Mjesečni plan i program iz vjeronauka za II. razred
rujan 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

Ključni pojmovi

Aktivnosti

Suodnos

Sat

Uvodni sat

vjera
vjeronauk
Biblija
Crkva
molitva
pomaganje

- predstavljanje novih učenika
- upoznati plan i program drugog razreda, pravilnik o ocjenjivanju
te metode i načine rada
- pripovijedati doživljaje s praznika
- riješiti labirint Crkva s kršćanskim pozdravom
- kratko ponoviti gradivo prvog razreda uz pomoć pps-a ili
osmosmjerke sa 26 ili 17 pojmova (ponavljanje ključnih pojmova)

Sat razrednika
Priroda i društvo

1

prijatelj
zajedništvo
radost
vrijednosti

- razgovarati o doživljajima s prijateljima;
scenski prikazati prijateljstvo
- analizirati priču o prijateljstvu Koko i Roko
- složiti Mudre izreke o prijateljstvu (pps)
- zapisati najdojmljivije izreke
- ilustrirati događaj s prijateljem (radna bilježnica)
- razgovarati o problemima koji narušavaju prijateljstvo
- analizirati priču Dva skakavca
- riješiti radni listić s navedenom pričom
- igrati igru „traženja blaga“
- riješiti labirint Škrinja s blagom ili Moj prijatelj moje blago
- napisati kratko pismo najboljem prijatelju iz razreda

Hrvatski jezik
Priroda i društvo

3

Isus
čudesa
apostoli
stišana oluja
povjerenje
sigurnost

- pročitati tekst Isus stišaje oluju (udžb. str. 8)
- promotriti kratki video zapis Isus stišaje oluju
- scenski prikazati navedeno Isusov čudo
- riješiti radni listić Isus stišaje oluju
- naučiti pjevati pjesmu Kakav prijatelj je Isus – mp3
- ispričati svoju priču o pomaganju drugima
- riješiti zadatke u radnoj bilježnici str. 11 i 12.
(strip na zadanu temu)

Priroda i društvo
Hrvatski jezik
Glazbena kultura

3

vjera
vjeronauk
Biblija
Stari i Novi zavjet

- pokazati Bibliju i razgovarati o biblijskim osobama
i događajima koje učenici poznaju
- riješiti radni listić Biblija ili osobe iz Biblije
- riješiti osmosmjerku Biblija – Sveto pismo
- u otvorenu Bibliju napisati glavne dijelove (RB str. 14. i 15.)

Hrvatski jezik

1

Biti prijatelj

I. Ponovno smo zajedno
1. Gradimo zajedništvo i
prijateljstvo

Kada prijateljstvo
prestaje?
Svatko je od nas
neprocjenjivo blago

Isus pomaže svojim
prijateljima
2. Isus nam daje snagu i
sigurnost

O Isusu pripovijedam
drugima
Ponavljanje nastavne
cjeline

II. Bog je čudesno
stvorio svijet i ljude
Biblija je najljepša knjiga

Biblija je najljepša knjiga
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