Mjesečni plan i program iz vjeronauka u I. razredu
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

Uvodni sat

vjera
vjeronauk
Bog
Isus Krist
ljubav prema Bogu i
ljudima

- predstavljanje
- razgovor o potrebnom priboru i
načinima rada
- upoznavanje učenika s nastavnim
sadržajima
- analiza priče Prvi školski dan

NAŠI VJERONAUČNI
SUSRETI

- Dolazim iz svoje obitelji

- Imam svoje ime i svoje
mjesto

- Svatko ima svoje mjesto
- Na vjeronauku u školi

- Svi smo vrijedni
poštovanja

- Svi smo vrijedni poštovanja

OTKRIVAMO
ZNAKOVE BOŽJE
DOBROTE

- Nebo i zemlja pjevaju Bogu

- Divan Božji svijet pjeva
slavu Bogu

- Kako hvalimo i slavimo
Boga?

- Što je stvorio Bog?

Suodnos

Sat

Sat razrednika

1

- iznositi iskustva iz obiteljskog života
- imenovati članove obitelji
- nacrtati članove svoje obitelji (radna
bilježnica)
- izražavati znakove prijateljstva prema
drugima
- promatrati i analizirati slike iz udžbenika
na zadanu temu
- riješiti radni listić Na vjeronauku u školi
- popuniti strip Znak svetoga križa
- riješiti labirint Idem u školu na vjeronauk ili
Vjera + nauk
- zajednički moliti Oče naš uz pps

Hrvatski jezik
Priroda i društvo
Strani jeziki

vjeronauk
vjeroučitelj
pomaganje
prijateljstvo

- analizirati priču o poštivanju različitosti Dugi,
debeli, mali
- iznositi primjere prihvaćanja različitih
- osmisliti razredni znak zabrane izrugivanja

Priroda i društvo
Hrvatski jezik

Bog
stvaranje
svijet
nebo
zemlja

- pročitati ulomak o stvaranju iz Biblije za djecu
- promatrati video zapis Životinje u prirodi na
Madagaskaru
- napraviti razrednu izložbu Stvaranje po
danima (grupni rad)
- analizirati pps Bog je stvorio planete
- popuniti radni list sa kratkom sliko-pričom
Bog Stvoritelj
- Oče naš – pokreti uz molitvu Oče naš

Hrvatski jezik
Priroda i društvo
Likovna kultura

obitelj
članovi obitelji
ime
razred
prijatelj
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