Mjesečni plan i program iz vjeronauka u I. 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

Ključni pojmovi

Aktivnosti

Suodnos

Sat

smrt
vječni život
Dušni dan
svijeća
sveci

- izraditi model Isus je oživio udovicina sina
- dramatski prikazati biblijski prizor oživljenja
udovicina sina
- evocirati dječja iskustva o posjetu groblju
- razgovarati o potrebi molitve za pokojne
- nacrtati svijeću (video upute)
- naučiti molitvu za pokojne

Hrvatski jezik Priroda
i društvo
Likovna kultura

2

Hrvatski jezik

2

Hrvatski sveci i blaženici

sveci
nebeski raj
dobrota
pomaganje

- razgovarati o svetosti i životima svetaca
- analizirati pps prezentaciju na temu kršćanskih svetaca
- razgovarati o hrvatskim svecima i blaženicima
- vizualizirati umjetničke prikaze i fotografije Hrvatskih
svetaca i blaženika (pps)
- riješiti zadatke u radnoj bilježnici (prepoznavanje i
imenovanje hrvatskih sv. i bl.)

Kako pomažemo
misionarima?

misije
pomaganje

- razgovarati o životu djece koja žive u misijskim
zemljama
- izraditi plakat na temu misija

Hrvatski jezik;
Priroda i društvo;
Likovna kultura

1

Ponavljanje nastavne cjeline

sveci
pomoć drugima
molitva

- riješiti radni list svetci
- ponoviti imena hrvatskih svetaca kroz igru pogađanja
pojmova

Hrvatski jezik;
Priroda i društvo

1

došašće /advent
adventski vijenac
čekanje / iščekivanje

- analizirati Priču o malom Toniju
- zapisati pouke iz priče
- objasniti simboliku adventskog vijenca
- nacrtati adventski vijenac (video upute)
- evocirati dječja iskustva o pomaganju potrebitima

Hrvatski jezik;
Priroda i društvo;
Likovna kultura
Glazbena kultura

2

Nastavna jedinica

LJUDI I POSLIJE
SMRTI ŽIVE S BOGOM

Ljudi žive i nakon smrti

- Novi život s Bogom

Sjećamo se svojih pokojnika

Sveci su prijatelji Božji
- Sveci su prijatelji Božji

- Mali misionari
(izborna tema)

ISUSOVO ROĐENJE
- Došašće

Došašće - vrijeme priprave
za Božić
U došašću pomažemo
potrebitima

vjeronaucni-portal.com

