Mjesečni plan i program iz vjeronauka u II. 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.

Tema

II. Bog je čudesno
stvorio svijet i ljude
Svijet je čudesan i tajnovit

Nastavna jedinica

- Bog Stvoritelj svijeta
- Naša briga za stvoreno (GOO)

Ključni pojmovi

Aktivnosti

Suodnos

Sat

Bog Stvoritelj
stvoreni svijet
pouzdanje

- razgovarati o ljepotama stvorenoga svijeta
- naučiti korno moliti psalam Divno je Ime Tvoje po svoj
zemlji
- analizirati biblijski tekst popraćen animacijama U početku
- slušati duhovnu pjesmu V’jek hvaljen budi (mp3)
- ponoviti Što je stvorio Bog a što čovjek putem
interaktivne igre ili igrom pantomime
- riješiti osmosmjerku s pojmovima iz Psalma 8

Hrvatski jezik
Priroda i društvo

2

Hrvatski jezik
Priroda i društvo

3

- Mi smo Božja djeca
Čovjek je divno Božje
stvorenje

- Različiti smo, a povezani
- Bez čega ljudi ne mogu
živjeti

- Zahvalni smo Bogu za
plodove zemlje
Naša zahvalnost Bogu i
ljudima (izborna tema)

Naša zahvalnost svecima i
pokojnicima

- Dani kruha i zahvalnosti
(GOO)

- Svi sveti

Božje stvorenje
različitost
jednakost

- razgovarati o Bogu Ocu Stvoritelju
- riješiti zadatak 1 i 2 u radnoj bilježnici str. 18 i 19
- razgovarati o različitostima i sličnostima među ljudima
- analizirati basnu Lav i miš (pps) / Lav i miš tekst
- analizirati priču B. Ferrera Grad cvijeća
- riješiti zadatak u radnoj bilježnici str. 20
- izraditi kolaž ili zajednički crtež na ploči
„ne možemo živjeti bez…“
- pjevati Isuse volim te

kruh
život
zahvalnost

- analizirati video zapis Priča o kruhu
- nacrtati mlin (video upute)
- riješiti radni listić sa slikovnom osmosmjerkom Dani
kruha i zahvalnosti
- riješiti labirint Od žita do mlina

Priroda i društvo
Hrvatski jezik
Glazbena kultura
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svetac
pokojnik
vječni život

- razgovarati o životu nakon tjelesne smrti
- analizirati priču Doviđenja gospodine Tas
- riješiti radni list Svetci

Hrvatski jezik

1
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