Drugaši 5
Evo nas opet skupa, ovaj put peti put! Slijede naše vježbice za bolje
čitanje i pisanje. Idemo!
.
1. VJEŽBE ZA SENZORIKU, PAŽNJU I MEMORIJU
uz pomoć roditelja
a) Vježbe prstićima:
Vježbe prstićima prikazane na donjim slikama izvedi barem pet
puta uzastopice. Sjenu na zidu obavezno probaj i navečer kad
je sjena jasna.

b)
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c) Nabroji pet stvari koje možemo …
-

mirisati,
slušati,
otvarati,
brisati.

Neke dolje navedene rečenice su ispravne, a neke nisu. One
rečenice za koje misliš da su neispravne, izgovori ispravno.
Uzeo sam kišobran zato što pada kiša.
Došla je zima zato što se smrznula rijeka.
Djevojčica je brzo trčala zato što je razbila koljeno.
Nismo zalijevali cvijeće zato što je uvenulo.
Nisam jeo zato što sam sit.
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d) Sljedeće rečenice ponovi unatrag, kratke su i neće ti biti teško.
Zub i zid.
Puž i sok.
e) Sjeti se kako se zovu osmi, deveti, deseti i jedanaesti mjesec.
Nabroji ih unatrag.
f) Opet ćemo se malo igrati pamtilica. Tvoj zadatak je da dobro
pogledaš prvi red sličica, zatvoriš oči i točno po redu nabrojiš
sve tri sličice. Isto tako napravi s drugim i trećim redom. Zadatak
je gotov kad uspiješ zatvorenim očima nabrojati svih devet
sličica po redu!
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2. VJEŽBE ČITANJA
Pročitaj ove liste riječi bez slovkanja, a nakon toga i riječi krivo
napisane. Krivo napisane riječi čitaj onako kako piše, brzo ćeš
prepoznati koja se riječ u njoj krije.
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Strat, smard, grodz, harst, plats, platš, pricn
(svih sedam riječi nalazi se na ovoj drugoj listi, pronađi ih)
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3. ČITANJE I PISANJE
Ispred tebe je opet tekst kojeg trebaš polako, bez slovkanja i sa što
manje greškica pročitati. Dulje riječi su šarene kako bi ti ih bilo lakše
čitati. Na kraju je bitno odgovoriti i na pitanja. Ako ispred sebe nemaš
isprintani tekst, odgovaraj u pisanku, a pitanja ne trebaš prepisivati.

BAJKA O ŽUTOM TULIPANU
U prostranom cvjetnom carstvu živjelo je mnogo raznovrsnog cvijeća.
Tu je bila porodica tulipana s bakama, tetama, stričevima, mnogobrojnom
djecom i… teško prebrojati. Bilo ih je, kako se u narodu kaže, kao u ježa igala.
Svaki od tulipana imao je boju poklonjenu od pčelica ili malih vila.
To čudnovato carstvo ugostilo je bijelog, gotovo prozirnog tulipana.
Nastanio se u blizini pčelinjaka. Jednog sunčanog dana upoznao je pčelu
maticu. Kao znak prijateljstva mogao je jesti meda koliko je poželio. Pretjerao
je u jelu i sav nabubrio. Legao je u krevet bolestan. Pčele su u pomoć pozvale
liječnicu peruniku. Ona je ustvrdila: « Od prevelike količine meda dobio je
žuticu ! «
Tulipan je dugo ležao u krevetu. Kada je konačno mogao ustati pogledao se u
lokvicu vode. U prozirnoj lokvi imao je što i vidjeti. Bio je posve žut. Mrgodio
se, ali mu ništa nije pomoglo. Odlučio je da više ne jede med.
Višak meda tulipan je odlučio svake godine izbaciti na tučak. Sada tamo
slijeću pčelice i ostali kukci sa svojim lončićima. Sakupljaju med kojeg tulipan
ima u izobilju.
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PAŽLJIVO PROČITAJ TEKST I ODGOVORI NA POSTAVLJENA PITANJA

Gdje je živjelo raznovrsno cvijeće ?
Tko je sve sačinjavao porodicu tulipana ?
Tko je poklonio boju tulipanima ?
Kakav je bio tulipan koji je živio pored pčelinjaka ?
S kim se sprijateljio taj tulipan ?
Koga su pčele pozvale ?
Što je liječnica ustvrdila ?
Kakvu je boju ugledao tulipan u lokvici ?
Kako se osjećao kada je vidio novo lice ?
Što je odlučio ?
Tko ga posjećuje ?

