
                                                                                                 

 
 

 

Obrazac Metodičkih preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda predmetnih kurikuluma 

i međupredmetnih tema za osnovnu i srednju školu 

OSNOVNI PODATCI 

Ime i prezime Vesna Kovačić 

Zvanje Magistra primarnog obrazovanja 

Naziv škole u kojoj ste trenutačno 

zaposleni 

Osnovna škola Tužno 

Adresa elektroničke pošte kovacic.vesna@skole.hr 

Naslov Metodičkih preporuka  Djeca rastu, interpretacija pjesme 

Predmet (ili međupredmetna tema) Hrvatski 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 HJ B. 1. 1  Učenik izražava svoja 
zapažanja, misli i osjećaje nakon 
slušanja/čitanja književnoga teksta i 
povezuje ih s vlastitim iskustvom.   

 

• OŠ HJ B 1.2  Učenik sluša/čita 
književni tekst, izražava o čemu 
tekst govori i prepoznaje književne 
tekstove prema obliku u skladu s 
jezičnim razvojem i dobi.  
-prepoznaje  pjesmu  prema obliku 
 

• OŠ HJ B. 1. 4  Učenik se stvaralački 
izražava prema vlastitome interesu 
potaknut različitim iskustvima i 
doživljajima književnoga teksta.  

• OŠ HJ A.1.2. Učenik sluša 
jednostavne tekstove, točno 
izgovara glasove, riječi i rečenice na 
temelju slušanoga teksta. 

 

• OŠ HJ A.1.3.Učenik čita tekstove 
primjerene početnomu 



                                                                                                 

 
 

opismenjavanju i obilježjima 
jezičnog razvoja. 

 

Poveznice na multimedijske i 

interaktivne sadržaje 

https://drive.google.com/open?id=1TdaWDZg7O17dsi-

ypr9l5M52SBjYLFLy 

 

Tijek nastavnog sata  

DOMENA Književnost i stvaralaštvo 

NASTAVNA TEMA Pjesma 

NASTAVNA 
JEDINICA 

Djeca rastu, Mladen Bjažić  

TIP SATA Interpretacija pjesme 

KLJUČNI POJMOVI pjesma 

OBRAZOVNA 
POSTIGNUĆA 

• spoznati, doživjeti i iskazati doživljaj kratke pjesme, 
stilski i sadržajno primjerene učeniku 

CILJ NASTAVNE JEDINICE 

• spoznati, doživjeti i iskazati doživljaj kratke pjesme 
 

ODGOJNO OBRAZOVNI ISHODI 
 

• OŠ HJ B. 1. 1  Učenik izražava svoja zapažanja, misli i osjećaje nakon 
slušanja/čitanja književnoga teksta i povezuje ih s vlastitim iskustvom.   
-govori o čemu razmišlja i kako se osjeća nakon slušanja književnoga teksta  

           -izražava opisane situacije i doživljeno u književnome tekstu riječima, crtežom  
            i pokretom 
 

• OŠ HJ B 1.2  Učenik sluša/čita književni tekst, izražava o čemu tekst 
govori i prepoznaje književne tekstove prema obliku u skladu s jezičnim 
razvojem i dobi.  
-prepoznaje  pjesmu  prema obliku 
 

• OŠ HJ B. 1. 4  Učenik se stvaralački izražava prema vlastitome interesu 
potaknut različitim iskustvima i doživljajima književnoga teksta.  
-stvara različite individualne uratke:  izražava se pokretom,  
oblikuje  i dopunjava stihove  
 

• OŠ HJ A.1.2. Učenik sluša jednostavne tekstove, točno izgovara glasove, 
riječi i rečenice na temelju slušanoga teksta. 
-odgovara na pitanja o slušanome tekstu 

           - sluša i razumije uputu i postupa prema uputi 
 

• OŠ HJ A.1.3.Učenik čita tekstove primjerene početnomu opismenjavanju 
i obilježjima jezičnog razvoja. 
- razlikuje slovo od drugih znakova 

           - čita riječi primjereno početnomu opismenjavanju  
 

https://drive.google.com/open?id=1TdaWDZg7O17dsi-ypr9l5M52SBjYLFLy
https://drive.google.com/open?id=1TdaWDZg7O17dsi-ypr9l5M52SBjYLFLy


                                                                                                 

 
 

 
Međupredmetna korelacija 

• OŠ LK A.1.1 Učenik prepoznaje umjetnost kao način komunikacije i odgovara 
na različite poticaje likovnim izražavanjem. 
 

• PID OŠ C.1.2. Učenik uspoređuje ulogu i utjecaj prava, pravila i dužnosti na 
pojedinca i zajednicu te preuzima odgovornost za svoje postupke. 
-upoznaje prava djece i razgovara o njima. 
 

• goo A.1.1.Ponaša se u skladu s dječjim pravima u svakodnevnom životu. 
- svojim riječima navodi dječja prava 

goo A.1.2.Aktivno zastupa dječja prava 
             -uz pomoć učitelja navodi primjere kršenja i načine zaštite dječjih prava u   
              svakodnevnim situacijama. 

 
 

NASTAVNE METODE OBLICI RADA 

• usmeno izlaganje 

• razgovor 

• rad na književnom tekstu 

• dramska igra 

• čitanje i pisanje 

• demonstracija 
 

• frontalni oblik rada 

• individualni rad 

• rad u paru 

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA računalo, projektor, nastavni listić, crteži 
 
 
 
 

MEĐUPREDMETNA 
POVEZANOST 

SAT RAZREDNIKA: Prava djece 
 
LIKOVNA KULTURA: Osnovne i izvedene 
boje 
Građanski odgoj i obrazovanje: Ljudska prava 
(Učenik prepoznaje dječja prava) 
 

MJESTO IZVOĐENJA učionica 

LITERATURA 
 
Ksenija Lekić; Norna Migliaccio-Čučak; Jadranka Radetić-Ivetić; Dragica Stanić; 
Marta Turkulin-Horvat; Ksenija Vilić-Kolobarić ,Igram se,  učim !: Dramski postupci 
u razrednoj nastavi, Hrvatski centar za dramski odgoj , Zagreb, 2007. 
 
Djeca rastu,  Mladen Bjažić 
 www.pjesmicezadjecu.com/skola/djeca-rastu-mladen-bjazic.html 

Kkurikuluma međupredmetne teme Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne 

škole 

http://www.pjesmicezadjecu.com/skola/djeca-rastu-mladen-bjazic.html


                                                                                                 

 
 

Kurikulum predmeta  Hrvatski jezik 

Kurikuluma međupredmetne teme građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne 

škole 

https://www.mcdrvu.hr 
Kurikulumi ostalih predmeta 
 

 
 
 
TIJEK NASTAVNOG SATA 
 

MOTIVACIJA 
4 min 

 
 
Na ploči prikazujem sliku  djeteta koji raste. 

 
Od učenika tražimo da dobro promotre crtež i pokušaju 
odgovoriti na pitanja. 
Koga prikazuje slika? Što se događa s dječakom? Što mu je 
sve potrebno da bi mogao narasti u sretnu, odraslu osobu?  
Postoje li mjesta gdje djeca najviše rastu? 
  
 
AKTIVNOSTI UČITELJA: vodi razgovor 
AKTIVNOSTI UČENIKA:  sudjeluju u razgovoru, nabrajaju 
primjere iz  vlastitog iskustva 
 
 

NAJAVA  
Najavljujemo pjesmu Djeca rastu Mladena Bjažića. 
 
AKTIVNOSTI UČITELJA: najavljuje čitanje pjesme 
 

INTERPRETATIV
NO ČITANJE 

 
Interpretativno čitamo  pjesmu . 



                                                                                                 

 
 

 

EMOCIONALNO-
INTELEKTUALNA  
STANKA 
1 min 

 
U tišini kratko promatramo učenike. 
 

OBJAVLJIVANJE 
DOŽIVLJAJA 
1 min 

 
Učenici iznose svoj doživljaj pjesme. 
 
 
AKTIVNOSTI UČITELJA: vodi razgovor o doživljaju pjesme 
AKTIVNOSTI UČENIKA:  iskazuju svoj doživljaj pjesme 
 
 

INTERPRETACIJ
A 
PJESME 
10 min 

 
Interpretaciju pjesme započinjemo razgovorom. 
Kako  djeca rastu? S čime je pjesnik usporedio rast djece? 
Zašto s travom? 
S kakvom pticom je  je pjesnik usporedio  rast  djece?   
Hoće li djeca sretno odrasti ako se upotrebljava šiba i batina? 
Gdje djeca rastu najbolje? 
Što je sloboda? 
 
AKTIVNOSTI UČITELJA: vodi razgovor, potiče učenike na 
slobodno iznošenja svojih misli  
AKTIVNOSTI UČENIKA: izražavaju vlastiti doživljaj, 
argumentiraju odgovore i stavove 
 

SINTEZA 
8 min 

SINTEZA 
Pjesma se ne nalazi u početnici, stoga je učenici 
dobivaju na listiću. 
Neke riječi zamijenjene su crtežom kako bi pjesmu 
učenici lakše pročitali. 
 
Čitamo pjesmu . 
                                    DJECA RASTU  
                                                           MLADEN BJAŽIĆ 
 
 

DJECA RASTU KAO . 

DJECA RASTU KAO    BEZ    . 
 



                                                                                                 

 
 

DJECA RASTU KAO        BEZ                

 . 
 

DJECA  RASTU  U   . 
 

 
 
 
 
Učenici dobivaju pjesmu na listiću koji lijepe u bilježnicu.  
Što smo danas pročitali, pjesmu ili  priču ? Kako znate da je 
ovo pjesma? 
Kako bi učenici uočili razliku u formi pjesme i priče, učiteljica 
pokazuje tekst priče i tekst pjesme. 
 
Koja je pouka ove pjesme? Gdje najviše rastu djeca? 
Učenici rečenicu koja je ujedno i pouka pjesme 
označavaju   žutom bojom. 
 
AKTIVNOSTI UČITELJA: vodi razgovor, potiče na početno 
čitanje pjesme 
AKTIVNOSTI UČENIKA: promatraju formu pjesme i priče, 
uočavaju razlike u formi priče i pjesme , zaključuju, , lijepe 
nastavni listić, čitaju 
 

  

STVARALAČKI 
ZADACI 
20 min 

STVARALAŠTVO 
Interpretacija ove pjesme predviđena je u mjesecu 
studenom vezano uz obilježavanja Dana Vukovara ( ili 
Međunarodni dan djece). 
Vezano uz obilježavanje  tog Dana  na ploči prikazujem 
sliku preuzetu s mrežnih stranica Memorijalnog centra u 
Vukovaru. 

a)  
 



                                                                                                 

 
 

Što se dogodilo s ovim gradom? Što je to rat? Mogu li 
djeca sretno  rasti u ratu?   Zašto baš svake godine 
palimo svijeće za poginule  u Vukovaru? 
 
 
 
 

b) DRAMSKA IGRA „KIP“ 
Znate li što je kip? Je li vam poznata igra „Kip“? 

          Pokušajte svojim tijelom pokazati slobodu. 
 
Dramska tehnika kip izvodi se tako da igrači svojim 
nepomičnim tijelom prikazuju zadanu temu (slobodu). Nakon 
što su igrači oblikovali svojim tijelom slobodu ,slijedi izložba 
kipova gdje svaki učenik pokuša objasniti zašto slobodu 
prikazuje na njemu određen način. 
 
 

c) KAKO ČUVAMO SLOBODU? 
Učenici rade u parovima. Svaki par dobiva jedan 
crtež. Zadatak je dobro promotriti crteže i 
odgovoriti na pitanja:   
Što prikazuje crtež? 

             Čuva li se tako sloboda? Zašto? 
 

 

 
 

  
 

 
 

E) DOPUNJAVAMO REČENICU I STVARAMO 
PJESMU 
Dopunjavajući rečenice ponuđenim riječima ili 
crtežima učenici stvaraju svoju prvu pjesmu . Prije 
nego li djeca počinju dopunjavati rečenice, 
zajednički čitamo sve ponuđene riječi.   
 
Kako se zvala pjesma koju smo danas pročitali? Vi 
ćete sada napisati novu pjesmu po imenu Djeca vole. 
Vaš je zadatak dopuniti već zadane rečenice riječju 
koju sami izaberete s popisa ponuđenih riječi. 
(Ukoliko učenici u prvom polugodištu još nisu obradili 
određena tiskana slova riječi se mogu zamijeniti 
slikama.) 
 
 
 
 



                                                                                                 

 
 

  
DJECA VOLE 
 
DJECA VOLE__________ . 
DJECA VOLE__________ .  
DJECA VOLE__________ . 
A NAJVIŠE ___________   .       
 
MIR, MAMU, TATU, SESTRU, SVIJET,  PJESMU, 
LASTU,  VJETAR, ŠKOLU, TRAVU 
 
AKTIVNOSTI UČITELJA:potiče na promatranje slike i 
promišljanje o slici, razgovara,objašnjava i demonstrira 
igru, potiče rad u paru, 
AKTIVNOSTI UČENIKA: sudjeluju u razgovoru i 
iznose vlastita mišljenja, sudjeluju u igri, razmjenjuju 
svoja mišljenja u paru, argumentiraju svoje 
stavove,dopunjavaju rečenice, sudjeluju u igri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN PLOČE  

                                    DJECA RASTU  
                                                           MLADEN BJAŽIĆ 
 
 

DJECA RASTU KAO . 

DJECA RASTU KAO    BEZ    . 
 

DJECA RASTU KAO        BEZ                 . 
 

DJECA  RASTU  U   . 



                                                                                                 

 
 

 

 
   

 
 

 

 

VREDNOVANJE 

Vrednovanje za 
učenje: 

  Učitelj prati učeničku aktivnost tijekom sata i postavljaju 

ključna pitanja: Kako čuvamo slobodu?  

Vrednovanje 
kao učenje:  

Tablica za samoprocjenu (PRILOG 3 ). Čuvam slobodu:.  

 

 

Dodatni zadaci 

- istražiti i nacrtati kako se  djeca  osjećaju u školi  
 
PRILOG 4 
Djeca u školi rastu. 
 

Prilagodbe za 
učenike s 
teškoćama: 

 
- koristiti različite vrste podražaja pri poučavanju (vidne, 
slušne, taktilne) 
-pomoć u dopunjavanju rečenica slikom  i  ispunjavanje 
tablice za samoprocjenu  
- poticanje na iskazivanje vlastitog mišljenja i sudjelovanje u 
igri 
 

Aktivnosti za rad s 
darovitim učenicima: 

-  samostalno čitanje pjesme 
-  pomoću slovarice složiti  riječi ili rečenice o slobodi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 

 
 

PRILOZI 

PRILOG 1 

DJECA RASTU 

 

MLADEN BJAŽIĆ 

 

Djeca rastu kao trave, 

u godini za po glave, 

a poneki i za cijelu, 

i u gradu i u selu. 

 

Djeca rastu kao ptice, 

bez kaveza i bez žice, 

ko kitovi, kao ribe, 

bez batina i bez šibe. 

 

Rastu kao šaš u vodi, 

al' najbolje u slobodi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 

 
 

 

PRILOG 2 

 

POWERPOINT PREZENTACIJA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 

 
 

 

 PRILOG 3 

Vrednovanje kao učenje (Čuvam slobodu) 

 

 
 

  
 

 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 

 
 

PRILOG 4 

Djeca u školi rastu 

  

 
  

UVIJEK PONEKAD NIKAD 

                                                                           

 PONEDLJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK 

 
Učitelj/ica je 
pravedna. 

     

 
U školi sam 
prihvaćen/a od 
svih učenika. 

     

 
Ostali učenici žele 
čuti moje 
mišljenje. 

     

 
Svi se žele sa 
mnom igrati. 

     

 
Međusobno se 
dogovaramo. 
 

     



                                                                                                 

 
 

 

 

 

 
Ugodno se 
osjećam za 
školskom klupom. 
 

     

 
U školi se zdravo 
hranim. 

     


