
25. svibnja 2020. 

PRIJEDLOG AKTIVNOSTI ZA DJECU OD 5. DO 6. GODINE 

Krajem tjedna, točnije 30. svibnja obilježavamo Dan državnosti.  

 

 

Što trebamo znati o našoj domovini? 

Domovina je zemlja u kojoj su rođeni naši roditelji, u kojoj smo se mi rodili i u kojoj živimo. 

Naša domovina se zove Hrvatska, većina stanovnika su Hrvati i naš jezik se zove hrvatski 

jezik. Naša domovina ima more, rijeke, planine, nizine, šume, sela i gradove. Ljudi koji su u 

našoj domovini živjeli prije nas, ostavili su nam brojne spomenike. Spomenici pričaju priču o 

prošlosti domovine. Naša domovina ima svoje simbole, a to su hrvatska zastava, grb i himna. 

Himna je pjesma koja se izvodi u svečanim i važnim prigodama, npr. kada igra naša 

reprezentacija prije početka utakmice. 

Pokazati djeci geografsku kartu Hrvatske. Razgovarati o dijelovima Hrvatske, koja smo mjesta 

posjetili, imamo li suvenire s nekih izleta po našoj domovini, gdje je mjesto na karti u kojem 

živimo. 

 



IZRADA HRVATSKE ZASTAVE 

Što Vam je potrebno: 

 papir 

 bojice ili flomasteri 

 škare 

 drveni štapić 

 ljepilo 

Dijete prema predlošku nacrta polja i grb hrvatske zastave. Zastava se može zalijepiti na 

drveni štapić ili objesiti na špagu. Za Dan državnosti se na vidljiva mjesta ističu hrvatske 

zastave, npr. na prozore, balkone i sl. 

 

GLAZBENA AKTIVNOST 

Na internetu možete pronaći skladbu  

Lijepa naša Hrvatska, autora Đele Jusića. 

(https://www.youtube.com/watch?v=QQ3o40XqlI8) 

Lijepa Naša Hrvatska 

Lijepa naša Hrvatska, Hrvatska, Hrvatska, 

I obala Jadranska, Jadranska, 

Lijepa polja, Zagorska, polja Slavonska 

I jezera Plitvička, Plitvička, 

Lijepa naša Hrvatska, Hrvatska, Hrvatska, 

I obala Jadranska, Jadranska, 

I čisto plavo more, 

S više cvijeća, manje smeća. 

Lijepa naša Hrvatska, Hrvatska, Hrvatska, 

I obala Jadranska, Jadranska, 

Lijepa polja, Zagorska, polja Slavonska 

I jezera Plitvička, Plitvička, 

Lijepa naša Hrvatska, Hrvatska, Hrvatska, 

I obala Jadranska, Jadranska, 

I čisto plavo more, 

S više cvijeća, manje smeća. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QQ3o40XqlI8


SUPROTNOSTI 

Kaži suprotno – govorne igre 

Roditelj objasni djetetu da će se igrati igre Kaži suprotno. Daje mu nekoliko primjera da dijete 

shvati koncept suprotnosti, npr. dan-noć, veseo-tužan, hladno-toplo i sl.  

Ako ima više sudionika igra može početi brojalicom: Tražim što je suprotno, 

          tražimo mi svi , 

          reci sada nama, 

          jedan, dva, tri! 

Učini suprotno 

Roditelj najavi djeci igru u kojoj će napraviti suprotno od onoga što čuju. Daje im nekoliko 

primjera, npr. kad kaže čučni – dijete ustane, otvori oči – dijete zatvori oči i sl. 

 

UBACIVANJE LOPTICE U KOŠ 

Potrebni rekviziti za ovu igru su loptica i plastični koš ili slična posuda. Dijete jednom rukom 

ubacuje lopticu u koš. Nakon nekog vremena pokuša ubacivanje drugom rukom. Tokom igre 

se mijenja i udaljenost od koša, na početku je manja udaljenost, a kasnije se udaljenost od 

koša povećava. 
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