Mjesečni plan i program iz vjeronauka u V. 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
IV. Počeci biblijske
povijesti/vjere
Život i vjera ljudi u „plodnom
polumjesecu“

Nastavna jedinica

Ključni pojmovi

Aktivnosti

Suodnos

Sat

Život i vjera ljudi u
„plodnom polumjesecu“

vjera i život
Abraham
Mezopotamija

- pogledati kratki dokumentarni film Mezopotamija
- ukratko analizirati život ljudi Plodnog polumjeseca
- usporediti život i vjeru Sumerana sa Abrahamovim životom
i vjerom
- iz udžbenika pročitati i analizirati tekst o Abrahamu
- zapisati najvažnije događaje iz Abrahamova života
- izraditi zajedničku bojanku Abrahamov život (grupni rad)
- prepoznati događaje iz života patrijarha u priči Sarin
smijeh (priča prepričana sa slovom S)
- osmisliti kratki igrokaz iz života Sare i Abrahama
- zalijepiti puzzle Abraham otac naroda puzzle
- pročitati tekstove iz udžbenika
- riješiti zadatke iz RB
- ponoviti gradivo putem prezentacije Patrijarsi
- evocirati iskustva učenika o siromaštvu i nedostatku ljubavi
među ljudima
- posvijestiti bogatstvo darivanja i pomaganja
- analizirati priču Na Badnju večer
- riješiti osmosmjerku na temu sv Lucije zaštitnice siromaha
Sveta Lucija (23 pojma)
- pomoću osmosmjerke Krist – došašće / Mesija –
došašće utvrditi ključne pojmove
- putem interaktivnog kviza Božić (Božić – pdf) ponoviti o
najveselijem kršćanskom blagdanu
- analizirati zanimljivosti vezane uz Božić

Hrvatski jezik
Povijest

1

Hrvatski jezik
Povijest

3

Hrvatski jezik

2

Hrvatski jezik
Sat razrednika

1

Abrahamov poziv
Abraham, Izak i Jakov

Izak - dar i žrtva
Jakov i njegovi sinovi

Nedjelja Caritasa
Ususret Božiću (izborna tema)

Ponavljanje gradiva 1.
polugodišta

Ususret Božiću

Obrazloženje postignuća i
zaključivanje ocjena

Abraham
patrijarsi
vjera, povjerenje
Jakov-Izrael

došašće
Isusovo rođenje
ljubav prema bližnjima
darivanje, pomaganje
Spasitelj svijeta

Božić
Isus Krist Spasitelj

- riješiti radni list Ponavljanje gradiva prvog polugodišta ili
osmosmjerku Rođenje Isusovo (24 pojma) / Isusovo
rođenje (30 pojmova)
- učenicima obrazložiti postignuća na kraju prvog
polugodišta

vjeronaucni-portal.com

