
STABLO S JABUKAMA 

 

PRIBOR: 

- stol i dvije stolice 

- poslužavnik 

- slike krošnje drveta sa jabukama  

- pet drvenih kvačica sa brojkama od 1-5 

- dvije košarice 

 

NEPOSREDNI CILJ: upoznavanje brojki 

POSREDNI CILJ: uvježbavanje prebrojavanja i razvijanje fine motorike 

 

TIJEK RADA: 

1. Odabrati vježbicu na polici i zajedno sa djetetom donijeti ju na mjesto rada. 

2. Staviti poslužavnik  na stol, sjesti pored djeteta. 

3. Košarice sa slikom krošnje drveta s jabukama  i kvačice s brojevima izvaditi iz  

poslužavnika i staviti ih na stol. 

4. Poslužavnik odložiti u lijevi gornji kut. 

5. Zastati nasmiješiti se djetetu, iz košarice u kojoj se nalaze krošnja drveta s jabukama 

izvaditi i vodoravno ih poredati na stol, košaricu staviti na poslužavnik. 

6. Iz druge košarice izvaditi drvene kvačice  i poredati ih vodoravno dalje u nizu, košaricu 

odložiti na poslužavnik. 

7. Pokazati krošnju drveta s jabukama djetetu i prstom pokazati djetetu na jabuku. “Jedna 

jabuka“  

8. Zastati nasmiješiti se djetetu, pokazati na drugu krošnju s jabukama, prstom pokazati na 

jabuke “Jedna jabuka dvije jabuke.“ 

9. Nastaviti tako sve do krošnje sa pet jabuka. 

10. Pokazati na  ,kvačici s brojem jedan prstom prijeći preko broja jedan „Ovo je broj jedan„ 

11. Laganim pokretima uzimamo kvačicu  sa brojem jedan i stavljamo ju na krošnju s 

jednom jabukom 

12. Ponovimo s drugom slikom krošnje s dvije jabuke, i nastavimo do broja pet 

13. Zastanemo i nasmiješimo se djetetu. 

14. Vratimo slike krošnje s jabukom i kvačice s brojevima  na stol. 

15. Potaknemo dijete „Sada ti probaj staviti  kvačicu na krošnju s jabukama!“ 



16. Sjediti mirno i dati djetetu dovoljno vremena da započne aktivnost. 

17. Čim dijete započne i usmjeri se na aktivnost, pustiti ga da nesmetano radi samo. 

18. Ako dijete nakon određenog vremena ne započne ili ne zna kako započeti aktivnost 

ponuditi pomoć “Mogu li ti pomoći?“ i nježno voditi djetetovu ruku. Čim dijete započne 

aktivnost pustiti ga da radi samo. 

19. Nakon završetka aktivnosti zajedno s djetetom spremiti pribor na odgovarajuće mjesto 

i završiti krug aktivnosti. 

20. Kako bi djetetu pribor bio dostupan, staviti ga nisku policu. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UMIŠLJENE JABUKE 

 

Tri se jabuke naguravale u jednoj staklenoj zdjeli na stolu. 

–          Ja sam najljepša, žutim se kao sunce- reče prva. 

–          Pogledaj mene. Još sam ogrnuta zelenom haljinom proljeća-uskoči druga. 

–          Što se toliko nadmećete? Pogledajte moje rumenilo. Pucam od zdravlja i sočnosti-bahato 

će treća jabuka. 

Uto se s igrališta vratio Marko. Opere ruke i priđe zdjeli. Prsti su mu neodlučno lebdjeli iznad 

jabuka. 

–          Lijepe su sve tri- promrmlja pa pojede i žutu i crvenu i zelenu. 

Zvonimir Balog 

  

 

 

 

 

 

 



LIKOVNA AKTIVNOST – DRVO 

 

Ponuditi djetetu fotografije drveća, enciklopedije i sl. Listati s djetetom, imenovati dijelove 

drveta. Razgovarati kako smo neki dan gledali drveće u parku. 

Ponuditi djetetu smeđi flomaster da nacrta drvo. Kada je dijete završilo ponuditi mu zelenu 

temperu da tapka s prstićima lišće.  

Aktivnost traje dok traje dječji interes.  

 

 

 


