Mjesečni plan i program iz vjeronauka u IV. razredu
studeni 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

S Bogom na putu života
- Čuvaj dar života! (ZO)
Poštuj roditelje i čuvaj dar
života

Pravedno živi – ne ukradi
niti želi tuđe stvari!

- Ne ukradi!
- Ne poželi tuđe stvari!

- Ne reci lažna svjedočanstva!
Budi istinit u riječi i djelu
- Biti svjedoci istine

- Ponavljanje nastavne cjeline

III. Božji nas Glasnici
zovu
Pripravite put Gospodinu!

- Ivan Krstitelj - glas koji viče
u pustinji
- Došašće - vrijeme priprave i
iščekivanja

Ključni pojmovi

Aktivnosti

Suodnos

Sat

poštivanje
život
dar života
“ne ubij“

- razgovarati o životnim radostima
- analizirati tekst iz Matejeva evanđelja o srdžbi (udžbenik str. 31.)
- pročitati pjesmicu „Hajde da se dogovorimo“
- riješiti zadatak 3 na str. 25 u radnoj bilježnici
- u bilježnicu dovršiti rečenice „Život je dragocjen zato….“, „Život je
dar koji…“ itd.
ili
- izraditi plakat „Ne ubij!“ / „Čuvaj dar života“

Sat razrednika
Hrvatski jezik

1

krađa
škrtost
zavist
pravednost
darežljivost

- pojasniti ključne pojmove (udžbenik str. 33)
- evocirati iskustva o krađi, škrtosti, zavisti, pravednosti
- pročitati i analizirati priču „grad bratske ljubavi“ / pps
- riješiti zadatke u radnoj bilježnici str. 26.-28.

Hrvatski jezik
Sat razrednika

2

istina
iskrenost
laž
krivokletstvo
prijevara

- razgovarati o važnosti istinoljubivosti u životu djece i odraslih
- analizirati anegdotu Tri sita (pps) / Tri sita
- nacrtati grafit „Ne reci lažna svjedočanstva“ ili strip na temu laži /
istinoljubivosti
- naučiti čitati po ulogama duhovitu pričicu Kako je umrla gospođa
King (pps) / Kako je umrla gospođa King - priča

Hrvatski jezik
Sat razrednika

2

zapovijed ljubavi
dan Gospodnji
dar života
pravednost
iskrenost

- ponoviti Božje zapovijedi kroz igru asocijacija
- ponavljanje o zapovijedima i vjeri – vježba pogodi tko sam

Hrvatski jezik

prorok
Ivan Krstitelj
pustinja
obraćenje
pripraviti put Gospodinu

- naučiti korno moliti tekst proroka Izaije (udžbenik str. 43.)
- pročitati i analizirati tekst „Pripravite put Gospodinu“ (udžbenik str.
42.)
- zapisati u bilježnicu pouke sv. Ivana Krstitelja
- pregledati zanimljiv pps Tko je bio Ivan Krstitelj
- analizirati tekst „Blato na putu“ (udžbenik str. 44.) a naglaskom na
važnost sv. ispovijedi
- evocirati dječja iskustva s misa zornica
- riješiti osmosmjerku Isus – došašće

Hrvatski jezik

1

2
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