Hrvatski jezik

PRIPREMA ZA IZVEDBU NASTAVNOGA SATA

JEZIK

RAZRED:

TEMA: izricanje buducnosti
futurom

POJMOVI: futur drugi, tvorba, uporaba

6.

NADNEVAK

Futur drugi
POSTIGNUĆA I ZADAĆE:

Obrazovne: prepoznavanje futura drugoga u tekstu, razlikovanje futura drugoga i futura prvoga,
zamjenjivanje futura prvoga futurom drugim i prezentom, uporaba futura drugoga u pisanom
izražavanju
Odgojne i socijalizirajuće: razviti potrebu primjene gramatičke norme u govoru i pismu,osvijestiti potrebu
za njegovanjem književnoga jezika u svakodnevnim komunikacijskim situacijama, razviti potrebu za očuvanjem
vrjednota hrvatskoga jezika –službenoga jezika Republike Hrvatske
Funkcionalne: razvijati sposobnosti zapažanja, uspoređivanja, pamćenja, analiziranja i sintetiziranja,
apstrahiranja
Učenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama:
Materijal :
Oblici rada:

Individualni
Rad u paru

Grafoskop

Korelacija:

Artikulacija sata
Faze sata

Uvod
Veselite li se ljetnim praznicima?
Što ćete raditi kada budete na
praznicima.

aktivnosti

Pisanje sastavka Kada budem bio na praznicima.
Čitanje uradaka, zapisivanje nekih primjera na ploču

Najava

Obrada

Rješavanje zadataka s prozirnice

Sinteza
Vježba

Rješavanje zadataka iz vježbenice

vrijeme

Promotri podcrtane riječi u rečenicama. Prepiši ih u
bilježnicu.

Prije nego budemo ušli u razred, pokucat ćemo
pristojno na vrata.

Kada budemo došli, ona će već biti tamo.

Divit ću se suncu kad bude izlazilo.

Prepiši rečenicu s odgovorom za koji misliš da je točan:

Podcrtane riječi su/nisu glagoli.

Izriču/ne izriču buduću radnju.

Izriču radnju koja će se dogoditi prije/poslije radnje
izrečene futurom prvim.

Podcrtane riječi su glagoli.

Izriču buduću radnju.

Izriču radnju koja će se dogoditi prije radnje izrečene
futurom 1 . .

Prepiši:

Futur drugi je predbuduće glagolsko vrijeme kojim se izriču
radnje koje će se dogoditi prije neke buduće glagolske
radnje.

Promotri ponovno glagole u futuru drugom i odgovori
(prepiši odgovor):

Futur drugi je jednostavno/složeno glagolsko vrijeme.

Tvorimo ga od svršenog prezenta glagola biti i glagolskoga
pridjeva radnog / naglašenog prezenta
glagola biti i glagolskoga pridjeva radnog

Futur drugi je složeno glagolsko vrijeme.

Tvorimo ga od svršenog prezenta glagola biti i glagolskoga
pridjeva radnog.

Napiši futur drugi glagola sanjati u 3. l. jd. m. r. ; pjevati
u 1 . l. mn. ž. r. ; dolaziti u 2. l. jd. m. r.

bude sanjao
budu pjevale
budeš dolazio

