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Kada čuješ riječ PRIJATELJSTVO, što ti
prvo padne na pamet?

Zapiši u zvjezdice.



„Dobri prijatelji su kao zvijezde.
Ne vidiš ih uvijek, ali znaš da su

tu.“

Što ti misliš o ovoj rečenici?



Pronađi i zapiši i ti neke lijepe misli ili
citate o prijateljstvu.



Pokušaj napisati recept za 
prijateljstvo – što je sve potrebno? 

Imate li ti i tvoji prijatelji te
sastojke? 



Kako bi ti opisao/opisala
prijateljstvo? Pokušaj napisati i

nacrtati.



Koje od ponuđenih riječi opisuju
prijateljstvo? Oboji te oblačiće!

DRUŽENJE

VIKANJE

SVAĐANJE

ISKRENOST

RUGANJE

PODRŠKA

POVJERENJE



Opiši svog najboljeg
prijatelja/prijateljicu.

 
 Kako se zove?

 
Koliko ima godina?

 
 Gdje živi?

 
 Ima li brata/sestru? Kako se zovu?

 
 

Koja mu/joj je najdraža boja?
 
 

Koja mu/ joj je najdraža pjesma?



Nacrtaj svog najboljeg
prijatelja/prijateljicu.



Razmisli: zašto ti je baš on/ona najbolji
prijatelj?

Što ti se kod nje/njega sviđa?



S prijateljima se volimo družiti i
provoditi vrijeme.

 
Što ti najviše voliš raditi sa svojim

prijateljima?
Napiši u obojena polja.



Jesi li čuo/čula za izraz "pravi
prijatelj"? Što za tebe to znači?



Zaokruži rečenice za koje misliš da su
ispravne.

 
 Pravi prijatelj… 

                       ti pomaže kada god može.
                       te ogovara.
                      čuva tvoje tajne.
                      se svađa s tobom.
                      se nikad ne želi igrati s tobom.
                      je uvijek uz tebe.
                      ti se ruga.
                      s tobom nekad dijeli svoje stvari.
                      te poštuje i voli.
                      ti uvijek laže.



Razmisli! Što ti radiš da bi
bio/bila dobar

prijatelj/prijateljica?



Nacrtaj sebe i svog najboljeg
prijatelja/prijateljicu.



S prijateljima često imamo 
neke sličnosti – volimo raditi iste

stvari,slušati iste pjesme...
 No, svatko je od nas poseban pa se u

nekim stvarima i razlikujemo. 

Što je tebi i tvojem prijatelju/prijateljici
ZAJEDNIČKO?

Po čemu se ti i tvoj prijatelj/prijateljica
RAZLIKUJETE?



Priča o prijateljstvu



Zašto Rea nije voljela ići u školu?  1.

   2. Što se jednog jutra dogodilo?

   3. Kako je Tina utješila Reu?

   4.Tko je sve pomagao Rei?
  

  5. Pomažeš li ti svojim prijateljima? Kako?

 6. Pomažu li i oni tebi? Opiši na koji način!



Za kraj... Evo i pet važnih savjeta za
prijateljstvo :)

Imaš li i ti još neki savjet?

SLUŠAJ PRIJATELJA

POMOZI PRIJATELJU
KAD MOŽEŠ

BUDI ISKREN/ISKRENA
ČUVAJ TAJNE

VOLI SVOG
PRIJATELJA



ČESTITAM TI NA RIJEŠENIM ZADACIMA!
NADAM SE DA TI JE BILO ZABAVNO.

 

PROBAJ IH DRUGI PUTA RIJEŠITI
ZAJEDNO SA SVOJIM

PRIJATELJIMA.


