
zadataka prema sadržaju TZK-a. 
Boravak na svježem zraku, rekreativne 
šetnje uz more (Palada), igre na školskom 
igralištu, livadi i dječjem parku. 
Igre: društvene, elementarne, štafetne i 
momčadske.  

 

Napomene:  8.06. Svjetski dan mora, 14.06. Svjetski dan darivanja krvi, 18.06. Dan očeva  

 



 

 

PLAN I PROGRAM  RADA  PRODUŽENOG BORAVKA PLANIRANI SU PREMA NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA 1. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 

 SADRŽAJI I AKTIVNOSTI RADA PLANIRANI SU PREMA SLJEDEĆIM IZVORIMA: 

1. UDŽBENICI  I RADNE BILJEŽNICE ZA 1. RAZRED 

2. VOLIM BORAVAK, PRODUŽENI BORAVAK, POTREBE SUVREMENE ŠKOLE, Svjetlana Tucman, Priručnik za učitelje i učiteljice razredne nastave u  

produženom boravki, ŠK 

3. BORAVAK ZA 5! PRIRUČNIK UZ RADNE LISTOVE ZA PRODUŽENI BORAVAK ZA UČITELJE I UČITELJICE U 1. RAZREDU OŠ, Romana Piskač, ŠK 

4. IGRE U PROSTORU I VREMENU, VJEŽBENICA ZA RAZVOJ PROSTORNE I VREMENSKE ORIJENTACIJE, Sanja Lanc, Maja Vincek Slunjski, Ljevak 

5. MOZGALICE ZA BISTRE GLAVICE, Nataša Bucik, Gregor Bucik, Valenti Bucik, Naklada Ljevak 

6. 2000 IGARA, igre motorike, Mladen Koritnik, zagreb, 1970 „Sportska štampa“ 

7. INTERNET: 

 www.zlatnadjeca.com 

 www.razredna-nastava.net 

 www.skole.hr 

 www.edu.hr 

 http://www.ucimohrvatski.com 

 Hrvatski obrazovni portal, zbornica.com 

 Lukin portal za djecu 

 www.skolskiportal.hr 

 www.pinterest.com 

 krokotak.com 

 www.easypeasyandfun.com 

  

 

http://www.zlatnadjeca.com/
http://www.razredna-nastava.net/
http://www.skole.hr/
http://www.edu.hr/
http://www.skolskiportal.hr/
http://www.pinterest.com/
http://www.krokotak.com/
http://www.easypeasyandfun.com/

