HRVATSKI NACIONALNI OBRAZOVNI STANDARD
ZA

2. RAZRED
OSNOVNE ŠKOLE

PREDMET: PRIRODA I DRUŠTVO

PRIRODA I DRUŠTVO

TEMA:
UČENICIMA

2 . RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

1. PONAŠANJE U ŠKOLI I ODNOSI MEĐU

1. Ključni pojmovi:

•

2. Potrebno predznanje:

•
•
•

3. Prijedlozi za metodičku
obradbu:

•
•
4. Dodatna ilustracija:

•
•
•

5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:
6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:

•
•
•

pristojno ponašanje, učenička prava i dužnosti, razumijevanje,
uvažavanje
naziv škole, prostorije u školi, djelatnici škole, kućni red škole
odnosi unutar obitelji i razrednoj zajednici
razgovor o prvim danima u drugom razredu i njihovim
očekivanjima u novoj školskoj godini
upoznati ih s pravima i dužnostima, zajednički utvrditi pravila
pristojnog ponašanja
objasniti važnost razumijevanja, međusobnog pomaganja i
uvažavanja različitosti
bonton za djecu, izrada plakata s pravima i dužnostima (tjedna
izmjena učeničkih dužnosti)
radionica: Naš razredni album (Svaka skupina izradi jednu
stranicu albuma na koju nacrtaju ili zalijepe svoje slike. Ispod
slika svojih prijatelja pišu lijepe poruke).
radionica:
- Pohvalni kutić- zajedničkom odlukom na pohvalni kutić
aplicira se ime pohvaljenog učenika i opiše njegovo djelo
- Razredni leptirić- izraditi nekoliko parova leptirića.
Učenik uzima leptirić kad mu je u radu potrebna pomoć.
Učenik koji želi pomoći uzima isti leptirić.
hrvatski jezik- primjeri ponašanja djece u književnim djelima
likovna kultura- crtanje primjera valjanog ponašanja
glazbena kultura- pjevanje pjesama s tematikom prijateljstva

0
•
0

učenička prava, učeničke dužnosti, razumijevanje, uvažavanje

•
•
•
•
•
•

pristojno se ponašati u školi i izvan nje
mirno rješavati sukobe, međusobno pomagati i uvažavati se
upoznati prava i dužnosti učenika
odrediti simbol razreda, usvojiti Dogovor razreda,
radionica “Zajedno je lakše” – međusobnim dogovaranjem i
pomaganjem problemi se lakše rješavaju
istraživanje: Što o meni misle moji prijatelji

11. Izborni sadržaji:

•
•
•

istraživanje: Imaju li sva djeca na svijetu pravo na školovanje
članak 42.Konvencije o pravima djeteta
opisati valjano ponašanje u razrednoj zajednici

12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:

•

razvijati naviku međusobnog uvažavanja , pomaganja i
dogovaranja

13. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama:

•

sudjelovati u razgovornim igrama s ciljem usvajanja pravilnoga
ponašanja

7. Novo stručno nazivlje:
8. Brojčani podatci koje treba
upamtiti:
9. Obrazovna postignuća:

10. Pridodani sadržaji koji dosad nisu
bili uključeni:

1

Radna nelektorirana verzija

PRIRODA I DRUŠTVO

2 . RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

TEMA:

2. OBITELJ

1. Ključni pojmovi:

•

uža obitelj, šira obitelj

2. Potrebno predznanje:

•

obitelj, članovi obitelji, dom

3. Prijedlozi za metodičku
obradbu:

•

na temelju uvodne pričice o članovima uže i šire obitelji
potaknuti učenike na razgovor o članovima svoje uže i šire
obitelji (otac, majka, djeca, djedovi i bake), o njihovoj
međusobnoj ljubavi i brizi
dramatizirati poželjne obiteljske situacije
iz “Enciklopedije životinja” pročitati nekoliko zanimljivih
pojedinosti o životinjskim obiteljima, pogledati video zapis iz
obiteljske fonoteke o zanimljivom događaju u obitelji,
obiteljske fotografije, razgovorne igre na temu Obitelj
radionica:
Najvažniji događaji u mojoj obitelji (plakat)
Izradimo obiteljski grb
hrvatski jezik- obitelj, odnosi u obitelji u književnim djelima
likovna kultura – crtanje, Moja obitelj
glazbena kultura – pjevanje pjesama s obiteljskom tematikom

4. Dodatna ilustracija:

•
•

•
5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

•
•
•

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:

0

7. Novo stručno nazivlje:

•

8. Brojčani podatci koje treba
upamtiti:

0

9. Obrazovna postignuća:

•

razlikovati užu i širu obitelj, imenovati članove uže obitelji
(otac, majka, djeca) i šire obitelji (roditelji, djeca, djedovi i
bake)

10. Pridodani sadržaji koji dosad nisu
bili uključeni:

•

npr. radionica
Kako iskazujemo ljubav prema članovima obitelji
ili
Moje srce – nacrtaj srce i u njemu označi dio za mamu,
tatu, braću, prijatelje…

11. Izborni sadržaji:

•
•

obitelji čiji članovi ne žive zajedno
gledati film o životinjskim zajednicama (psi, lisice…)

12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:

•

13. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama:

•
1.
2.
3.
4.

uočiti važnost uzajamnog pomaganja , ljubavi i poštovanja među
članovima obitelji
razvijati osjećaj pripadnosti obitelji
opis obiteljskih fotografija
pojam šire obitelji dodatno pojasniti s više konkretnih primjera
pojam šire obitelji dodatno pojasniti s više konkretnih primjera
razlikovati i imenovati članove obitelji bez uporabe viših
rodnih pojmova

2

uža obitelj, šira obitelj

Radna nelektorirana verzija

PRIRODA I DRUŠTVO

2 . RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

TEMA:

3. RODBINA

1. Ključni pojmovi:

•

rodbina

2. Potrebno predznanje:

•

obitelj ( uža i šira )

3. Prijedlozi za metodičku
obradbu:

•

•
•

na temelju uvodne pričice o proširenoj obitelji potaknuti učenike
da razgovaraju o svojoj proširenoj obitelji kako bi razumjeli da
rodbinu čine braća i sestre naših roditelja i njihova djeca
imenovati članove rodbine (stric, ujak, teta, sestrična, bratić,
rođaci)
video film, obiteljske fotografije
razgovorne igre na temu Rodbina
radionica: Moje obiteljsko stablo (Na drvo napravljeno od kolaž
papira zalijepiti sličice članova rodbine. Za svakog člana
rodbine napisati po jednu lijepu osobinu).
hrvatski jezik - rodbinski odnosi u književnim djelima
- imena mojih rođaka su …
likovna kultura – dar za rodbinu
nazivi članova obitelji koji pripadaju svojti

7. Novo stručno nazivlje:

•

rodbina, stric, ujak, teta, bratić, sestrična, rođaci

8. Brojčani podatci koje treba
upamtiti:

0

9. Obrazovna postignuća:

•

10. Pridodani sadržaji koji dosad nisu
bili uključeni:

0

11. Izborni sadržaji:

0

12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:

•
•

•
4. Dodatna ilustracija:

•
•
•

5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

•

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:

13. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama:

3

1.
2.
3.
4.

znati da je svaka obitelj proširena rodbinom

razvijati osjećaj ljubavi i pripadnosti obitelji
poticati na međusobno poštivanje unutar obitelji
opis fotografija
nove stručne nazive pojasniti s više konkretnih primjera
nove stručne nazive pojasniti s više konkretnih primjera
razlikovati i imenovati osobne članove rodbine bez uporabe
viših rodnih pojmova, izraditi okvir za fotografiju

Radna nelektorirana verzija

PRIRODA I DRUŠTVO

TEMA:

2 . RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

4. KULTURA STANOVANJA

1. Ključni pojmovi:

•
•
•

obiteljska kuća
stambena zgrada
zajedničke prostorije

2. Potrebno predznanje:

•
•

adresa učenika
dom, stan, kuća

3. Prijedlozi za metodičku
obradbu:

•

promatranjem stambenih objekata u blizini škole navesti učenike
da uoče razlike između obiteljske kuće i stambene zgrade
upoznati zajedničke prostorije u stambenoj zgradi i kućni red
koji je nastao zajedničkim dogovorom
promatrati prostor oko stambenih zgrada (zelene površine) o
kojem se moraju brinuti svi stanari

•
•
4. Dodatna ilustracija:

•
•
•
•

5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

•
•

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:

0

7. Novo stručno nazivlje:

•

8. Brojčani podatci koje treba
upamtiti:

0

9. Obrazovna postignuća:

•
•

fotografije, video zapis različitih stambenih objekata
razgovorna igra – Susret sa susjedima
parlaonica: Grafiti – ukras ili uništavanje fasade
Bolje je živjeti u kući / stanu
radionica: Mladi projektanti (dvodimenzionalni ili
trodimenzionalni prikaz jednog naselja /obiteljske kuće/ s
okolišem)
hrvatski jezik – opisivanje – moja soba, stan, kuća
likovna kultura – građenje, obiteljska kuća – stambena zgrada

obiteljska kuća, stambena zgrada, zajedničke prostorije

•

razlikovati obiteljsku kuću i stambenu zgradu
imenovati zajedničke prostorije u stambenoj zgradi
(stubište,dizalo, podrum, tavan )
odrediti kućni red i usvojiti pravila ponašanja u zgradi

10. Pridodani sadržaji koji dosad nisu
bili uključeni:

•

orijentacija prema kućnim brojevima

11. Izborni sadržaji:

•

izgled nastambi različitih naroda (iglu, afrička koliba, japanska
kuća, indijanski šator)
istražiti kako neke životinje grade svoje kućice (ptice, dabar,
osa)
Čitanje Ježeva kućica

•
•
12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:
•
•
13. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama:

4

stjecati naviku čuvanja, zaštite i uređenja životnog prostora
pridržavajući se odredbi kućnog reda, njegovati i poticati
dobrosusjedske odnose

• imenovati vlastiti stambeni prostor, razlikovati obiteljsku kuću i
stambenu zgradu

Radna nelektorirana verzija

PRIRODA I DRUŠTVO

2 . RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

TEMA:

5. KUĆANSKI UREĐAJI

1. Ključni pojmovi:

•

kućanski uređaji

2. Potrebno predznanje:

•

predmeti u domu

3. Prijedlozi za metodičku
obradbu:

•

jednostavnom lutkarskom igrom s personificiranim kućanskim
uređajima potaknuti djecu da pričaju o vlastitom iskustvu
njihova korištenja
usporediti lakoću obavljanja kućnih poslova uz pomoć aparata u
odnosu na vrijeme u kojima oni nisu postojali
nužno je uočiti važnost pravilnoga korištenja ispravnih
kućanskih uređaja zbog vlastite sigurnosti i sigurnosti ostalih
ukućana
igra uloga – kućanski poslovi i kućanski aparati
zanimanja – tko popravlja kućanske aparate
razgovorna igra:
- Kućanski uređaji (likovi: Štednjak, Hladnjak, Perilica,
Glačalo…)
- Susret električnog glačala i glačala na žar
radionica: Kućanski uređaj budućnosti (osmisliti i predstavitirad u skupini)
hrvatski jezik – pričanje o vlastitom iskustvu

•
•
4. Dodatna ilustracija:

•
•
•

•
5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

•

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:

0

7. Novo stručno nazivlje:

•

8. Brojčani podatci koje treba
upamtiti:

0

9. Obrazovna postignuća:

•

upoznati kućanske uređaje i njihovu svrhovitost; uočiti važnost
pravilnoga korištenja ispravnih kućanskih uređaja

10. Pridodani sadržaji koji dosad nisu
bili uključeni:

•
•

štednja energije
gost razreda: serviser kućanskih aparata

11. Izborni sadržaji:

•

istražiti kako su izgledali prvi kućanski aparati, život ljudi u
dalekoj prošlosti bez tekuće vode, struje, plina i kućanskih
aparata
čitanje novinskih vijesti o nesrećama prouzročenim neispravnim
kućanskim uređajima

•

kućanski aparati – štednjak, hladnjak, perilica, glačalo, radio i
TV prijamnik, računalo…

12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:
•
•
13. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama:

5

uočavanje i izbjegavanje objektivne opasnosti pri rukovanju
kućanskim aparatima
razvijati svijest o potrebi štednje vode, struje i plina
1.
2.

osigurati taktilni doživljaj i opis
imenovati kućanske aparate koji se najčešće koriste,
znati čemu služe i moguće opasnosti pri rukovanju

Radna nelektorirana verzija

PRIRODA I DRUŠTVO
TEMA:

2 . RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

6. ZAŠTITA OD POŽARA

1. Ključni pojmovi:

•
•
•

2. Potrebno predznanje:

0

3. Prijedlozi za metodičku
obradbu:

•
•
•
•

4. Dodatna ilustracija:

•
•
•

5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

•
•
•

požar
vatrogasci
vatrogasni aparat

kratkom motivirajućom pričom ili video zapisom uvesti učenike
u temu i raspravu o koristi vatre i njezinoj razornoj moći (požar)
razgovarati o uzrocima požara i štetnim posljedicama
posebice naglasiti štetne posljedice šumskih požara
upoznati ih s vatrogasnim uređajem, imenovati djelatnike
vatrogasne službe, naučiti tel. brojeve (93, 112) i kako
oblikovati pravilnu poruku o mjestu požara
razgovorna igra: Zovemo vatrogasce
izvanučionička nastava – posjet vatrogascima (pozvati
vatrogasca u goste)
pročitati odlomak "Požar u selu" (Čudnovate zgode šegrta
Hlapića, I. B. Mažuranić)
hrvatski jezik – opis vatrogasca , film
likovna kultura- slikanje, crtanje
tjelesna i zdravstvena kultura – vježbe penjanja, puzanja,
provlačenja

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:

0

7. Novo stručno nazivlje:

•

telefonski broj vatrogasne službe 93, 112

8. Brojčani podatci koje treba
upamtiti:
9. Obrazovna postignuća:

•

tel. 93, 112

•
•
•
•
•

razlikovati vatru od požara
uočiti opasnost i štetne posljedice požara (osobito šumskog)
upoznati mjere opreza
znati tel. broj vatrogasne službe (93, 112)
oblikovati pravilnu poruku o mjestu požara

10. Pridodani sadržaji koji dosad nisu
bili uključeni:
11. Izborni sadržaji:

•

zaštita prirode – požar

•

istražiti kako je čovjek izumio vatru

•
•

poticati učenike na odgovorno ponašanje s vatrom
prva pomoć kod opeklina

12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:

13. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama:

6

1.
2.
3.

osigurati taktilni doživljaj i opis
prijevoz i pomoć u kretanju
razumjeti korist i opasnost od vatre , znati broj i nazvati u
slučaju požara vatrogasce

Radna nelektorirana verzija

PRIRODA I DRUŠTVO

2 . RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

TEMA:
1. Ključni pojmovi:
2. Potrebno predznanje:
3. Prijedlozi za metodičku
obradbu:

7. UPOZNAJMO SVOJE MJESTO
•
•
•

središte mjesta (sela, grada)
ulice, trgovi i kućni brojevi
rodno mjesto, mjesto stanovanja

•

u izvanučioničkoj nastavi učenici će prošetati ulicama i trgovima
u središtu mjesta
upozorimo ih na praćenje kućnih brojeva i pravila po kojem su
poredani
prepoznat će značajne građevine u blizini škole i odrediti
njihovu ulogu u životu stanovnika
didaktičke igre s ciljem snalaženja po nazivima ulica i trgova:
Poštar nosi pisma

•
•
4. Dodatna ilustracija:

•
•

ispričati priču ili legendu o mjestu

•

radionica: Vodič kroz naše mjesto
(Izraditi vodič o svom mjestu s fotografijama,
razglednicama značajnih građevina, zanimljivim
pričama…)

5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

•
•

glazbena kultura-slušanje pjesama s tematikom o zavičajima
hrvatski jezik- čitanje zavičajnih priča i legendi
- Veliko početno slovo u imenima ulica i
trgova

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:
7. Novo stručno nazivlje:
8. Brojčani podatci koje treba
upamtiti:

0
0
0
•
•
0

upoznati značajne građevine u blizini škole
snalaziti se prema nazivima ulica i kućnim brojevima

11. Izborni sadržaji:

•

istražiti o izgledu mjesta u prošlosti, predložiti dopunu sadržaja
internetske stranice u kojoj se mjesto nalazi

12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:

•

poticati ljubav i ponos prema zavičaju

9. Obrazovna postignuća:
10. Pridodani sadržaji koji dosad nisu
bili uključeni:

13. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama:

7

Radna nelektorirana verzija

PRIRODA I DRUŠTVO

2 . RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

TEMA:

8. MOJ ZAVIČAJ

1. Ključni pojmovi:

•

zavičaj

2. Potrebno predznanje:

•

zavičaji su različiti

3. Prijedlozi za metodičku
obradbu:

•

4. Dodatna ilustracija:

•
•

u izvanučioničkoj nastavi učenici će upoznati svoj zavičaj,
zamjećivati posebnosti u izgledu, biljkama, životinjama i
djelatnosti ljudi
video zapis, internet, fotografije, običaji
razgovorna igra: U turističkoj agenciji (zaposlenik turističke
agencije nudi zanimljiv jednodnevni izlet na omiljeni zavičajno
izletište)
posadimo zavičajno stablo
posjet etnografskom muzeju, zavičajnom KUD-u
radionica:
- Predstavljamo svoj zavičaj (plakat)
- Zavičajni rječnik (skupljanje, zapisivanje i čuvanje riječi
zavičajnog jezika)
likovna kultura- crtanje ili slikanje
hrvatski jezik- napisati pismo učeniku iz drugog zavičaja s
opisom i crtežom svog zavičaja
glazbena kultura -slušanje i pjevanje zavičajnih pjesama

•
•
•

5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:
7. Novo stručno nazivlje:

•
•
•
0

Ovisno o kraju u kojem učenik živi
•
•
•
•

8. Brojčani podatci koje treba
upamtiti:
9. Obrazovna postignuća:

10. Pridodani sadržaji koji dosad nisu
bili uključeni
11. Izborni sadržaji:
12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:
13. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama:

8

brežuljak,pašnjak
ravnica
brdo, gora, planina
more,primorje,obala, luka

0
•
•
•
•

upoznati zavičaj u kojem učenik živi
zamjećivati posebnosti svog zavičaja: izgled, biljke, životinje
(domaće životinje, divlje životinje)
djelatnost ljudi
posjet školi u drugom mjestu

•

istražiti život i rad ljudi u prošlosti zavičaja, istražiti izgled
drugih zavičaja u domovini

•

poticati ljubav i ponos prema zavičaju, njegovati ekološku
svijest
1. osigurati taktilni doživljaj i opis
2. pomoć u opisivanju izgleda zavičaja
3. pomoć u opisivanju izgleda zavičaja
4. prijevoz i pomoć u kretanju
5. imenovati svoj zavičaj , prepoznati 2-3 karakteristične
biljke i životinje svog zavičaja

Radna nelektorirana verzija

PRIRODA I DRUŠTVO

2 . RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

TEMA:

9. ZANIMANJA LJUDI

1. Ključni pojmovi:

•

zanimanja ljudi

2. Potrebno predznanje:

•

imenovati zavičaj, opisati izgled zavičaja, prepoznati i imenovati
najpoznatije biljke i životinje zavičaja

3. Prijedlozi za metodičku
obradu:

•

u izvanučioničkoj nastavi u neposrednom okružju učenici će
upoznati i imenovati različita zanimanja
poticat ćemo ih na uspoređivanje radnoga prostora, odjeće, alata,
pribora i gotovih proizvoda
istaknuti međusobnu povezanost zanimanja kao i važnost i
vrijednost ljudskog rada

•
•
4. Dodatna ilustracija:

•
•
•

5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

•
•
•

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:
7. Novo stručno nazivlje:

0
•

8. Brojčani podatci koje treba
upamtiti:

0

9. Obrazovna postignuća:

•

10. Pridodani sadržaji koji dosad nisu
bili uključeni:

0

video film o najzastupljenijim zanimanjima u zavičaju
slike, dječje slikovnice
igre zanimanja: prodavač-prodavaonica, liječnik – ambulanta,
trgovci ...
radionica Što bi bilo kad ne bi bilo…ribara, krojača, dimnjačara,
učitelja, pekara…
likovna kultura – crtanje , Ljudi u mom zavičaju rade…
hrvatski jezik- opis odjeće, pribora, alata, osobe, glagoli
tjelesna i zdravstvena kultura – igra Kako se to radi – izvlačenje
mreže, kopanje, branje jabuka…

zanimanja ( ovisno o zavičaju 2- 3 )

upoznati različita zanimanja u neposrednom okružju

11. Izborni sadržaji:

•
•

stari zanati u zavičaju
posjet tvornici , obrtničkoj radionici i sl.

12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:

•
•

razvijati pravilan odnos prema radu i rezultatima rada
promicati vrijednosti osobnoga truda i zalaganja

13. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama:

9

1.
2.

osigurati taktilni doživljaj i opis
imenovati 3-4 zanimanja ljudi u zavičaju , nacrtati radni
pribor, alat i osobu koja radi

Radna nelektorirana verzija

PRIRODA I DRUŠTVO
TEMA:

2 . RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

10. KULTURNE USTANOVE

1. Ključni pojmovi:

•

kulturne ustanove

2. Potrebno predznanje:

•

ponašanje u školi i školskoj knjižnici

3. Prijedlozi za metodičku
obradbu:

•

IN – odlaskom u kulturnu ustanovu potaknut ćemo učenike na
razgovor: posjećuju li tu ustanovu, kada i zašto
razgovarat ćemo o poštivanju pravila ponašanja u kulturnim
ustanovama (ne uznemiravamo ostale posjetitelje, pazimo na
urednost, knjige u knjižnicu vraćamo neoštećene, izložene
predmete u muzeju samo gledamo, ako nas što zanima pitamo
vodiča…)
zaključit ćemo kako kulturne ustanove imaju važnu ulogu u
našem životu: u njima možemo mnogo toga naučiti i zabaviti se

•

•
4. Dodatna ilustracija:
5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

•
•
•
•

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:

0

7. Novo stručno nazivlje:

•

8. Brojčani podatci koje treba
upamtiti:

0

izradimo plakat na temu: Kulturne ustanove u našem mjestu
intervjuirajmo zaposlenike kulturnih ustanova
hrvatski jezik- pričanje doživljaja
likovna kultura-crtanje, slikanje, npr. reklama za kazališnu
predstavu, omiljeni film

kulturne ustanove ( kino, kazalište, muzej, galerija i knjižnica)

9. Obrazovna postignuća:

•
•

znati osnovnu namjenu pojedinih kulturnih ustanova
upoznati i razlikovati kulturne ustanove u zavičaju

10. Pridodani sadržaji koji dosad nisu
bili uključeni:

•

imenovati djelatnike u kulturnim ustanovama ( glumac,
knjižničar, vodič )

11. Izborni sadržaji:

0

12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:

•
•

13. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama:

10

1.
2.
3.

razvijati naviku posjećivanja , prikladnoga odijevanja i
kulturnoga ponašanja u kulturnim ustanovama
razvijati odgovorno ponašanje, npr. posudba, čuvanje i vraćanje
knjiga
pomoć peripatologa
prijevoz i pomoć u kretanju
imenovati i razlikovati kulturne ustanove u mjestu stanovanja,
imenovati djelatnike u kulturnim ustanovama

Radna nelektorirana verzija

PRIRODA I DRUŠTVO

2 . RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

TEMA:

11. VODE U ZAVIČAJU
•
•
•
•

vode tekućice
vode stajaćice
Jadransko more
zavičaj

3. Prijedlozi za metodičku
obradbu:

•

IN – promatrati i uočavati osobitosti voda u zavičaju i njihovu
ulogu u životu čovjeka

4. Dodatna ilustracija:

•
•
•

5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

•

slike, fotografije, kutić prirode
razgovorne igre: Susret rijeke i mora
izraditi plakat:
- Vode u zavičaju
- Naša bara (rijeka): od otpadnog materijala izraditi model
vode stajačice (tekućice)
hrvatski jezik- poezija s tematikom o vodi, slušanje i
oponašanje: žuborenje izvora, šum valova, kiša
likovna kultura – slikanje
glazbena kultura- pjevanje pjesama o vodi
izvor, ušće, lijeva-desna obala, tok

1. Ključni pojmovi:

2. Potrebno predznanje:

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:

•
•
•

7. Novo stručno nazivlje:

•

8. Brojčani podatci koje treba
upamtiti:

0

9. Obrazovna postignuća:

•

upoznati najpoznatije vode u zavičaju i odrediti ih (stajaćica –
tekućica)

10. Pridodani sadržaji koji dosad nisu
bili uključeni:

•

obilježavanje Dana voda, akcije čišćenja izvora ili područja oko
izvora, čišćenje obale rijeke, jezera…

11. Izborni sadržaji:

•
•
•

što onečišćuje vode
kako čuvamo vode u zavičaju
istražiti kako pitka voda dolazi do naših domova

12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:

•
•

razvijati zanimanje za osobitosti voda u zavičaju
stjecati naviku čuvanja voda

13. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama:
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1.
2.
3.
4.
5.

vode tekućice (potok , rijeka), vode stajaćice ( ribnjak, močvara,
bara), Jadransko more

osigurati taktilni doživljaj i opis
pomoć pri opisivanju
pomoć pri opisivanju
prijevoz i pomoć u kretanju
uočiti i odrediti osnovnu razliku između voda stajačica i
tekućica

Radna nelektorirana verzija

PRIRODA I DRUŠTVO

TEMA:

2 . RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

12. PROMETNI ZNAKOVI

1. Ključni pojmovi:

•

prometni znakovi

2. Potrebno predznanje:

•

pločnik, kolnik,semafor, pješački prijelaz

3. Prijedlozi za metodičku
obradbu:

•

izvanučionička nastava – odlaskom na prometno raskrižje u
blizini škole pronaći prometne znakove važne za pješake i
odrediti njihovo značenje
praćenjem sudionika u prometu i raspravljanjem o njihovom
ponašanju potaknut ćemo učenike da se kritički odnose prema
vlastitom ponašanju u prometu
provodit ćemo vježbe sigurnog kretanja prometnicom (jedna se
skupina kreće prometnicom, druga, kontrolna, prati i zapisuje
njihovo ponašanje)
video film, internet
akcija "Poštujte naše znakove"
radionica: Izradimo znakove za pješake
radionica: Sigurni u prometu (na igralištu / školskom dvorištu
vježbati ponašanje u prometu: nacrtati "ceste", postaviti
prometne znakove, policajca od kartona )

•
•
4. Dodatna ilustracija:

•
•
•
•

5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

•
•

hrvatski jezik – negacija u niječnim rečenicama
likovna kultura – crtanje

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:

•

znakovi zabrane, znakovi opasnosti, znakovi obavijesti

7. Novo stručno nazivlje:

0

8. Brojčani podatci koje treba
upamtiti:

0

9. Obrazovna postignuća:

•
•

10. Pridodani sadržaji koji dosad nisu
bili uključeni:
11. Izborni sadržaji:

0

12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:

•

13. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama:

12

upoznati prometne znakove u blizini škole
odrediti značenje prometnih znakova važnih za pješake,
sigurno se kretati prometnicom

0

1.
2.
3.

razvijati prometnu kulturu, odgovorno ponašanje u prometu –
pričanje osobnoga iskustva
pojasniti ulogu zvučnog semafora
pomoć u kretanju
naučiti značenje i pješačkog prijelaza

Radna nelektorirana verzija

PRIRODA I DRUŠTVO
TEMA:

2 . RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

13. PUTUJEMO

1. Ključni pojmovi:

•
•
•
•

2. Potrebno predznanje:

0

3. Prijedlozi za metodičku
obradbu:

•
•
•

4. Dodatna ilustracija:

•
•
•
•
•

5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

•
•
•
•

autobus
vlak
brod
zrakoplov

izvanučionička nastava – posjet autobusnom kolodvoru
(željezničkom, zračnoj ili brodskoj luci) potaknut će učenike na
razgovor i iznošenje vlastitoga iskustva povezanim za putovanje
shvatiti važnost prometa i prometne povezanosti u zavičaju
razvijati i njegovati kulturne navike tijekom putovanja
dječje igračke, razgovorne igre, dječja enciklopedija, Internet
čitanje teksta "Ludi autobus", J. Bukša, G. Bolkovac-Bukša
izrada plakata:Putujemo, putujemo
razgovorna igra na temu: (likovi: Brod, Autobus, Vlak,
Zrakoplov)
U brodu (vlaku, autobusu…)
radionica: Vozilo budućnosti (skupine izrađuju
dvodimenzionalni ili trodimenzionalni prikaz vozila budućnosti i
predstavljaju ga)
radionica: Svijet bez prometnih sredstava
hrvatski jezik – pričanje doživljaj
likovna kultura- detal
tjelesna i zdravstvena kultura – prometna sredstva – pokreti,
zvukovi

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:

0

7. Novo stručno nazivlje:
8. Brojčani podatci koje treba
upamtiti:

•
0

autobusni kolodvor, željeznički kolodvor, zračna i brodska luka

9. Obrazovna postignuća:

•

razlikovati autobusni i željeznički kolodvor, zračnu i brodsku
luku
shvatiti važnost prometne povezanosti u zavičaju

10. Pridodani sadržaji koji dosad nisu
bili uključeni:

•
0

11. Izborni sadržaji:

•
•

istražiti kako se nekada putovalo zavičajem
pretraživanje interneta: Vozni red

12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:

•

usvojiti pravila pristojnoga ponašanja na putovanju i brinuti se o
svojoj sigurnosti

13. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama:

13

1.
2.
3.
4.

pomoć peripatologa
prijevoz i pomoć u kretanju
prepoznati autobus i vlak, znati čemu služe i tko njima upravlja
razlikovati autobusni i željeznički kolodvor

Radna nelektorirana verzija

PRIRODA I DRUŠTVO

2 . RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

TEMA:

14. JESEN U ZAVIČAJU
•
•
•
•

promjene u prirodi
listopadno drveće
zimzeleno (vazdazeleno) drveće
godišnje doba jesen

•

•
•
•
•
•
•
•

integrirani tjedan – u izvanučioničnoj nastavi promatrati drveće i
raslinje, tlo, nebo, ponašanje i odjeću prolaznika
uočiti razlike između listopadnog i vazdazelenog drveća
izraditi tematski plakat
uočiti utjecaj vremenskih promjena na biljni i životinjski svijet i
rad ljudi
Jesenska svečanost – izložba učeničkih likovnih radova, radova
od prirodnina, igrokaz na temu jeseni, priprema i konzumiranje
jesenskih plodova
vođenje razrednog kalendara prirode
razgovorna igra: Jesenji ples starog hrasta i bora
hrvatski jezik-poezija i proza s jesenskom tematikom
glazbena kultura-pjevanje pjesama s jesenskom tematikom
likovna kultura- crtanje, slikanje, oblikovanje
tjelesna i zdravstvena kultura – boravak u prirodi, igre, trčanje
vremensko trajanje jeseni

7. Novo stručno nazivlje:

•

listopadno drveće, zimzeleno (vazdazeleno) drveće

8. Brojčani podatci koje treba
upamtiti:
9. Obrazovna postignuća:

0

1. Ključni pojmovi:

2. Potrebno predznanje:
3. Prijedlozi za metodičku
obradbu:

•
•
•
4. Dodatna ilustracija:

5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:

•

•
•
•

uočiti glavna vremenska obilježja jeseni u zavičaju
razlikovati listopadno i zimzeleno (vazdazeleno) drveće u
zavičaju
povezati vremenske promjene i njihov utjecaj na biljni i
životinjski svijet

10. Pridodani sadržaji koji dosad nisu
bili uključeni:

0

11. Izborni sadržaji:

•

posebnosti u biljnom i životinjskom svijetu u jesen u zavičaju

12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:

•

razvijati zanimanje za promatranje prirode i pravilan odnos
prema prirodi

13. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama:

14

1.
2.
3.

osigurati taktilni doživljaj i opis
prijevoz i pomoć u kretanju
uočiti glavna obilježja jeseni u neposrednoj okolini, izradi
razrednog kalendara prirode

Radna nelektorirana verzija

PRIRODA I DRUŠTVO

2 . RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

TEMA:

15. ZIMA U ZAVIČAJU

1. Ključni pojmovi:

•

promjene u prirodi

2. Potrebno predznanje:

•

godišnje doba zima, obilježja jeseni

3. Prijedlozi za metodičku
obradbu:

•

4. Dodatna ilustracija:

•

•
•

integrirani tjedan-u izvanučioničnoj nastavi promatrati drveće i
raslinje, tlo, nebo, ponašanje i odjeću prolaznika, uočiti razlike
između listopadnog i vazdazelenog drveća, izraditi tematski
plakat, uočiti utjecaj vremenskih promjena na biljni i životinjski
svijet i rad ljudi
voditi razredni kalendar prirode, gledati film ili čitati
zanimljivosti iz "Dječje enciklopedije" o životinjama koje
spavaju zimski san, čitati priče o tome kako se životinje
pripremaju za zimu, razgovorne igre i dramatizacija pročitanih
priča
parlaonica: DA i NE za zimu
hrvatski jezik-opis biljaka,životinja, vremena i rada ljudi zimi u
književnim djelima
likovna kultura- slikanje
glazbena kultura – pjevanje pjesama s tematikom o zimi ,
slušanje
tjelesna i zdravstvena kultura – igre na snijegu
vremensko određivanje trajanja zime

•
•
•
•

susnježica
inje
OSTAJU LI OVI STRUČNI NAZIVI ILI NE??
biljke miruju
zimski san životinja

5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

•
•
•
•

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:
7. Novo stručno nazivlje:

8. Brojčani podatci koje treba
upamtiti:

0

9. Obrazovna postignuća:

•

uočiti glavna obilježja zime u mjestu u kojem živimo; povezati
vremenske promjene i njihov utjecaj na biljni i životinjski svijet
i rad ljudi (selo/grad)

10. Pridodani sadržaji koji dosad nisu
bili uključeni:

•

postaviti hranilice za ptice

11. Izborni sadržaji:

•
•

smog
poteškoće koje zima donosi u životu i radu ljudi (prikupljanje
članaka iz dnevnih novina)

12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:

•

razvijati pravilan odnos prema prirodi

13. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama:

15

1.
2.
3.
4.
5.

osigurati taktilni doživljaj i opis
nove pojmove susnježica i inje prezentirati zorno
nove pojmove susnježica i inje prezentirati zorno
prijevoz i pomoć u kretanju
uočiti glavna obilježja zime u neposrednoj okolini

Radna nelektorirana verzija

PRIRODA I DRUŠTVO

2 . RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

TEMA:

16. PROLJEĆE U ZAVIČAJU

1. Ključni pojmovi:

•

promjene u prirodi

2. Potrebno predznanje:

•

obilježja jeseni i zime

3. Prijedlozi za metodičku
obradbu:

•

integrirani tjedan – promatrati drveće i raslinje, tlo, nebo, i boje
u obližnjem vrtu, ponašanje i odjeću prolaznika, usporediti
promjene s prethodnim promatranjem i bilježiti u razredni
kalendar prirode
navesti osobitosti ranog proljeća
izraditi plakat

•
•
4. Dodatna ilustracija:

5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

•

istraživati boje, zvukove i mirise proljeća, gledati film ili čitati o
tome kakve se promjene u rano proljeće događaju u životnim
zajednicama biljaka i životinja,

•

radionica: Proljetna svečanost (izložba učeničkih radova,
recitacije ili igrokaz o proljeću, pripremanje hrane od proljetnog
voća i povrća)

•
•

radionica: Uredimo cvjetnu lijehu
hrvatski jezik – biljni, životinjski svijet i rad ljudi u proljeće u
književnim djelima
likovna kultura – građenje
glazbena kultura – pjevanje pjesama s tematikom o proljeću,
slušanje glazbe

•
•
6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:

•

vremensko trajanje proljeća

7. Novo stručno nazivlje:

•
•
•

pupanje, listanje, cvjetanje
sjeme – sijati , sadnica – saditi
podrezivanje, okopavanje, gnojenje zemlje

8. Brojčani podatci koje treba
upamtiti:
9. Obrazovna postignuća:

0

10. Pridodani sadržaji koji dosad nisu
bili uključeni:
11. Izborni sadržaji:

0
•

Moja biljka – posaditi / usvojiti cvijet ili stablo i brinuti se o
njemu

12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:

•

razvijati zanimanje za promatranjem i očuvanjem prirode

13. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama:

16

•

1.
2.
3.
4.
5.

uočiti glavna obilježja proljeća; povezati vremenske promjene i
njihov utjecaj na biljni i životinjski svijet i rad ljudi (selo/grad)

osigurati taktilni doživljaj i opis
nove i stručne nazive objašnjavati uz video film
nove i stručne nazive objašnjavati uz video film
prijevoz i pomoć u kretanju
uočavanje glavnih obilježja proljeća u neposrednoj okolini,
posijati ili posaditi biljku i brinuti se o njoj

Radna nelektorirana verzija

PRIRODA I DRUŠTVO

2 . RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

TEMA:

17. LJETO U ZAVIČAJU

1. Ključni pojmovi:

•

promjene u prirodi, turizam

2. Potrebno predznanje:

•
•

godišnja doba
obilježja vremena u proljeće

3. Prijedlozi za metodičku
obradbu:

•

•
•
•
•
•
•

IN – promatrati nebo, odjeću i obuću prolaznika i usporediti
uočene promjene s prethodnim promatranjem
razgovarati o radu ljudi u zavičaju tijekom ljeta, turizam
listići s različitim zadacima za promatranje po skupinama
video film, internet
razredni kalendar prirode
tematski pano – Ljetne radosti, ljetne nevolje (nacrtati dva
sunca, jedno s nasmiješenim licem i na zrake napisati ljetne
radosti, drugo s tužnim licem – ljetne nevolje)
radionica: Ljetna odjeća (dizajn ljetne odjeće od krep papira)
hrvatski jezik-poezija, proza s ljetnom tematikom
likovna kultura-slikanje, npr. toplo-hladni kontrast
glazbena kultura-pjevanje
tjelesna i zdravstvena kultura – igre u vodi
vremensko trajanje ljeta

•
•
•

ljetni pljuskovi
žetva, turizam
sunčanica

4. Dodatna ilustracija:

5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:
7. Novo stručno nazivlje:

•
•
•
•
•

8. Brojčani podatci koje treba
upamtiti:

0

9. Obrazovna postignuća:

•

10. Pridodani sadržaji koji dosad nisu
bili uključeni:
11. Izborni sadržaji:

0
•

štednja vode tijekom ljetnih mjeseci, pretraživanje interneta
(turističke ponude )

12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:

•
•

razvijati pravilan odnos prema prirodi
ljetne radosti – osobni doživljaj

13. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama:

17

1.
2.
3.

povezati vremenske promjene i njihov utjecaj na biljni i
životinjski svijet i rad ljudi (selo/grad)

osigurati taktilni doživljaj i opis
prijevoz i pomoć u kretanju
uočiti glavna obilježja ljeta u neposrednoj okolini

Radna nelektorirana verzija

PRIRODA I DRUŠTVO

TEMA:

2 . RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

18. ZAŠTITA I ČUVANJE OKOLIŠA

1. Ključni pojmovi:

•
•
•
•

čovjek, okoliš
otpad
smeće
onečišćenje

2. Potrebno predznanje:

•

čistoća doma, učionice, škole

3. Prijedlozi za metodičku
obradbu:

•

gledanjem kratkog filma, TV emisije ili pregledavanjem
fotografija s onečišćenim okolišem potaknuti učenike na
raspravu o onečišćenju okoliša
razlikovati otpad od smeća, shvatiti važnost njihovog
razvrstavanja u odgovarajuće spremnike
razgovarati o utjecaju čovjeka na okoliš, predložiti postupke
kojima učenici mogu pridonijeti unapređenju okoliša

•
•
4. Dodatna ilustracija:

•

stalna aktivnost: Eko-patrola (obavljanje učeničkih zaduženja
radi urednosti učionice, škole, školskog dvorišta)

•

obilježavanje Dana planeta Zemlja (sudjelovati u školskim
aktivnostima radovima s temom Zemlja kakvu želim)
akcija: Više cvijeća manje smeća, Skupljajmo stare boce;
izraditi nekoliko Eko znakova i postaviti ih u okolici škole

•
5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:
7. Novo stručno nazivlje:

•
•
•
0
•

8. Brojčani podatci koje treba
upamtiti:

0

9. Obrazovna postignuća:

•
•
•

hrvatski jezik – opisivanje, zaštita i čuvanje okoliša u
književnim djelima
likovna kultura – slikanje (kontrast )
sat razredne zajednice – akcija čišćenja okoliša škole

otpad, smeće

razumjeti utjecaj čovjeka na okoliš
navesti postupke kojima učenici mogu pridonijeti zaštiti,
očuvanju i unapređenju okoliša
razlikovati otpad od smeća i razvrstavati ga u odgovarajuće
spremnike
onečišćene vode ili tlo u zavičaju

10. Pridodani sadržaji koji dosad nisu
bili uključeni:
11. Izborni sadržaji:

•
•

prikupljeni otpad iz školskog dvorišta pravilno razvrstati i
odložiti u predviđene spremnike

12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:

•

stjecati naviku pravilnog odlaganja otpada

13. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama:
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Radna nelektorirana verzija

PRIRODA I DRUŠTVO

2 . RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

TEMA:

19. URA (SAT)

1. Ključni pojmovi:

•

ura, jedinice za vrijeme

2. Potrebno predznanje:

•

rimske brojke do XII

3. Prijedlozi za metodičku
obradbu:

•

promatranjem i slušanjem otkucaja mehaničke ure potičemo
djecu da nam pričaju o svom iskustvu mjerenja vremena (jesu li
mjerili vrijeme, kada, zašto, s koje ure znaju očitati vrijeme)
upoznat ćemo ih s jedinicama za mjerenje vremena (sat, minuta,
sekunda) i objasniti kako se vrijeme mjeri
uvježbavanje očitavanja vremena popratit ćemo kratkim
pričicama
različite vrste ura, fotografije , slike
radionica: Sve su ure stale (kako bi izgledao naš život i koje
bismo probleme imali kad bi svi satovi stali)
radionica: Volim zvono sata / ne volim (Nacrtati sat i kazaljke
koje pokazuju 6 sati. U jedan dio sata napisati kad nam je drago
čuti zvonjavu sata, a u drugi kad bismo ga najradije ušutkali)
razgovorne igre: Ure kod urara
matematika –jedinice za vrijeme, rimske brojke, brojanje po 5
likovna kultura- crtanje, ilustriranje priče ili pjesme
glazbena kultura- pjevanje, slušanje

•
•
4. Dodatna ilustracija:

•
•
•

5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:
6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:

•
•
•
•
0

7. Novo stručno nazivlje:

•

8. Brojčani podatci koje treba
upamtiti:

jedan sat = 60 minuta

9. Obrazovna postignuća:

•
•

10. Pridodani sadržaji koji dosad nisu
bili uključeni:

0

11. Izborni sadržaji:

•
•

12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:

•
•

13. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama:
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1.
2.
3.
4.

jedan sat, ura, minuta, sekunda, , brojčanik, velika i mala
kazaljka

upoznati i imenovati jedinice za mjerenje vremena na uri: sat,
minuta, sekunda
očitati vrijeme na uri (satu)

istražiti kako su ljudi nekada mjerili vrijeme kad ure nisu
postojale
izraditi jednostavan pješćani, sunčani ili vodeni sat i njime
mjeriti vrijeme
razvijati odgovornost prema obvezama – kasniti nije vrlina,
kasniti je nepristojno
osobno iskustvo - npr. Koga bih dugo čekao? ili Kako se
osjećam dok čekam? Isprike prilikom kašnjenja.
osigurati uru sa reljefnim oznakama
osigurati više vremena za uvježbavanje uz pravilan izgovor
osigurati više vremena za uvježbavanje uz pravilan izgovor
znati čemu služi ura, uočiti dijelove ure i razlikovati 2 vrste ura

Radna nelektorirana verzija

PRIRODA I DRUŠTVO

2 . RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

TEMA:

20. MJESEC I GODINA

1. Ključni pojmovi:

•

mjesec, godina, datum (nadnevak)

2. Potrebno predznanje:

•

dan, tjedan

3. Prijedlozi za metodičku
obradbu:

•

motivirajućom pjesmom o mjesecima u godini (radi lakšeg
memoriranja) naučiti nazive mjeseci, odrediti redni broj mjeseca
razgovarati o najdražem ili po nečemu najvažnijem mjesecu u
godini
objasniti način uporabe kalendara i pisanje nadnevka
provoditi vježbe snalaženja i čitanja kalendara
radionica: Slikovni kalendar ( na papir veličine A4 nacrtati sliku
koja najbolje oslikava pojedini mjesec u godini, npr., siječanj –
sječa drva, veljača – karneval, ožujak – proljetnice…)
radionica: Razredni kalendar (Hamer papir podijeliti na 12
stupaca; svaki mjesec u godini označiti na početku stupca
slikom i riječju; u stupce upisivati datume važnih događaja
učenika: rođendane, prinove u obitelji, putovanja, knjiga
mjeseca…)

•

4. Dodatna ilustracija:

•
•
•
•

5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

•
•

hrvatski jezik – poezija, kratice za mjesec i godinu
matematika – zbrajanje i oduzimanje dana i mjeseci

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:

•

znati napamet broj dana pojedinog mjeseca u godini, prijestupna
godina, znati da godina ima 365 (366) dana

7. Novo stručno nazivlje:

•

nazivi za mjesece u godini ( siječanj, veljača...)

8. Brojčani podatci koje treba
upamtiti:
9. Obrazovna postignuća:

•

1 godina = 12 mjeseci

•

imenovati mjesece u godini , odrediti redni broj mjeseca;
odrediti broj dana u mjesecu pomoću kalendara, čitati kalendar,
napisati datum (nadnevak)

10. Pridodani sadržaji koji dosad nisu
bili uključeni:
11. Izborni sadržaji:

•

izraditi osobni planer

12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:

•
•

13. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama:
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0

1.
2.
3.

planirati svoje obveze i zaduženja
poštivati dogovore
naučiti broj i nazive mjeseca , naučiti broj dana u godini
naučiti broj i nazive mjeseca , naučiti broj dana u godini
naučiti broj i nazive mjeseca , naučiti broj dana u godini

Radna nelektorirana verzija

PRIRODA I DRUŠTVO

2 . RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

TEMA:

21. DIJETE

1. Ključni pojmovi:

•

djevojčica, dječak

2. Potrebno predznanje:

•

3. Prijedlozi za metodičku
obradbu:

•

na temelju uvodne pričice o rođenju blizanaca, brata i sestre, (ili
na temelju fotografija djece različitoga spola i uzrasta) motivirat
ćemo učenike da zamjećuju sličnosti i razlike između dječaka i
djevojčica
radionica: Ovo sam ja (Učenici nacrtaju autoportret kojeg
okruže oblačićima; u oblačiće upisuju npr. o čemu vole pričati,
što vole slušati, pjevati, gledati…)
parlaonica: Jesmo li slični?
video film

4. Dodatna ilustracija:

•
•

5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

•
•
•

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:

0

7. Novo stručno nazivlje:

•
•
•
•

8. Brojčani podatci koje treba
upamtiti:
9. Obrazovna postignuća:

0

10. Pridodani sadržaji koji dosad nisu
bili uključeni:
11. Izborni sadržaji:

0
•

djeca i odrasli s posebnim potrebama

12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:

•

razvijati skladan odnos između dječaka i djevojčica

13. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama:

0
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•

hrvatski jezik – opis lika
likovna kultura – crtanje lika
matematika – mjerenje visine učenika, uspoređivanje visine
učenika

dijelovi tijela
udovi
invalidi
spol

zamjećivati tjelesne razlike i sličnosti dječaka i djevojčica

Radna nelektorirana verzija

PRIRODA I DRUŠTVO

2 . RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

TEMA:

22. ZDRAVLJE

1. Ključni pojmovi:

•
•

higijenske navike
zdravlje i bolest

2. Potrebno predznanje:

•

učenikove higijenske navike

3. Prijedlozi za metodičku
obradbu:

•

jednostavna lutkarska igra ili priča o dvoje djece s različitim
higijenskim navikama motivirat će učenike na razgovor i
raspravu o brizi za vlastito tijelo i važnosti očuvanja zdravlja
navesti svakodnevne higijenske i tjelesne aktivnosti

•
4. Dodatna ilustracija:

•

ilustrirati filmom ili pričom posljedice neodgovornog odnosa
prema vlastitoj higijeni i zdravlju

•

razgovorne igre: Kod liječnika (zubara)

•

čitanje tekstova iz Bontona, Z. Baloga: Kako da ne postanem
klipan/klipanica u 100 lekcija

•

radionica: Kako možemo sačuvati zdravlje (higijena, odjeća,
obuća, boravak na svježem zraku, sport, smijeh, vedrina,
dobrota)
sredstva za održavanje higijene (plakat)
radionica: Život u Zdravogradu (svaka skupina predstavlja
ponašanje i brigu stanovnika za vlastito zdravlje)
promidžbeni materijal o zdravoj prehrani i utjecaju sporta na
zdravlje

•
•
•
5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

•
•

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:

0

7. Novo stručno nazivlje:

•

8. Brojčani podatci koje treba
upamtiti:

0

9. Obrazovna postignuća:

•
•
•

tjelesno zdravstvena kultura – igre, boravak u prirodi
hrvatski jezik – poslovice o zdravlju

higijenske navike

•

usvojiti osnovne higijenske navike
razumjeti povezanost higijenskih navika i zdravlja
odijevati i obuvati čistu odjeću i obuću u skladu s vremenskim
prilikama i prigodama
razumjeti važnost boravka na svježem zraku i bavljenja sportom

10. Pridodani sadržaji koji dosad nisu
bili uključeni:
11. Izborni sadržaji:

•

izrada plakata različitih sportova i naših sportaša

•

sportski i rekreativni sadržaji u mjestu stanovanja

12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:

• poticati razvoj zdravstveno – higijenskih navika
poticati zanimanje za bavljenje sportom

13. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama:

1. pisani materijal na brajici i /ili uvećanom tisku
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Radna nelektorirana verzija

PRIRODA I DRUŠTVO

TEMA:

2 . RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

23. PREHRANA

1. Ključni pojmovi:

•
•
•

obroci
namirnice
prehrana

2. Potrebno predznanje:

•

dnevni obroci

3. Prijedlozi za metodičku
obradbu:

•

razgovor o prehrambenim navikama učenika i upoznavanje
zdrave hrane i poželjnih namirnica
dramatizacija ponašanja za stolom

•
4. Dodatna ilustracija:

•
•
•
•

5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:
6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:

•
•
•
0

izrada plakata: Zdrava hrana
razgovorna igra: Gospodin Hamburger i Voćna Salata
radionica: Zdrava hrana (napraviti jednostavnu voćnu salatu u
čijoj izradi mogu sudjelovati i roditelji)
radionica:
- Bonton za stolom (ponašanje za stolom i uporaba pribora
za jelo)
- Da sam kuhar ( konobar)
hrvatski jezik – zapisivanje recepata
likovna kultura – oblikovanje
tjelesna i zdravstvena kultura – vježbe za dobar dan

7. Novo stručno nazivlje:

•

8. Brojčani podatci koje treba
upamtiti:

0

9. Obrazovna postignuća:

•
•

upoznati namirnice važne za naše zdravlje
uočiti povezanost raznolike i redovite prehrane sa zdravljem

10. Pridodani sadržaji koji dosad nisu
bili uključeni:
11. Izborni sadržaji:

•

sastaviti svoj “zdravi jelovnik”

•

piramida zdrave prehrane

12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:

•

razvijati svijest o važnosti zdrave , umjerene i raznolike
prehrane te naviku pristojnog ponašanja za stolom

13. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama:

0
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raznolika, zdrava i umjerena prehrana

Radna nelektorirana verzija

PRIRODA I DRUŠTVO

2 . RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

TEMA:

24. ZDRAVSTVENE USTANOVE

1. Ključni pojmovi:

•
•
•

2. Potrebno predznanje:

0

3. Prijedlozi za metodičku
obradbu:

•
•
•

4. Dodatna ilustracija:

•
•
•

5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

•
•

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:

0

7. Novo stručno nazivlje:

•

zdravstvena ustanova
zdravstveni djelatnici
Hitna pomoć 94

posjetiti najbližu zdravstvenu ustanovu u kojoj će učenici
upoznati zdravstveno osoblje
istaknuti važnost oblikovanja pravilne poruke o potrebi hitne
pomoći i uvježbati kroz zamišljene telefonske razgovore
naučiti telefonski broj hitne pomoći
izraditi plakat (zdravstvene ustanove u našem mjestu i
zdravstveni djelatnici)
gost razreda – zdravstveni djelatnik
razgovornim igrama pokazati kada i kako posjećujemo bolesnu
osobu
likovna kultura – crtanje
hrvatski jezik – imenice za oznaku zanimanja

•
•

zdravstvene ustanove, dom zdravlja, stomatolog, zdravstveno
osoblje
zdravstvena iskaznica
ljekarna, ljekarnik

•

94

•

upoznati zdravstvene ustanove i zdravstveno osoblje (liječnik,
medicinska sestra, stomatolog /zubar/, ljekarnik )
poslati pravilnu poruku o potrebi hitne pomoći – telefonski broj
94 (112)

8. Brojčani podatci koje treba upamtiti:
9. Obrazovna postignuća:

•
10. Pridodani sadržaji koji dosad nisu
bili uključeni:
11. Izborni sadržaji:

0
0

12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:

•
•

13. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama:

24

poticati na pristojno ponašanje u zdravstvenim ustanovama i
kulturno komuniciranje sa zdravstvenim djelatnicima
osobno iskustvo – npr. misliti na bolesne prijatelje u bolnici ili
kod kuće – slati im pisma, poruke, darove, pokazati zadaću

1. pomoć peripatologa
2. naučiti da se na broj 94 može zatražiti pomoć slanjem poruke
putem fax – aparata
4. prijevoz i pomoć u kretanju

Radna nelektorirana verzija

PRIRODA I DRUŠTVO

TEMA:

2 . RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

25. BLAGDANI I PRAZNICI

1. Ključni pojmovi:

•

blagdan, praznik

2. Potrebno predznanje:

•

iskustvo slavljenja blagdana

3. Prijedlozi za metodičku
obradbu:

•

•

praktičnim radom sudjelovati u obilježavanju blagdana i
praznika tijekom školske godine
poticati učenike na iskazivanje vlastitih dojmova o određenom
blagdanu
upoznati ih s činjenicom da ljudi drugih svjetonazora mogu
imati druge važne i velike blagdane
potaknuti učenike da iznose različito iskustvo slavljenja važnih
blagdana u obitelji
oblikovati blagdanske čestitke

•

posjet prigodnim izložbama i drugim priredbama

•

radionica: Blagdanski dar (uradimo sami čestitku ili poklon
kojima ćemo razveseliti obitelj, prijatelje)

•
•
•
•
0

svečanost u školi
likovna kultura – crtanje, oblikovanje
hrvatski jezik – književni tekstovi s tematikom o blagdanima
vjeronauk – molitva

•
•
•

4. Dodatna ilustracija:

5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:
7. Novo stručno nazivlje:

0

8. Brojčani podatci koje treba
upamtiti:

0

9. Obrazovna postignuća:

•
•
0

10. Pridodani sadržaji koji dosad nisu
bili uključeni:
11. Izborni sadržaji:

0

12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:

•

13. Prijedlozi za rad s učenicima s
posebnim odgojno-obrazovnim
potrebama:

0

25

obilježiti blagdane i praznike u RH
upoznati tradicionalne običaje obilježavanja blagdana

razvijati interes za očuvanje narodne i vjerske tradicije

Radna nelektorirana verzija

