
 

Mjesečni plan i program iz vjeronauka u IV. razredu  

listopad 2018./2019. 

Ovaj plan je djelomično interaktivan – klikom na naslov priče, prezentacije, radnog lista… povezujete se na stranicu vjeronaucni-portal.com  na kojoj se nalaze. 

 

vjeronaucni-portal.com 

Tema Nastavna jedinica Ključni pojmovi Aktivnosti Suodnos Sat 

Čovjek u Božjem zrcalu i 

njegova zahvala Bogu 

- Čovjek je Božja slika 

- Bog je dobri Otac 

- Vjera u Boga 

čovjek vrhunac stvaranja  

slika Božja 

vjera u Boga  

zahvala Bogu 

- naučiti izražajno čitati dijalog „Čudo“ (udžbenik str. 17.) 

- razgovarati o sličnosti čovjeka i njegova Stvoritelja 

- zapisati zaključke o duhovnoj dimenziji ljudskog bića 

- razgovarati o Bogu Ocu: biblijski primjeri i primjeri iz života 

- analizirati tekst iz Evanđelja po Mateju „ne budite zabrinuti“ 

(udžbenik str. 18.) 

- nacrtati ilustraciju navedenog teksta i izraditi grafit „Ne 

budite zabrinuti“ 

- analizirati tekst Vjera – pps 

- dramatski prikazati štivo „Juha bez kuhara“ (udžbenik str. 

19.) 

- u bilježnicu zapisati zaključke 

- pročitati Priču o dječaku koji je imao povjerenja    /  pps 

Sat razrednika 

Hrvatski jezik 
3 

 
- Ponavljanje nastavne 

cjeline 

stvaranje 

Zemaljski raj 

vjera 

Bog 

- izraditi Dnevnik tragova Božjih (grupni rad – crtanjem ili 

kolaž iz časopisa i reklamnih letaka, herbarija) 

                 ili  

- analizirati kratki animirani film Tobi i stvaranje 

- napisati sastavak „Moj svijet“, „Kakav bi svijet stvorio“ 

Hrvatski jezik 

Priroda i društvo 
1 

S Bogom na putu života  
 

Božje zapovijedi - pravila 

života 

- Božje zapovijedi - pravila 

života (GOO) 

pravila  

Deset zapovijedi 

zapovijed ljubavi 

- ponoviti Deset zapovijedi Deset Božjih zapovijedi – pps i 

Dvije zapovijedi ljubavi 

- riješiti radni listić Deset zapovijedi 

- analizirati Priču o dva vuka u čovjekovoj nutrini  / pps 

Hrvatski jezik 

Sat razrednika 
1 

Bog je samo jedan - ljubi 

ga i svetkuj dan 

Gospodnji! 

- Ja sam Gospodin Bog tvoj 

- Poštuj ime Božje! 

- Nedjelja - dan Gospodnji 

jedan Bog 

klanjanje Bogu 

psovka 

dan Gospodnji 

- razgovarati o važnosti poštivanja Boga 

- ponoviti susret Boga i Mojsija (video zapis) 

- zapisati kada se  Božje ime izgovara 

- posvjestiti grozotu psovke 

- riješiti 1. zadatak u radnoj bilježnici 

- analizirati tekst „Čežnja za Bogom“ (udžbenik str. 28.) 

- ilustrirati tekst ili nacrtati strip 

- izražajno pročitati tekst knjige Izlaska o Danu Gospodnjem 

(udžbenik str. 27.) 

- pročitati kratku priču Nedjelja – pps 

- riješiti zadatak 3. radna bilježnica str. 23. 

Priroda i društvo 

Hrvatski jezik 

 

3 

http://vjeronaucni-portal.com/
../vjeronaucni-portal.com
http://vjeronaucni-portal.com/vjera-pps-o-povjerenju-u-boga/
http://vjeronaucni-portal.com/povjerenje-moj-otac-je-pilot/
http://vjeronaucni-portal.com/vjeronauk-prica-o-djecaku-koji-je-imao-povjerenja-pps/
http://vjeronaucni-portal.com/tobi-stvaranje-video-zapis/
http://vjeronaucni-portal.com/deset-bozjih-zapovijedi-pps-djecje/
http://vjeronaucni-portal.com/wp-content/uploads/2015/03/Deset_zapovijedi_vjeronauk_radni_listic.pdf
http://vjeronaucni-portal.com/dva-vuka-u-covjekovoj-nutrini-prica-o-savjesti/
http://vjeronaucni-portal.com/dva-vuka-u-covjekovoj-nutrini-pps-o-savjesti/
https://www.youtube.com/watch?v=6mNAP-FD0pE
http://vjeronaucni-portal.com/vjeronauk-nedjelja-poucna-prica-poslozena-u-prezentaciju/

