Mjesečni plan i program iz vjeronauka u IV. razredu
prosinac 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

Nastavna jedinica

III. Božji nas Glasnici
zovu

Bog poziva ljude na put
dobrote

Pripravite put Gospodinu!

Blagdan sv. Nikole

"Neka mi bude po riječi
tvojoj"

Posvuda je Betlehem – Isus
je svjetlo naroda

Obrazloženje postignuća
na kraju prvog polugodišta

Navještenje Marijino

Isusovo rođenje
Božićni običaji

Ponavljanje gradiva 1.
polugodišta

Ključni pojmovi

Aktivnosti

Suodnos

Sat

pripraviti put Gospodinu
put dobrote
svetac-svet čovjek
sv. Nikola

- evocirati dječja iskustva o dobrim djelima
- analizirati kratku priču „Čovjek koji nije znao čekati“
- zapisati pouku priče
- analizirati priču „Malena“ ili „Magarčić stolara Josipa“
- pogledati animirani film „Sveti Nikola“ ili analizirati priču „Dobri
biskup Mire“
- analizirati film / priču i zapisati pouke
- nacrtati ilustraciju ili izraditi bojanku Život svetog Nikole (grupni
rad)

Hrvatski jezik

2

navještaj Isusova rođenja
Isusovo začeće
Sin Božji

- pojasniti čudesnost događaja navještenja Isusova rođenja
- odgledati i analizirati kratki ulomak iz filma Navještenje Marijino
- naučiti korno moliti molitvu Anđeo Gospodnji
- izraditi model Navještenje-Marijino ili riješiti zadaatke u radnoj
bilježnici str. 34. i 35.

Hrvatski jezik

1

Emanuel
„mir ljudima“
Betlehem
jaslice
Spasitelj svijeta

- pročitati i analizirati tekst o Isusovu rođenju
- analizirati priču Životinje pred jaslicama / pps
- riješiti osmosmjerku sa 22 pojma Sretan Božić i pojasniti
pojmove
- izraditi model Božićne scene s hrvatskim božićnim pjesmama u
podlozi ili uz pjevanje božićnih pjesama
- riješiti psihotest Božić običaj ili doživljaj

Hrvatski jezikPriroda i
društvo

2

Božja dobrota
zahvalnost
čovjek slika Božja
Deset zapovijedi
zapovijed ljubavi

- pročitati priču Rođenje jedinoga kralja
- zapisati pouke
- riješiti interaktivni kviz Božić / Božić – kviz pdf-u
- ukratko obrazložiti postignuća učenika

Hrvatski jezik
Sat razrednika

1
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