Mjesečni plan i program iz vjeronauka u I. razredu
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
V. Isus susreće ljude
Isus svima čini dobro i
posebno voli djecu - -

Ponavljanje tema

Korizma - izborna tema

Nastavna jedinica
Isus se brine za sve ljude
Isus posebno voli djecu

Ključni pojmovi
Isus Krist
dobrota
molitva
pomaganje

- evocirati iskustva učenika o Isusovoj brizi
za ljude
- pantomimom prikazati neka od Isusovih čudesa
- sastaviti zajedničku molitvu zahvalnosti Isusu

Suodnos

Sat

Hrvatski jezik
Priroda i društvo

2

- pročitati biblijski tekst o susretu Isusa s djecom
- riješiti radni list Isus voli djecu vjeronauk

Ponavljanje gradiva

Isus Krist
dobrota, pomaganje

- posložiti puzzle Isus i djeca
- osmisliti pokrete uz pjesmu Isuse volim te…
- pjevati Isuse volim te s pokretima

Korizma - izborna tema

korizma
dobrota, dobra djela
križni put

- razgovarati o korizmenom odricanju
- izraditi i kroz korizmeno vrijeme pratiti
Korizmeni kalendar
- Križni put – pps tradicionalni prikaz križnoga puta

Hrvatski jezik

1

- molitva
- Oče naš

- evocirati dječja iskustva o molitvi
- posvijestiti učenicima kako nas je sam Isus naučio
molitvu Oče naš
- analizirati priču Tko ne moli
- riješiti radni list Tko ne moli

Hrvatski jezik

2

Isus nas uči moliti
Isus nas uči moliti

Moja molitva

Kada sam radostan, a kada
žalostan?
Isus oprašta

Aktivnosti

Što donosi svađa, a što
opraštanje? (GOO)

Hrvatski jezik
Glazbena kultura

1

- evocirati dječja iskustva
- riješiti zadatke iz radne bilježnice
- analizirati Pouku od dva magarca (pps)
- ilustrirati priču Pouka od dva magarca Magarac
- svađa, pomirenje
- opraštanje

- analizirati priču Svađa dvojice monaha
- dramatski prikazati priču
- riješiti radni list Svađa dvojice monaha – radni list
sa slikopričom

Hrvatski jezik
Likovna kultura

2

- pogledati kratki animirani film Prispodoba o
Dobrom ocu
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