
                                                                                                 

 
 

 

Obrazac Metodičkih preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda predmetnih kurikuluma i 

međupredmetnih tema za osnovnu i srednju školu 

OSNOVNI PODATCI 

Ime i prezime Tajana Kradija 

Zvanje profesor engleskog jezika i književnosti i povijesti 

Naziv škole u kojoj ste trenutačno zaposleni Osnovna škola „Tin Ujević“, Osijek 

Adresa elektroničke pošte tajana.kradija@gmail.com 

tajana.kradija@skole.hr 

Naslov Metodičkih preporuka  You Are My Sunshine 

Predmet (ili međupredmetna tema) Engleski jezik 

Za međupredmetnu temu navesti u okviru 

kojeg nastavnoga predmeta, sata razrednika 

ili izvannastavne aktivnosti se izvodi. 

- 

Razred 1. razred 

OBVEZNI ELEMENTI 

Odgojno-obrazovni ishod (oznaka i tekst iz 

kurikuluma predmeta ili međupredmetnih 

tema objavljenih u NN ) 

OŠ (1) EJ A.1.1. Učenik neverbalno i verbalno reagira 

na izgovorene riječi te vrlo kratke i jednostavne 

upute i pitanja. 

OŠ (1) EJ A.1.3. Učenik ponavlja riječi i vrlo kratke i 

jednostavne rečenice oponašajući engleski sustav 

glasova. 

OŠ (1) EJ C.1.3. Učenik uočava i koristi se 

najosnovnijim društveno-afektivnim strategijama 

učenja jezika. 

Tijek nastavnog sata UVOD 

1     YOU ARE MY SUNSHINE – slušanje pjesmice, 

objašnjenje nepoznatih riječi  (5 min) 

GLAVNI DIO 

1     UPUTE ZA RAD – razgovor o današnjoj aktivnosti 

i objašnjenje zadatka za rad u skupinama   (5 min) 

2     RAD U SKUPINAMA – osmišljavanje pokreta za 

izvođenje pjesmice   (20 min) 

3     IZVOĐENJE PJESMICE UZ POKRETE (TPR) – svaka 

skupina izvodi svoje osmišljene pokrete   (10 min) 
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ZAKLJUČAK 

1     LISTIĆI ZA SAMOPROCJENU – samoprocjena svog 

rada na današnjem satu   (5 min) 

Opis svih aktivnosti (što rade učenici, a što 

učitelj/nastavnik) 

YOU ARE MY SUNSHINE – Učenici slušaju poznatu 

pjesmicu You Are My Sunshine. Učitelj im prije 

slušanja daje zadatak upamtiti što više riječi iz 

pjesmice. Nakon slušanja, učenici nabrajaju riječi 

koje su zapamtili – sunshine, happy, gray, I love you, 

please, itd. Učitelj zatim prikaže digitalni plakat s 

tekstom pjesmice u kojemu su ubačene sličice kako 

bi učenici lakše naučili tekst. Učitelj po potrebi 

objašnjava i prevodi dijelove pjesmice koje učenici 

nisu razumjeli (You'll never know, dear; Oh, please 

don't take my sunshine away).  

UPUTE ZA RAD – Učitelj razgovara s učenicima o 

zadatku za rad u skupinama. Učenici će se podijeliti u 

skupine, no prije toga svima moraju biti jasne upute 

za rad i vremenski rok za izvršenje zadatka. Za 

pjesmicu koju su upravo slušali, You Are My 

Sunshine, učenici trebaju osmisliti vlastitu 

koreografiju – korake, pokrete i geste koji će 

popratiti glavnu strofu ove pjesmice. Za izvršenje 

zadatka imaju 20 minuta.  

OSMIŠLJAVANJE POKRETA: RAD U SKUPINAMA - 

Učenici se podijele u skupine od 4 do 5 učenika. 

Svaka skupina u svom dijelu učionice osmišljava 

pokrete i geste koji će popratiti pjesmicu. Učitelj 

obilazi skupine, promatra njihovu međusobnu 

komunikaciju i dogovore, potiče na uključivanje svih 

članova skupine u dogovore te ukazuje na preostalo 

vrijeme za izvršenje zadatka. Nakon osmišljene 

koreografije, učenici uvježbavaju pjevanje pjesmice 

uz izvođenje pokreta.  

IZVOĐENJE PJESMICE UZ POKRETE - Nakon rada u 

skupinama, učitelj pušta zvučni zapis pjesmice, a 

jedna po jedna skupina pred ostatkom razreda pjeva 

pjesmicu uz izvođenje osmišljenih pokreta.  

LISTIĆI ZA SAMOPROCJENU – Na kraju sata, svaki 

učenik popunjava listić za samoprocjenu svoga rada 

na današnjem satu. Učitelj im čita jednu po jednu 

rečenicu i ukratko objasni svaku, a zatim učenici 

zaokruže jednu ocjenu od 1 do 5.  

1. Znam što znače riječi pjesmice You Are My Sunshine.  1  

2  3  4  5 



                                                                                                 

 
 

2. Znam otpjevati pjesmicu You Are My Sunshine. 1  2  3  4  

5 

3. Znam otplesati koreografiju svoje skupine.  1  2  3  4  5 

4. Rad svoje skupine ocjenjujem ocjenom:  1  2  3  4  5 

5. Svoj doprinos radu skupine ocjenjujem ocjenom:  1  2  3  

4  5 

Sadržaji koji se koriste u aktivnostima You Are My Sunshine - poznata pjesmica za djecu na 

engleskom jeziku  

You are my sunshine 

My only sunshine 

You make me happy 

When skies are gray 

You never know, dear, 

How much I love you 

Please, don't take 

My sunshine away. 

 

Primjeri vrednovanja za učenje, vrednovanja 

kao učenje ili naučenog uz upute 

Vrednovanje za učenje: 

• promatranje učenika tijekom rada u skupini, 

pohvala za primjeren odabir pokreta uz 

određeni dio pjesmice, poticanje na timski 

rad i suradnju unutar skupine 

Vrednovanje kao učenje 

• učenici na kraju sata samostalno 

popunjavaju listić za samoprocjenu rada na 

današnjem satu 

Vrednovanje naučenoga 

• brojčana ocjena izvođenja pjesmice uz 

pokrete prema unaprijed dogovorenim 

kriterijima 

Razrađeni problemski zadaci, zadaci za 

poticanje kritičkog razmišljanja, kreativnosti 

i/ili istraživački zadaci; ovisno o predmetu i 

nastavnoj temi 

Problemski: 

• Kako pobijediti strah od nastupanja? Kako 

biste pomogli prijatelju kojega je strah nešto 

pred razredom otpjevati, odglumiti, govoriti, 

ili otplesati? Osmislite savjete koje biste mu 

dali kako bi se lakše nosio s time. 

Kritičko razmišljanje: 

• razgovor o ulozi publike u izvedbi pjesmice - 

Kako se treba ponašati publika dok gleda 

izvedbu? Postoje li neka pravila (bonton) 

kojih se treba pridržavati? Zašto je važno 

pozorno pratiti i ne prekidati izvedbu? Kako 



                                                                                                 

 
 

biste se vi osjećali da vam se netko smije ili 

dobacuje ružne riječi dok nastupate? 

Kreativnost: 

• osmišljavanje koreografije za izvođenje 

pjesmice 

Istraživački: 

• istražiti koji je poznati američki pjevač 

preradio i snimio pjesmicu You Are My 

Sunshine u stilu country glazbe  (Johnny 

Cash) 

DODATNI ELEMENTI1 

Poveznice na više odgojno-obrazovnih ishoda 

različitih predmeta ili očekivanja 

međupredmetnih tema 

Glazbena kultura 

OŠ GK B.1.1. Učenik sudjeluje u zajedničkoj izvedbi 

glazbe. 

Tjelesna i zdravstvena kultura 

OŠ TZK A.1.1.  Učenik izvodi prirodne načine gibanja. 

Učiti kako učiti 

uku B.1.4.   4. Samovrednovanje/ samoprocjena 

Na poticaj i uz pomoć učitelja procjenjuje je li 

uspješno riješio zadatak ili naučio. 

uku D.1.2.  2. Suradnja s drugima 

Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, 

uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman 

je zatražiti i ponuditi pomoć. 

Osobni i socijalni razvoj 

osr C.1.3. Učenik pridonosi skupini. 

Aktivnost u kojima je vidljiva 

interdisciplinarnost 

Glazbena kultura – slušanje pjesmice You Are My 

Sunshine, skupno pjevanje i izvođenje pjesmice uz 

pokrete 

Tjelesna i zdravstvena kultura – osmišljavanje 

pokreta za koreografiju, skupno izvođenje pjesmice 

uz prirodne oblike gibanja 

Aktivnosti  koji obuhvaćaju prilagodbe za IZVOĐENJE PJESMICE BEZ PJEVANJA 

 
1 Sastavni elementi prijave koji omogućuju dodanu vrijednost provedbi javnog poziva. Nisu obavezni, ali nose 
dodatne bodove u skladu s kriterijima procjene Metodičkih preporuka. 



                                                                                                 

 
 

učenike s teškoćama Učenici samo neverbalno reagiraju na slušanu 

pjesmicu. Sudjeluju u radu svoje skupine te izvode 

pokrete koje su osmislili zajedno u skupini bez 

pjevanja.  

Ovisno o osobnosti pojedinog učenika, ponudi im se i 

izbor izvođenja pjesmice samo pred učiteljem i 

svojom skupinom.  

Aktivnosti za motiviranje i rad s darovitim 

učenicima 

SOLO PJEVANJE DRUGE KITICE 

Osim glavne kitice, daroviti učenici nauče otpjevati i 

drugu kiticu pjesmice.  

The other night, dear, 

While I was sleeping 

I dreamt I held you 

In my arms 

When I awoke, dear, 

I was mistaken 

So I hung my head 

And cried. 

Učitelj im ponudi različite zadatke, a oni sami biraju 

zadatak koji žele odraditi: 

1. PJEVANJE – Učenici nauče samostalno otpjevati 

drugu kiticu.  Prvo skupina zajednički pjeva prvu 

kiticu, pa daroviti učenik samostalno otpjeva drugu 

kiticu, a zatim skupina opet zajednički pjeva prvu 

kiticu.  

2. PJEVANJE UZ POKRETE – Daroviti učenici uče 

pjevati drugu kiticu, ali uz to još osmišljavaju pokrete 

koje će izvoditi tijekom svog solo pjevanja.  

3. IZVOĐENJE POKRETA BEZ PJEVANJA – Ukoliko im 

se tekst druge kitice pokaže pretežak (ovisno o 

pojedinim sposobnostima učenika), daroviti učenici 

dobivaju samo kreativan zadatak osmišljavanja 

pokreta uz drugu kiticu.  

Upute za kriterijsko vrednovanje kompleksnih 

i problemskih zadataka i/ili radova esejskoga 

tipa 

 

5 – Učenik samostalno i točno pjeva pjesmicu uz 

izvođenje pokreta.  

4 – Učenik samostalno i uglavnom točno pjeva 

pjesmicu i izvodi pokrete. 

3 – Učenik pjeva pjesmicu djelomično točno i izvodi 

pokrete.  

2 – Učenik pjeva pjesmicu i izvodi pokrete samo uz 

pomoć drugih.  



                                                                                                 

 
 

1 – Učenik ne pjeva pjesmicu i ne izvodi pokrete ni uz 

pomoć drugih.  

Projektni zadaci (s jasnim scenarijima, 

opisima aktivnosti, rezultatima projekta, 

vremenskim okvirima) 

You Are My Sunshine u našem stilu 

Učenici za idući tjedan dobivaju zadatak naučiti 

otpjevati pjesmicu You Are My Sunshine u 

drugačijem stilu po svom izboru, npr. kao rap 

pjesmicu ili uspavanku. Zadatak odrađuju u istim 

skupinama u kojima su radili na današnjem satu. 

Učenici trebaju osmisliti ritam i brzinu pjesmice, po 

želji dodati ili promijeniti neke riječi iz pjesmice i 

osmisliti novu koreografiju. Trebaju izabrati i 

pripremiti određene rekvizite kojima će se koristiti 

pri izvođenju pjesmice (maske, kostimi, mikrofon, 

šeširi, itd.). Za ovaj zadatak učenici imaju vremenski 

rok od tjedan dana. Učenici će prikazati rezultate 

rada svoje skupine na ovom projektu izvođenjem 

pjesmice u svome stilu pred razredom.  

Poveznice na multimedijske i interaktivne 

sadržaje 

- video zapisi pjesmice na YouTube-u (neautorski 

sadržaj): 

https://www.youtube.com/watch?v=fpJXLNO6MF4 

https://www.youtube.com/watch?v=SOM6VMkOcqc 

- plakat s tekstom pjesmice izrađen u alatu Canva 

(autorski rad): 

 

Prijedlozi vanjskih izvora i literature Deusner, Stephen. You Are My Sunshine: How a 

Maudlin Song Became a Children's Classic. Salon.com 

website, 2013 

Frost, Richard. Total physical response – TPR. British 

https://www.youtube.com/watch?v=fpJXLNO6MF4
https://www.youtube.com/watch?v=SOM6VMkOcqc
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