Mjesečni plan i program iz vjeronauka za II. razred
veljača 2017./2018.
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. Isusovi prijatelji

Nastavna jedinica

Ponavljanje tema

Ključni pojmovi

Suodnos

Sat

Hrvatski jezik
Priroda i društvo
Glazbena kultura

1

Evanđelje, Djela
apostolska, poslanine,
Biblija, Isus Krist,
apostoli

- uz pomoć premetaljke odgonetnuti imena evanđelista
- Pročitati tekst iz udžbenika na str. 52.
- razgovarati o sadržaju Evanđelja
- u skupinama izraditi mozaik simbola evanđelista :
Mt / Mk / Lk / Iv
- razgovarati o djelovanju apostola i nastanku knjige Djela
apostolska
- pročitati tekst iz udžbenika str. 51
- riješiti radni list Djela apostolska
- pročitati tekst iz udžbenika str. 52-53
- riješiti zadatak u radnoj bilježnici str. 38.

Hrvatski jezik
Priroda i društvo
Likovna kultura

3

Evanđelje, apostoli,
Krist

Novi zavjet – ponavljanje gradiva pps učenje kroz igru
(asocijacije, pogodi tko sam, otkrivanje slike, križaljke…)
Ponavljanje gradiva – tombola

Hrvatski jezik

1

korizma, odricanje,
križni put

- evocirati dječja iskustva o korizmenom vremenu
- razgovarati o korizmenom odricanju
- izraditi korizmeni kalendar u obliku trnove krune
- riješiti radni list Korizma vrijeme dobrih djela
- izmoliti pobožnost križnoga puta prilagođeno učionici
Križni put – pps
- riješiti osmosmjerku sa 12 pojmova Križ

Hrvatski jezik

2

dobrota, opraštanje

- razgovarati o zajedništvu i različitostima u zajednici
- posvjestiti važnost tolerancije i opraštanja
- analizirati animirani film Dobri otac
- riješiti radni listić Dobri otac

Hrvatski jezik
Sat razrednika

1

Isus, apostoli, Galileja

- Ponavljanje tema

Novi zavjet pripovijeda o
Isusovom životu

Što govore Evanđelja?
Djela apostolska

Ponavljanje teme

Korizma
- Korizma - izborna tema

V. Život je lijep i težak
Upućeni smo jedni na druge

- dramatski prikazati poziv apostola na Galilejskom jezeru
- ponoviti gradivo kroz igru izmiješanih slova i igru
pogađanja pojmova: imena apostola, poslanje, Galileja…
- pjevati pjesmu Isuse volim te…

Poslanice

- Ponavljanje teme

Aktivnosti

Postaje križnog puta

Upućeni smo jedni na druge

vjeronaucni-portal.com

