HRVATSKI NACIONALNI OBRAZOVNI STANDARD
ZA

4. RAZRED
OSNOVNE ŠKOLE

PREDMET: PRIRODA I DRUŠTVO

1

Popis tema
CJELINA – UVJETI ŽIVOTA
1. Priroda nas okružuje
2. Uvjeti života – Sunce
3. Uvjeti života – voda
4. Uvjeti života – zrak
5. Uvjeti života – tlo
CJELINA – ŽIVA PRIRODA
6. Život biljke
7. Život životinja
8. Životna zajednica travnjaka (detaljnije obraditi ako je karakteristična za zavičaj)
9. Životna zajednica šume (detaljnije obraditi ako je karakteristična za zavičaj)
10. Život uz more i u moru (detaljnije obraditi u krajevima uz more)
11. Prirodne znamenitosti Republike Hrvatske
CJELINA – ČOVJEK I OKOLIŠ
12. Organi za kretanje, disanje i probavu
13. Krvotok i izlučivanje
14. Osjetila nas povezuju s okolišem
15. Čovječje zdravlje
16. Čovjek je prirodno, društveno, misaono i duhovno biće
17. Živjeti u skladu s prirodom
CJELINA – IZ PROŠLOSTI DOMOVINE HRVATSKE
18. Dolazak Hrvata i stvaranje države
19. Hrvatska u doba narodnih vladara
20. Hrvatska u europskom okružju (srednji vijek)
21. Hrvatska u europskom okružju (novi vijek)
22 Hrvatska u 20. stoljeću
CJELINA – HRVATSKA SUVERENA I SAMOSTALNA DRŽAVA
23. Samostalna Republika Hrvatska
CJELINA – NAŠA DOMOVINA REPUBLIKA HRVATSKA
24. Simboli domovine
25. Zagreb - glavni grad RH
26. Stanovništvo RH
27. RH i susjedne zemlje
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CJELINA – ZEMLJOPISNA OBILJEŽJA DOMOVINE HRVATSKE
28.a) Brežuljkasti krajevi RH (detaljnije se obrađuje u brežuljkastim krajevima)
Prirodno – geografski uvjeti brežuljkastih krajeva
SHEMA TEME
28.b) Gospodarstvo brežuljkastih krajeva RH
28.c) Naselja brežuljkastih krajeva
28.d) Povijesne i kulturne znamenitosti brežuljkastih krajeva
29.a) Nizinski krajevi RH (detaljnije se obrađuje u nizinskim krajevima)
Prirodno - geografski uvjeti nizinskih krajeva
29.b) Gospodarstvo nizinskih krajeva RH
29.c) Naselja nizinskih krajeva
29.d) Povijesne i kulturne znamenitosti nizinskih krajeva
30.a) Primorski krajevi RH (detaljnije se obrađuje u primorskim krajevima)
Prirodno – geografski uvjeti primorskih krajeva
30.b) Gospodarstvo primorskih krajeva RH
30.c) Naselja primorskih krajeva
30.d) Povijesne i kulturne znamenitosti primorskih krajeva
31.a) Gorski krajevi RH (detaljnije se obrađuje u gorskim krajevima)
Prirodno – geografski uvjeti gorskih krajeva
31.b) Gospodarstvo gorskih krajeva
31.c) Naselja gorskih krajeva
31.d) Povijesne i kulturne znamenitosti gorskih krajeva
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4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

1. Priroda nas okružuje
1.Ključni pojmovi :

2. Potrebno predznanje:

3. Prijedlozi za metodičku obradbu:

•
•
•
•
•
•
•
•

priroda
živa i neživa priroda
životni uvjeti
životna zajednica
klima u zavičaju
Kada ste učili klimu? Ona se uči tek u 5. r.
biljke i životinje zavičaja
izvorna stvarnost – izvanučionička nastava
prethodno pripremiti i izvesti jednostavnije pokuse kojima se dokazuje
važnost životnih uvjeta za život bića
organizirati promatranje u prirodi
potaknuti učenike na uočavanje i razlikovanje žive i nežive prirode
video film, plakati, slike, razgovor

4. Dodana ilustracija:

•
•
•

5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

HJ – imenice/pridjevi
LK – crte po značenju/kompozicija oblika

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:

•

opsežne opise uz primjere životnih uvjeta, ograničavajući životni čimbenik
(uči se u 5. razredu)

7. Novo stručno nazivlje:

•

priroda, tvar, živa i neživa priroda, životni uvjeti

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

•

razumjeti pojam priroda; razlikovati živu od nežive prirode; uočiti suodnos
žive i nežive prirode i uvjeta života

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

•

ugrožene biljne i životinjske vrste zavičaja

•
•

ugrožene biljne i životinjske vrste Republike Hrvatske
projektno istraživanje: utjecaj čovjeka na okoliš

12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:

•
•

poticati aktivan odnos očuvanja prirode
razvijanje ekološke svijesti i osobne odgovornosti za zaštitu i očuvanje
prirode

1.

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

1.
2.
3.
4.
5.

pomoć u izvođenju pokusa i omogućiti taktilni doživljaj
pomoć u objašnjavanju
pomoć pri objašnjavanju
pomoć pri izvođenju pokusa, prijevoz i pratnja
razumjeti pojam prirode, razlikovati živu i neživu prirodu
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PRIRODA I DRUŠTVO

4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

TEMA:

2. Sunce – uvjet života

1.Ključni pojmovi :

•
•
•

Sunce
svjetlost
toplina

2. Potrebno predznanje:

4. Dodana ilustracija:

•
•
•
•
•
•
•

doba dana
orijentacija pomoću Sunca
životni uvjeti
usporedba rasta biljaka na svjetlu i tami
gost u razredu/posjet liječnika (tema: opasnosti i zaštita od Sunca)
radionica: Kako se treba zaštiti od štetnog utjecaja Sunca?
TV – vremenska prognoza, slikovni materijal

5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

HJ: Određivanje teme u poeziji i prozi
LK: Kompozicija

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:

•

pojam svjetlosti i topline kao energije? (uči se u 7. r.), trajanje dana i noći

7. Novo stručno nazivlje:

•
•
•
•
0

svjetlost
toplina
Sunce
Zemlja

•
•

uočiti povezanost sunca i života na Zemlji
štititi se od štetnog djelovanja sunca

10. Pridodani sadržaji koji dosad nisu
bili uključeni:

•

utjecaj Sunca na biljni i životinjski svijet zavičaja

11. Izborni sadržaji:

•

istraživanje: sunčev sustav/ ozonske rupe/solarna kuća

12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:

•

osvješćivati potrebu zaštite prilikom sunčanja, primjerima iz
svakodnevnog života educirati učenike o zaštiti štetnog zračenja Sunca
razvijati odgovoran odnos za zdravlje

3. Prijedlozi za metodičku obradbu:

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

•

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

1.
2.

pojam svjetlosti spoznati opisom
Sunce nam daje svjetlost i toplinu, opasnosti od jake svjetlosti
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PRIRODA I DRUŠTVO

TEMA:
1.Ključni pojmovi :

2. Potrebno predznanje:

3. Prijedlozi za metodičku obradbu:

4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

3. Voda – uvjet života
•
•
•
•
•
•
•
•
•

svojstva vode
kruženje vode u prirodi
vrelište
ledište
promjena stanja vode
termometar
uvjeti života
grupni rad: pokusom istražiti svojstva vode
pokusom prikazati kruženje vode u prirodi (zagrijavanje vode, uočavanje
kapljica na prozirnici, folija iznad vode)
suradnja s predmetnim nastavnikom u pripremi i izvedbi pokusa ( fizika,
kemija, priroda)
radna mapa učenika, dječji časopisi , kviz na temu, film

•
4. Dodana ilustracija:

•

5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

HJ –glagoli/pridjevi
LK- teksture, optičko miješanje

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:

•

voda je kapljevina mase 1l = 1 kg, voda temeljnica, temperaturni grafikoni

7. Novo stručno nazivlje:

•

tekućina, ledište, vrelište, vodena para, led

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

- 0º C , 100º C
•

upoznati osnovna svojstva vode temeljem pokusa; razumjeti kruženje vode
u prirodi; razumjeti utjecaj čovjeka na onečišćenje, čuvanje i potrošnju
vode

10. Pridodani sadržaji koji dosad nisu
bili
uključeni:

•
•

istražiti padaline i objasniti njihov postanak te istražiti onečišćenost voda u
zavičaju
obilježavanje Dana voda 22. 3.

11. Izborni sadržaji:

•

istraživanje: Kako je nastala santa?

12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:

•

osvijestiti učenike na osobni doprinos u štednji i o očuvanju vode, stjecati
naviku čuvanja voda

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

1.
2.
3.

pomoć pri izvođenju pokusa
pomoć pri izvođenju pokusa
voda može biti u obliku tekućine, leda i pare, osnovna svojstva vode
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PRIRODA I DRUŠTVO

TEMA:
1.Ključni pojmovi :

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

4. Dodana ilustracija:
5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

4. Zrak – uvjet života
•
•
•
•
•
•
•

zrak
svojstva zraka
sastav zraka
vremenska obilježja zavičaja
promjene u životnoj zajednici tijekom godišnjih doba
pokusom dokazati svojstva i sastav zraka te važnost zraka za život
suradnja s predmetnim nastavnikom u pripremi i izvedbi pokusa ( fizika,
kemija, priroda)
• vremenska prognoza iz dnevnog tiska
•
film
LK – akromatski tonovi boja
HJ – jezično izražavanje ,opisivanje

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:

•

tlak zraka, mjerenje tlaka, hrana i zrak daju energiju živim bićima (uči se u
5. r.), sastav zraka okvirno bez razlomaka jer ih djeca ne znaju, smjesa
plinova (uče u 7. r. u kemiji), vapnena voda (uči se u 5. r.)

7. Novo stručno nazivlje:

•

atmosfera, kisik, dušik, ugljikov dioksid, meteorolozi, predviđanje
vremena, sateliti, smog ZRAČNI OMOTAČ U GEOGRAFIJI 5. r ne
koristi se atmosfera

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

0

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:

•
•
•
•
•
•

upoznati svojstva zraka temeljem pokusa
znati sastav zraka (kisik, dušik, ugljikov dioksid)
razumjeti važnost zraka za život
razumjeti važnost zaštite zraka od onečišćenja
istražiti uzroke i posljedice onečišćenja zraka u zavičaju
vjetrovi u zavičaju

•
•
•

postavljanje meteorološke kućice u dvorištu škole za praćenje vremenskih
promjena, istražiti koji su onečišćivači zraka u zavičaju
istraživanje: razorni vjetrovi ( tornado, uragan…)
pokusom prikazati gibanje zraka ( papirnata zmija, zmaj, svijeća…)

•

razvijati svijest o potrebi aktivnog sudjelovanja u zaštiti okoliša

1.
2.
3.
4.
5.

pomoć pri izvođenju pokusa
pomoć pri raspravi
pomoć pri raspravi
pomoć pri izvođenju pokusa
nabrojiti svojstva i sastav zraka, važnost zraka za život, vjetar – gibanje
zraka
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PRIRODA I DRUŠTVO

4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

TEMA:

5. Uvjeti života – tlo
•
•
•
•

tlo
svojstva tla
neživa priroda
životni uvjeti

3. Prijedlozi za metodičku obradbu:
4. Dodana ilustracija:
5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

•
•

prikupljanje, promatranje i uspoređivanje svojstava i sastava uzoraka tla
fotografije i dijapozitivi , uzorci tla

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:

•

mikroorganizam, mekota i zdravica (nerazumljivo), mineralne tvari
otopljene u vodi hrana su za biljku (netočno), izgarni plinovi, za 100
godina nastaje 1 cm tla (nepotrebno)

7. Novo stručno nazivlje:

•

tlo, humus, mineralne tvari, crnica

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

0

1.Ključni pojmovi :
2. Potrebno predznanje:

HJ –lektira: Zlata Kolarić-Kišur: Moja zlatna dolina
LK- modeliranje(glina)

•

razlikovati vrste tla (boja, izgled); znati da je najplodnije tlo crnica

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

•

vrste tla u zavičaju

•

istraživanje: Kako nastaje špilja? Nema veze s tlom to je krški reljef

12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:

•

različitim primjerima u svome zavičaju pokazati osobni doprinos u
očuvanju tla, spoznavati važnost zaštite tla od onečišćenja

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

1.
2.

omogućiti taktilni doživljaj uz opis
nabrojiti vrste tla
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CJELINA: ŽIVA PRIRODA
PRIRODA I DRUŠTVO

4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

TEMA:
1.Ključni pojmovi :

2. Potrebno predznanje:
3. Prijedlozi za metodičku obradbu:
4. Dodana ilustracija:
5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

6. Život biljke
•
•
•
•
•
•
•

biljka cvjetnjača
korijen
stabljika
list
cvijet
plod
Priroda i društvo 3. r. – biljke zimi, djelatnosti ljudi u proljeće, jestive
šumske plodine (navesti neke biljke i njihove prilagodbe na različite uvjete
života)
• izvanučionička nastava, promatranje
• opisivanje i imenovanje dijelova biljke
• različite vrste biljaka, radna mapa, fotografije, plakati
LK risanje biljaka
HJ – jezično izražavanje i stvaranje , opisivanje

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:

•

građu sjemenke, uvjete klijanja, opis stvaranja hrane i kisika u zelenoj
biljci, detaljna građa cvijeta, oprašivanje i oplodnja (uči se u 5. razredu)

7. Novo stručno nazivlje:

•
•
•
•
•
•
0

korijen
stabljika
list
cvijet
plod
sjemenka

•

razlikovati glavne dijelove biljke; razumjeti osnovnu ulogu glavnih
dijelova biljke; uočiti važnost biljaka za život

•

sadnja biljke

•

saznati kako izgledaju cvjetovi pojedinih biljaka, upoznati biljke koje
nemaju cvjetove
ljekovite biljke ( sok, čaj, začinsko bilje…)
foto herbarij
razvijati pozitivan odnos prema prirodi i želju za samostalnim uzgajanjem
biljaka
očuvanje tradicije poznavanjem i njegovanjem različitih biljaka
razvijanje estetskog doživljaja ukrašavanjem prostora biljkama

8. Brojčani podatci koje učenik 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:

1.
2.
3.

omogućiti taktilni doživljaj uz opis
osigurati prijevoz i pratnju
crtati biljku (glavni dijelovi)
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PRIRODA I DRUŠTVO

TEMA:

4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

7. Život životinja

1.Ključni pojmovi :

•
•

domaće životinje
divlje životinje

2. Potrebno predznanje:

•
•
•

životinje u zavičaju
divlje i domaće životinje
kućni ljubimci

3. Prijedlozi za metodičku obradbu:

•

izvanučionička nastava – posjet zoološkom vrtu ili seoskom gospodarstvu

4. Dodana ilustracija:

•
•

zorne fotografije, film , slike životinja
urediti kutić prirode u učionici (akvarij, ptičarnik, terarij)

5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

HJ – opis životinje, LK- risanje najljepše životinje

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:

•
•

pojam stanište (uči se detaljno u 6. r.)
pojam razgradnje hrane uz prisustvo kisika i oslobađanje energije

7. Novo stručno nazivlje:

•
•
•
0

biljožderi
mesožderi
svežderi

•

razlikovati skupine životinja prema vrsti prehrane; objasniti međusobnu
ovisnost biljaka i životinja

10. Pridodani sadržaji koji dosad nisu
bili uključeni:

•
•

11. Izborni sadržaji:

•
•

kućni ljubimci
odabiranje životinje u zološkom vrtu ili na seoskom gospodarstvu o kojoj
će učenici skrbiti
obilježiti Dan zaštite životinja (4. listopada)
istraživanje: http://www.prijatelji-zivotinja.hr

•
•

razvijati pravilan odnos prema životinjama
odgovorno ponašanje prema kućnim ljubimcima

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

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

1.
2.
3.

omogućiti taktilni doživljaj uz opis
prijevoz i pratnja
promatranje i opisivanje životinja, prehrana životinja
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PRIRODA I DRUŠTVO

4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

8. Životna zajednica travnjaka
1. Ključni pojmovi :

•
•

životna zajednica
životni uvjeti

2. Potrebno predznanje:

•
•

životna zajednica
životni uvjeti

3. Prijedlozi za metodičku obradbu:

•

integrirani dan grupni rad (prepoznavanje i imenovanje zvukova na
travnjaku
prikupljanje i imenovanje različitih vrsta biljaka
predstavljanje životinja travnjaka
ekopatrola: predstavljanje načina zaštite travnjaka

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

• izvorna stvarnost
• radna mapa
LK – Kompozicija, rekompozicija
HJ – Personifikacija/ igrokaz/ vidni i slušni doživljaj

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:

•

ispustiti sve biljke i životinje osim 3- 5 tipičnih za travnjake, vrste otkosa
(uči se u 6. r.)

7. Novo stručno nazivlje:

•

travnjak, maslačak, djetelina, trputac, trave, kiselice, sijeno, mravi, pčele,
bumbari, gujavica, ptice, zec

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

0
•
•

razumjeti povezanost biljaka i životinja u životnoj zajednici travnjaka
upoznati nekoliko najpoznatijih biljaka i životinja travnjaka

10. Pridodani sadržaji koji dosad nisu
bili uključeni:

•
•

11. Izborni sadržaji:

•

12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:

•
•

prikupljanje ljekovitih biljaka u zavičaju
razgovor o tradicionalnom načinu pripremanja i korištenja ljekovitih
biljaka
istraživanje: životinje pod zemljom, npr. krtica (izgled, kako se orijentira u
mraku, zašto živi samotnjački…..)
neobične problemske situacije: kuća pod zemljom ( crtež i opis)
razvijati svijest o važnosti očuvanja travnjaka

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

1.
2.
3.

omogućiti taktilni doživljaj uz opis
prijevoz i pratnja
promatrati biljke i životinje travnjaka, povezanost biljaka i životinja na
travnjaku
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PRIRODA I DRUŠTVO

TEMA:

4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

9. Životna zajednica šume
•
•
•
•

životna zajednica
životni uvjeti
šumski plodovi
listopadno i vazdazeleno drveće

•
•

•

integrirana nastavna tema
izvanučionička nastava: grupni rad (prepoznavanje i imenovanje šumskih
zvukova, prikupljanje i imenovanje različitih vrsta biljaka, predstavljanje
šumskih životinja
prikupljanje i predstavljanje šumskih plodova, ekopatrola: predstavljanje
načina zaštite šuma…)
gost: šumar, lovac…

4. Dodana ilustracija:

•
•
•

izvorna stvarnost, film, slike, fotografija, računalo
igre pantomime ( prepoznaj životinju), zagonetke...
građenje šumskim plodovima

5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

HJ – Samostalno stvaranje priče
LK – Crte po značenju

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:

•

detaljan opis građe biljaka (stabla, lista ili sjemenke), sve biljke osim 3-5
tipičnih za pojedinu šumu, sve životinje osim 3-5 tipičnih za pojedinu
šumu (uči se u 6. r.)

7. Novo stručno nazivlje:

•

listopadne , mješovite i vazdazelene šume, hrast, bukva, jela, bor, smreka,
vuk, medvjed, srna, lisica, vjeverica (kukci, ptice)

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

0

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

•

11. Izborni sadržaji:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

razlikovati listopadnu, zimzelenu (vazdazelenu) i mješovitu šumu
upoznati najpoznatije šumske životinje
uočiti međusobnu ovisnost biljaka i životinja šume
uočiti razloge ugroženosti životne zajednice i navesti načine zaštite (požar)
znati da je nestručno ubiranje gljiva i šumskih plodova opasno za život
posjetiti hranilište za životinje
izraditi hranilište
uključiti se u akciju pošumljavanja
obilježiti Međunarodni dan zaštite šuma
smišljanje zagonetki i rebusa

12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:

•

različitim primjerima iz svakodnevnog života pokazati pravilan odnos u
očuvanju šuma, osvijestiti važnost odgovornog ponašanja u očuvanju
šuma
omogućiti taktilni doživljaj uz opis
pomoć kod samostalnog opisivanja
pomoć kod samostalnog opisivanja
prijevoz i pratnja
osnovne vrste šuma, biljaka i životinja u šumi, skupljati šumske plodove

10. Pridodani sadržaji koji dosad nisu
bili uključeni:

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

1.
2.
3.
4.
5.
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PRIRODA I DRUŠTVO

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

4. Dodana ilustracija:
5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

11. More
•
•
•

životna zajednica
životni uvjeti
more i živi svijet u njemu i uz njega, primorski zavičaj

•
•

izvanučionička nastava
grupni rad (prepoznavanje i imenovanje morskih zvukova, prikupljanje i
imenovanje različitih vrsta biljaka, predstavljanje životinja u moru i uz
more,
• ekopatrola: predstavljanje načina očuvanja mora od onečišćenja)
• gost: ribar, ronilac….
• istraživanje
• igre asocijacija, križaljke….
• video zapis, slikovni materijal, multimedijalne razglednice, osobni
doživljaj susreta s morem
HJ – poezija na temu more
GK – more u glazbenim djelima

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:

•

makija, kamenjar, maginje (planikin plod)

7. Novo stručno nazivlje:

•

bor, čempres, hrast crnika, poskok, galeb, ribe, školjke, rakovi, ježinci,
puževi

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

0

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

12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:

•
•
•

upoznati i razlikovati najpoznatije biljke i životinje u moru i uz more
razumjeti važnost mora za RH (turizam, brodogradnja, ribarstvo)
navesti uzroke onečišćenja mora i razumjeti važnost očuvanja čistoće mora

•

obilježiti Svjetski dan zaštite čovjekove okoline (5.lipnja), npr. akcijom
čišćenja plaža
izraditi plakat More nas povezuje (jezici, putovanja, turizam)
smišljanje zagonetki
istraživanje: školjke Jadrana
risanje: neobično morsko biće
pisanje: neobični predmeti ( iz mašte) npr. brod, podmornica…
primjerima iz svakodnevnog života osvijestiti način čuvanja mora i života
u njemu,
razvijati odgovorno ponašanje u očuvanju okoliša

•
•
•
•
•
•
•

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

1.
2.
3.
4.

omogućiti taktilni doživljaj uz opis
prepoznati i imenovati najkarakterističniji primjer, ostalo samo
prepoznavanje
prijevoz i pratnja
tko živi u moru i uz more, promatranje, risanje i opisivanje mora
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PRIRODA I DRUŠTVO

TEMA:
1.Ključni pojmovi :

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

4. Dodana ilustracija:

4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

12. Prirodne posebnosti Republike Hrvatske
•
•
•
•

zaštićena područja
nacionalni parkovi
parkovi prirode
zaštićene biljke i životinje u zavičaju

•
•
•

potaknuti učenike na istraživanje zadane teme i
predstavljanje plakatom
izvesti integrirani nastavni dan s temom prirodnih znamenitosti RH ( npr.
grupni rad: izrada turističkog vodiča…)
organizirati razgovor sa stručnom osobom npr. turistički vodič
organizirati posjet Turističkoj zajednici grada/mjesta
fotografije, dijapozitivi, CD, prospekti, Crvena knjiga (popis zaštićenih
vrsta biljaka i životinja u RH)
HJ – opisivanje krajolika, LK- risanje zaštićenih životinja

•
•
•

5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

•

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:

•

7. Novo stručno nazivlje:

•

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

0

Ustav RH, Zakon o zaštiti prirode, sve kategorije zaštite osim nacionalnih
parkova i parkova prirode, brojeve zaštićenih biljaka i životinja u
Hrvatskoj, ostaviti nekoliko najznačajnijih parkova prirode i nacionalne
parkove ostalo ispustiti, ostaviti 3-5 biljnih i životinjskih zaštićenih vrsta
ostalo ispustiti
prirodne znamenitosti, nacionalni parkovi, parkovi prirode, sredozemna
medvjedica, bjeloglavi sup, runolist, velebitska degenija

•
•
•

upoznati nacionalne parkove u RH
nabrojiti parkove prirode i zaštićena područja u svom zavičaju
razumjeti važnost zaštite biljaka i životinja u RH

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

•
•

upoznati zaštićene vrste zavičaja
izložba učeničkih radova na temu «Prirodno blago Hrvatske»

•

12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:

•
•

istraživanje: http://lacroatie.free.fr/croatia/np/
http://www.hik.hr/
promicati ljubav i ponos prema domovini
uočavati i spoznavati njezinu ljepotu i raznolikost te važnost zaštite i
očuvanja prirodnih posebnosti
popis zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta na brajici i/ili uvećanom tisku
pomoć kod opisivanja i izražavanja doživljaja
pomoć pri samostalnom izlaganju
nabrojiti nacionalne parkove i znati kako se ponašati u njima

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

1.
2.
3.
4.
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PRIRODA I DRUŠTVO

4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

TEMA:

13. Čovjek

1.Ključni pojmovi :

•
•
•
•

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

4. Dodana ilustracija:

5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:
6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:
7. Novo stručno nazivlje:
8. Brojčani podatci koje učenik treba
upamtiti:
9. Obrazovna postignuća:

10. Pridodani sadržaji koji dosad nisu
bili
uključeni:

•
•
•
•

integrirani nastavni dan
potaknuti učenike na razgovor o ulozi svakog člana obitelji
povezati predznanja s ulogom čovjeka u zajednici
promatranjem fotografija / slušanjem priče motivirati učenike na razgovor
o važnosti i pravima svakog pojedinca u zajednici
• organizirati grupni rad npr. izrada slikovnice /plakata o važnim pravima
djece
• novinski članci o postignućima pripadnika različitih država značajni za
čovječanstvo / o kršenju ljudskih prava
• izrada tematskih razrednih novina Moja prava i dužnosti (svaki učenik
odabere jedno pravo i dužnost koje ilustrira , radovi svih učenika se
povežu u razredne novine, izradi se naslovnica s grbom i imenom razreda)
•
fotografije
• priče
• Deklaracija o pravu djeteta
HJ –Rasprava ( članak 42. Konvencije o pravima djeteta : Dijete ima pravo
znati svoja prava )
LK – Kontrast i dominacija boja, oblika, veličina...
SR – Prava djece
0
•
0

ljudska prava i prava djeteta

•
•
•
•

razumjeti čovjekov život i ulogu u zajednici
razumjeti jednakost i prava svih ljudi u zajednici
upoznati važna prava djeteta
lista ponude i potražnje: učenici sastavljaju popis ponuda ( aktivnosti
kojima mogu pomoći drugima npr. pomoć u učenju, igri, slobodnom
vremenu… ) i potražnje ( aktivnosti u kojima se traži pomoć drugih
učenika, npr. crtanju, računanju, učenju, prijateljstvu…)
predstavljanje situacija kršenja prava djeteta (osobno iskustvo, u školi,
filmovi, mediji….)
osvijestiti pravo na različitost među ljudima te važnost poštovanja svih
prava, primjerima iz svakodnevnog života osvijestiti odgovorno ponašanje
u skladu s pravima svih ljudi, educirati učenike o njihovim pravim
posebno se zadržati na pravima djeteta s teškoćama u razvoju ( članak 23),
u sredinama s manjinskim zajednicama posebno se zadržati na pravima
djeteta koje pripada manjinskoj zajednici ( članak 30 ).
tekstovi na brajici i/ili uvećanom tisku
pomoć kod samostalnog izražavanja
pomoć kod samostalnog izražavanja
5. razumjeti što je prirodno i društveno biće, nabrojiti tri osnovna prava
čovjeka

11. Izborni sadržaji:

•

12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:

•

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

čovjek
zajednica
ljudska prava
obitelj, razredna zajednica, prijateljstvo, prava, dužnosti

1.
2.
3.
4.
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PRIRODA I DRUŠTVO

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

4. Dodana ilustracija:
5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

14. Ljudsko tijelo
•
•
•
•

• grupni rad – provesti s učenicima oluju ideja na pitanje:
Što je organizam?
• razgovorom sistematizirati znanja učenika o temi
• svaka grupa međusobno provodi oluju ideja o ulozi pojedinog dijela
tijela
• plakatom predstavljaju svoj rad
● organizirati suradnju s predmetnim nastavnikom prirode
(promatranje modela, razgovor o funkciji, postavljanje pitanja…)
• plakati, prozirnice u boji, fotografije, dijapozitivi, modeli organa ,
anatomski atlas
LK- Kompozicija, rekompozicija

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:

0

7. Novo stručno nazivlje:

•

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

0

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:

dijelovi tijela
organizam
glavni dijelovi tijela i njihova funkcija
naše zdravlje

•
•

organizam

razumjeti da je ljudsko tijelo cjelina (organizam)
znati važnost čuvanja tijela od ozljeda i štetnih utjecaja
0

•
•
•
•
•

organizirati sportske aktivnosti uz Svjetski dan sporta – 25.svibnja
likovna radionica: modeliranje glinom ( sportaši )
razvijati svijest o važnosti očuvanja i jačanja organizma
razvijanje odgovornog ponašanja prema svome zdravlju
razvijati pozitivan odnos prema osobama s posebnim potrebama
poštivajući njihova prava te praktičnim primjerima iz svakodnevnog života
ukazivati na takve situacije
1. omogućiti taktilni doživljaj i reljefni anatomski atlas
2. imenovati organe za kretanje, disanje i probavu
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PRIRODA I DRUŠTVO

TEMA:

4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

15. Moje tijelo

1.Ključni pojmovi :

•
•

promjene na tijelu
pubertet

2. Potrebno predznanje:

•

glavni dijelovi tijela i njihova funkcija, naše zdravlje

3. Prijedlozi za metodičku obradbu:

•

4. Dodana ilustracija:
5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

promatranjem zajedničke fotografije povesti razgovor o promjenama na
tijelu.
• potaknuti učenike na iznošenje/razmjenu mišljenja o ostalim promjenama
koje primjećuju
• zaključiti da se razdoblje značajnih promjena naziva puberetet.
• suradnja s predmetnim nastavnikom prirode
• grupni rad
• svaka grupa ima ilustraciju jednog dijela tijela; razmjenjuju mišljenje o
promjenama ( fizičke, emocionalne,…) na tom dijelu tijela i zapisuju; na
kraju predstavljanja svake grupe, spojiti dijelove tijela i povezati ključnim
pojmom
• razgovorom motivirati učenike na odgovornost za zdrav život ( prehrana,
tjelesna aktivnost) bez ovisnosti
• plakati, prozirnice u boji, fotografije, dijapozitivi, anatomski atlas, dječji
časopisi i knjige o pubertetu
HJ- Opisivanje

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:

0

7. Novo stručno nazivlje:

•

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

0

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

12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:

•
•
•
•

razumjeti da se rastom i razvojem mijenja tijelo i ponašanje (pubertet)
razumjeti važnost pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti
razumjeti štetnost ovisnosti
prepoznavati različite oblike zlostavljanja; znati kome se obratiti u slučaju
problema

0
•
•
•

izrada mape Tjedan zdravog života
plan djelovanja za sprečavanje uporabe droga
izrada postera

•

poticati učenike na pravilan i uvažavajući odnos među vršnjacima;
proširivanjem znanja o štetnosti ovisnosti
konkretnim akcijama i primjerima te uključivanjem roditelja na temu
promicati preventivno djelovanje i zdravo življenje

•

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

pubertet

0
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PRIRODA I DRUŠTVO

4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

TEMA:

16. Hrvati i nova domovina

1.Ključni pojmovi :

•
•
•
•
•
•
•

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

4. Dodana ilustracija:

5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:
6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:
7. Novo stručno nazivlje:
8. Brojčani podatci koje učenik treba
upamtiti:
9. Obrazovna postignuća:

Hrvati
kršćanstvo
preci i potomci
snalaženje u vremenu
organizirati nastavu u školskoj knjižnici.
čitanje legendi o dolasku Hrvata u novu domovinu i primanje kršćanstva
može se organizirati grupni rad ( sažeto prepričavanje legende,
dramatizacija, ilustracija najvažnijih događaja, portret glavnih likova,
izrada lente vremena)
• nakon predstavljanja grupa, sve radove prezentirati na jednom plakatu koji
će biti postavljen u knjižnici
• suradnja s predmetnim nastavnikom povijesti
• povijesni izvori
• radna mapa
• povijesni zemljovid
HJ - čitanje legende
LK- slikanje povijesnih događaja
MAT-uspoređivanje brojeva
• antička imena gradova, Hrvati dolaze s područja današnje Poljske
• era, stoljeće, Primorska i Panonska Hrvatska, kršćanstvo
7. st. 9.st.
•
•
•

upoznati legende i priče o doseljavanju Hrvata u novu domovinu, odrediti
vrijeme doseljenja
odrediti stoljeće primanja kršćanstva
upoznati najznačajnije vladare iz dinastije Trpimirović (Tomislav,
Krešimir, Zvonimir)
likovna radionica: prvi hrvatski grbovi

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

•
•

što bi se sve događalo kada bi letećim sagom odletio u 7. st? Napiši i
nacrtaj svoje doživljaje

12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:

•

promicati ljubav i ponos na domovinu; razvijati interes za istraživanje
povijesnih izvora

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

1.
2.

koristiti reljefni zemljovid
odrediti stoljeće na vremenskoj crti, znati nabrojiti najvažnije knezove,
priča o životu kneževa
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PRIRODA I DRUŠTVO

TEMA:

4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

17. Hrvatska u europskom okružju

1.Ključni pojmovi :

•
•
•

2. Potrebno predznanje:

0

3. Prijedlozi za metodičku obradbu:

0

4. Dodana ilustracija:

0

5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

0

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:

0

7. Novo stručno nazivlje:

0

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

0
•

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

0

12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:

0

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

0

povijest
država
zajednica

razumjeti da je Hrvatska tijekom povijesti imala svoju državu i bila u
zajednici s drugim narodima

0
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PRIRODA I DRUŠTVO

TEMA:

4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

18. Kulturno – povijesne znamenitosti RH

1.Ključni pojmovi :

•

spomenici UNESCO-a

2. Potrebno predznanje:

•

snalaženje u vremenu

3. Prijedlozi za metodičku obradbu:

•
•

4. Dodana ilustracija:

5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

izvanučionična nastava – posjet i razgledavanje spomenika UNESCO-a
istraživanje spomenika u zavičaju, promatranje fotografija, filmova,
cd-a, promidžbenih materijala
• povijesni zemljovidi
• fotografije
• knjige
HJ – Pripovijedanje

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:

0

7. Novo stručno nazivlje:

•
•
0

UNESCO
svjetska baština

•

upoznati dio hrvatske povijesti kroz priču temeljem zavičaju najbližeg
kulturno – povijesnog spomenika /gradovi – spomenici UNESCO –a, koji
su dio svjetske baštine.

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

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

0

12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:

•

0
poticati interes za upoznavanjem i očuvanjem kulturne baštine, razvijanje
ponosa, domoljublja i odgovornosti

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

4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

TEMA:

19. Samostalna RH

1.Ključni pojmovi :

2. Potrebno predznanje:

•
•
•
•

3. Prijedlozi za metodičku obradbu:

•

4. Dodana ilustracija:
5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

samostalna i suverena država
Domovinski rat
Europska unija
snalaženje u vremenu, simboli Republike Hrvatske

fotografijama / filmom potaknuti učenike na razgovor o Domovinskom
ratu i zaključiti važnost uspostave slobodne i demokratske države
Hrvatske
• potaknuti učenike na iznošenje osobnog znanja o zemljama članicama
Europske unije i naglasiti težnju Hrvatske da postane članica.
• povijesni zemljovidi, fotografije, knjige
HJ –književna djela na temu domovinskog rata

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:

•

teritorijalno ustrojstvo RH (županije)

7. Novo stručno nazivlje:

•

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

•

demokratski izbori, Domovinski rat, međunarodno priznanje RH,
Europska Unija
godina 1991.

•
•

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:

•
1.
2.

razumjeti da je Hrvatska bila u sastavu Jugoslavije i osamostalila se, a
zatim je pobjedom u Domovinskom ratu obranila svoju samostalnost,
svoju budućnost planira ostvariti u zajednici s europskim narodima
razumjeti značenje pojma Domovinski rat (obrana od agresije na
domovinu)
znati da je 1991. proglašena samostalna RH
imenovati prvoga predsjednika RH
imenovati sadašnjeg predsjednika RH
navesti razloge stvaranja Europske Unije kao jamstva mira (nakon 2.
svjetska rata)
Ideja o povezivanju Europe nastala je u starom Rimu prije 2 000 godina.
Poslije II. svjetskoga rata prvi je ideju izrekao W. Churrchill, preteča
DANAŠNJE EU
NASTALA JE 1946. kao Ekonomska unija Beneluxa
1951. osnovana je Europska zajednica za ugljen i čelik
1957. potpisan je Ramski sporazum te je 6 je zemalja stvorilo EEZ u
kojem roba, kapital i radna snaga slobodno kolaju...
Naziv EU koristi se od 1992. godine kada se potpisuje ugovor o EU koji je
temelj zajedničke monetarne unije i daljnje političke integracije.
poticati ljubav prema domovini te osjećaj pripadnosti i ponosa
reljefni zemljovid
pomoć pri samostalnom izlaganju
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PRIRODA I DRUŠTVO

4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

20. Simboli domovine
1.Ključni pojmovi :

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

4. Dodana ilustracija:
5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:
6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:
7. Novo stručno nazivlje:
8. Brojčani podatci koje učenik 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:

•
•
•
•
•
•

simbol
zastava
grb
himna
hrvatska kuna
osjećaj pripadnosti domu, obitelji, zavičaju i domovini

integrirani dan:
• učenike motivirati čitanjem poezije ili pjevanjem pjesme na temu
domovina
• povesti razgovor o domovini i simbolima koji je obilježavaju
• u manjim grupama podijeliti različite zadatke ( predstavljanje simbola
Republike Hrvatske, pisanje poezije o domovini, izrada kovanica,…)
• nakon predstavljanja povezati radove na plakatu)
• audio – vizualni zapis, životne situacije u kojima se koriste simboli RH
HJ – domoljubna poezija/opisivanje/pisanje
LK -slikanje
GK- pjevanje pjesama
• detaljan opis novčanica i grba RH
•
0

simboli, domovina, grb, zastava, himna, kuna

•

nabrojiti simbole RH; opisati simbole RH; znati da svaka država ima svije
simbole.

•

obilježiti sjećanje na Vukovar i ostale gradove stradalnike

0
•

razvijati ljubav prema svojoj domovini te osjećaj pripadnosti i ponosa

1.
2.

reljefni grb
nabrojiti,prepoznati i opisati simbole RH i novac RH
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PRIRODA I DRUŠTVO

TEMA:

4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

21. Zagreb – glavni grad RH

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

4. Dodana ilustracija:
5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

•
•
•

nastavna ekskurzija
integrirani dan – organizirati prikupljanje informaciji o temi
• zajedno s učenicima prikupiti što više informacija o glavnom gradu
( turistički vodiči, razglednice, novine, fotografije, multimedijalni cd,
pjesme, poezija, osobna iskustva o učenika o temi …)
• povesti razgovor i sistematizirati prikupljene informacije
• učenike podijeliti prema interesu u grupe
• zadatak je da svaka grupa pripremi i predstavi izložbu o zadanoj temi
( npr. smještaj na zemljovidu, nastanak grada, kulturno središte, upravno i
političko, zdravstveno i prosvjetno središte RH)
• nakon predstavljanja organizirati izložbu Zagreb – glavni grad RH
• video materijal, monografija grada Zagreba, prospekti, računalo
HJ –poezija/pisanje na temu
LK- Kontrast i dominacija boja, oblika, veličina...

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:

•

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

•
0

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:

glavni grad
političko središte (Markov trg)
središte županije

•
•
•
0
•
•
1.
2.
3.
4.
5.

dijelovi grada (Gornji grad, Donji grad, Novi Zagreb), metropola, godina
nastanka biskupije, godina ujedinjenja, broj stanovnika u trenutku
ujedinjenja
Kaptol, Gradec, Zlatna bula, Bela IV.

imenovati glavni grad RH i odrediti mu smještaj na zemljovidu
razumjeti da je Zagreb danas političko, kulturno, upravno, zdravstveno,
prosvjetno, športsko središte RH
upoznati najznačajnije kulturno-povijesne spomenike grada

istraživanje: Što je tramvaj?
razvijati ljubav i poštivanje prema domovini i glavnom gradu, smanjivati
animozitet prilikom nogometnih susreta
reljefna mapa Zagreba
pomoć pri samostalnom izlaganju
pomoć pri samostalnom izlaganju
prijevoz i pratnja
imenovati i pokazati na karti RH
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PRIRODA I DRUŠTVO

4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

22. Stanovništvo RH

2. Potrebno predznanje:

•
•
•
•

3. Prijedlozi za metodičku obradbu:

•

1.Ključni pojmovi :

4. Dodana ilustracija:
5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

narod
jezik
vjeroispovijest
uloga čovjeka u zajednici

promotriti demografsku kartu Hrvatske U SREDNJOJ ŠKOLI i motivirati
učenike na razgovor o naseljenosti Hrvatske
• potaknuti ih da imenuju druge narode koji žive u Hrvatskoj ( nacionalne
manjine)
• potaknuti učenike na razmjenu mišljenja o značenju pojma službeni jezik
• navesti primjere uporabe službenog jezika
• imenovati službeni jezik
• objasniti pojam službeni jezik i pismo
• imenovati različite vjeroispovijesti iz osobnog iskustva i zaključiti da u
Hrvatskoj svi narodi i pripadnici različitih vjeroispovijesti imaju jednaka
prava i dužnosti
• pisani povijesni izvori, knjige antologijskih pisaca, običaji, narodna
baština, narodne rukotvorine, simboli i etnološki značajni primjerci,
narodne priče, pjesme i pripovijetke
HJ- Književni jezik i zavičajni govor /različita pisma i jezik
LK- risanje (narodni običaj)

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:

•

broj stanovnika prema nacionalnom opredjeljenju, iznositi podatke u %, ne
treba nabrajati sve nacionalne manjine, broj Hrvata u inozemstvu

7. Novo stručno nazivlje:

•

narod, nacionalne manjine, službeni jezik, latinično pismo, vjeroispovijest,
suživot, ljudska prava, narodni običaji

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

0
•

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

•
•

imenovati narode i narodnosti koje čine stanovništvo RH; imenovati
službeni jezik i pismo u RH; upoznati različitost vjera u RH
upoznati vrednote drugih kultura
posjet drugim krajevima i kulturama

•
•

istraživanje i predstavljanje drugih kultura ( običaji, jezik)
dramatizacija pripovijetki i priča

12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:

•

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

shvatiti važnost suživota i poštivanja ljudskih prava, razvijanje tolerancije,
uvažavanje različitosti;
• uživljavanjem u različite životne situacije razvijati odgovornost za
poštivanje drugih naroda, jezika i vjeroispovijesti u krajevima s
nacionalnim manjinama naglasiti prava djeteta (članak 2 , članak 14)
1. materijali na brajici i/ili uvećanom tisku
2. imenovati većinski narod i najčešće nacionalne manjine u zavičaju,
službeni jezik
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PRIRODA I DRUŠTVO

4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

23. RH i susjedne zemlje
1.Ključni pojmovi :
2. Potrebno predznanje:
3. Prijedlozi za metodičku obradbu:

4. Dodana ilustracija:
5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:
6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:
7. Novo stručno nazivlje:
8. Brojčani podatci koje učenik treba
upamtiti:
9. Obrazovna postignuća:

•
•
•
•
•

susjedne zemlje
prirodne i umjetne granice
kartografska pismenost
glavne i sporedne strane svijeta
promatranjem zemljovida Republike Hrvatske prepoznati i pokazati
granice te imenovati i pokazati susjedne zemlje
• povesti razgovor o osobnim iskustvima učenika (suživot sa susjedima) te
imenovati načine suradnje sa susjednim državama Hrvatske ( prometnice,
trgovina, turizam, sportska natjecanja, kultura,….)
• video zapis, radna mapa, računalo, zemljovid
HJ - jezično izražavanje , opisivanje
•
•
•
0
•
•
•

duljina granica s pojedinim susjednim zemljama, duljina morske i kopnene
granice
površina mora i kopna, ukupna površina
prirodne granice, umjetne granice, prometni putovi, putovnica

odrediti na zemljovidu susjedne zemlje
razlikovati prirodne i umjetne granice i pokazati ih na zemljovidu
objasniti važnost prometne i gospodarske povezanosti sa susjednim
državama

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

0
•

sakupiti i izložiti poštanske marke susjednih zemalja

12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:

•

razvijati osjećaj zajedništva i nužnost suživota

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

1.
2.
3.

materijali na brajici i/ili uvećanom tisku
pomoć pri samostalnom izlaganju
uz pomoć lente vremena odrediti i prepoznati događaje, naučiti zašto
Hrvatska priznaje ugarske kraljeve
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PRIRODA I DRUŠTVO

TEMA:

4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

23. a) Brežuljkasti krajevi Republike Hrvatske
Prirodno – zemljopisni uvjeti brežuljkastih krajeva

3. Prijedlozi za metodičku obradbu:

•
•
•
•
•
•
•

brežuljkasti kraj
reljefna obilježja
podneblje
izgled brežuljkastog zavičaja
reljef
djelatnost ljudi
rad u skupinama – izvanučionička nastava

4. Dodana ilustracija:

•

slikovni materijal, fotografije, zemljovid RH

5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

HJ – zavičajni govor
GK- pjevanje pjesmica na zavičajnom jeziku

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:

•

ne nabrajati sve gore i sve rijeke, humlje ili gorice, prisoj i osoj, brdoviti
krajevi imaju krška obilježja

7. Novo stručno nazivlje:

•

Hrvatsko zagorje, Prigorje, Samoborski kraj, Vukomeričke gorice, Kordun,
Banovina, Ivančica, Medvednica, Kalničko gorje, Samoborska gorja,
Bilogora, Papuk, Krndija, Psunj, Bednja, Sutla, Krapina, Kupa, Korana

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

0

1.Ključni pojmovi :

2. Potrebno predznanje:

•

upoznati i na zemljovidu pokazati brežuljkaste krajeve RH i zavičajna
područja brežuljkastih krajeva; na zemljovidu pokazati najveće rijeke i
brežuljke brežuljkastih krajeva; uočiti obilježja reljefa i podneblja
brežuljkastih krajeva

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

0
•

prirodne znamenitosti zavičaja

12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:

•

razvijati ljubav prema zavičaju i domovini

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

1.
2.
3.
4.

omogućiti taktilni doživljaj uz opis
pomoć pri samostalnom izlaganju
prijevoz i pratnja
pokazati na zemljovidu brežuljkasti kraj i imenovati boju kojom je na
zemljovidu označen
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PRIRODA I DRUŠTVO

4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

23. b) Brežuljkasti krajevi Republike Hrvatske
Gospodarstvo brežuljkastih krajeva RH
1.Ključni pojmovi :

•

2. Potrebno predznanje:

•

3. Prijedlozi za metodičku obradbu:
4. Dodana ilustracija:
5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

gospodarstvene djelatnosti

klima i reljef brežuljkastog kraja NIGDJE NISTE IMALI TAJ
POJAM, on se u geografiji javlja na kraju 5. razreda. DO SADA STE
KORISTILI POJAM PODNEBLJE, a ON IMA SASVIM DRUGO
ZNAČENJE
• izvanučionička nastava ,posjet tvornici ili seoskom gospodarstvu
• opisi specifičnih gospodarskih djelatnosti, zemljovid
HJ –pripovijedanje i opisivanje krajolika, LK- risanje – stari obrti ,
MAT- zadaci riječima

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:

•

staklenici, plastenici, pojam Panonska Hrvatska, zemljišni posjedi mali i
usitnjeni tj. mnogo je malih čestica

7. Novo stručno nazivlje:

•

gospodarstvo, ratarstvo, stočarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, termalne
vode, turizam, rekreacija, toplice, tekstilna i drvna industrija

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

0
•
•
•

razumjeti uvjetovanost prirodno zemljopisnih uvjeta i gospodarstva
navesti osnovne gospodarstvene djelatnosti brežuljkastih krajeva
razumjeti važnost gospodarstva brežuljkastih krajeva za cijelu RH.

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

0
•

obiteljska turistička gospodarstva

12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:

•

razvijati svijest o jednakovažnosti svih ljudskih djelatnosti za život čovjeka

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

1.
2.
3.
4.
5.

omogućiti taktilni doživljaj uz opis
pomoć pri samostalnom izlaganju
pomoć pri samostalnom izlaganju i snalaženju na zemljovidu
prijevoz i pratnja
razlikovati i nabrojiti osnovne gospodarske djelatnosti brežuljkastih
krajeva
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PRIRODA I DRUŠTVO

TEMA:

4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

23. c) Brežuljkasti krajevi Republike Hrvatske
Naselja brežuljkastih krajeva

2. Potrebno predznanje:

•
•
•

gradska središta,
sela
razlikovati selo, mjesto, grad, izgled naselja, plan mjesta

3. Prijedlozi za metodičku obradbu:

•

šetnja mjestom

4. Dodana ilustracija:

•

slikovni materijal naselja, plan mjesta, zemljovid

5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

HJ – pisanje pjesmica na zavičajnom jeziku,
LK- Tlocrt / plan glavnog trga

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:

•

sela na Žumberku smještena na strmim gorskim hrptovima, podaci o broju
stanovnika nekih gradova

7. Novo stručno nazivlje:

•

raštrkana sela, Zagreb, Varaždin, Karlovac, Bjelovar, Koprivnica, Čakovec

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

0

1.Ključni pojmovi :

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:

•

imenovati i na zemljovidu pokazati gradska središta; opisati naselja i
izgled sela

0
•
•
•
•

grad/mjesto nekada
turistički vodič grada/mjesta
akcija: eko patrola u gradu/mjestu
likovna radionica : simbol grada/mjesta

•

uočavati potrebu zajedničkog života i međusobne povezanosti stanovnika
sela i grada

1.
2.
3.
4.
5.

reljefni zemljovid
pomoć pri samostalnom izlaganju
pomoć pri samostalnom izlaganju i snalaženju na planu mjesta
pomoć pri kretanju/vožnji kolica
opisati izgled naselja, pokazati na zemljovidu; razlikovati selo – grad
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PRIRODA I DRUŠTVO

TEMA:

4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

23. d) Brežuljkasti krajevi Republike Hrvatske
Povijesne i kulturne znamenitosti brežuljkastih krajeva

2. Potrebno predznanje:

•
•
•

kulturno-povijesni spomenici
pučki običaji (narodna baština)
kulturno – povijesni spomenici, stari grad

3. Prijedlozi za metodičku obradbu:
4. Dodana ilustracija:

•
•

5. Primjeri suodnosa s drugim predmetima:

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili ispustiti:

•
•
•
•
•

izvanučionička nastava, posjet muzeju
zavičajni muzej, znamenite osobe (kroz umjetnička djela, graditeljstvo,
društvenu djelatnost), zemljovid
LK – naslikati narodni običaj svog kraja,
HJ – veliko početno slovo/ Pisanje – pismo
( prijatelju iz drugoga kraja…)
GK-glazbenici mog kraja
prapovijest, posebni vulkanski reljef, arheološka nalazišta

7. Novo stručno nazivlje:

•

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

0

1.Ključni pojmovi :

•
•

kulturno - povijesne znamenitosti, stari dvorci, crkve, Ljudevit Gaj,
Antun Mihanović, Matija Gubec

navesti kulturno-povijesne spomenike i najpoznatije povijesne osobe
svoga kraja
upoznati pučke običaje svoga kraja

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

0
•

izrada plakata: tradicionalni običaji moga kraja

12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:

•

razvijanje ponosa prema narodnoj baštini svog kraja i važnosti očuvanja
narodnih običaja

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

1.
2.
3.
4.
5.

omogućiti taktilni doživljaj uz opis
pomoć pri samostalnom izlaganju
pomoć pri samostalnom izlaganju
prijevoz i pratnja
5. imenovati kulturno-povijesne znamenitosti zavičaja
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PRIRODA I DRUŠTVO

TEMA:

4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

24. a) Nizinski krajevi Republike Hrvatske
Prirodno – zemljopisni uvjeti nizinskih krajeva RH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

izgled nizinskih krajeva
reljefna obilježja
podneblje
reljef
kartografska pismenost
izgled nizinskog zavičaja
rad u skupinama
izvanučionička nastava
slikovni materijal
zemljovid

5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

•
•

HJ- zavičajni govor
GK – pjevanje pjesmica na zavičajnom jeziku

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:

•

7. Novo stručno nazivlje:

•

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

•

suhe zaravni na povišenim područjima, malo viši ravnjački prostor, duljine
rijeke, najveća jezera u Panonskoj Hrvatskoj, močvarne nizine, suhe
ocjedite ravnice, naplavna tla, močvarne crnice
Podravina,Međimurje, Posavina, Podunavlje, Slavonija, Baranja, Srijem,
Požeška kotlina
0

1.Ključni pojmovi :

2. Potrebno predznanje:

3. Prijedlozi za metodičku obradbu:
4. Dodana ilustracija:

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:

•
•
•
•
•

upoznati i na zemljovidu pokazati nizinske krajeve RH i zavičajna
područja nizinskih krajeva
na zemljovidu pokazati najveće rijeke
uočiti važnost rijeka, ali i štete (poplave)
uočiti obilježja (reljef, podneblje) nizinskih krajeva
0

•
•

prirodne znamenitosti zavičaja
razvijanje ljubavi prema zavičaju

1.
2.
3.
4.
5.

reljefni zemljovid uz opis slikovnog materijala
pomoć pri samostalnom izlaganju
pomoć pri samostalnom izlaganju i snalaženju na zemljovidu
prijevoz i pratnja
odrediti nizinski kraj na zemljovidu, imenovati boju kojom je označen
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PRIRODA I DRUŠTVO

TEMA:

4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

24. b) Nizinski krajevi Republike Hrvatske
Gospodarstvo nizinskih krajeva RH

1.Ključni pojmovi :

•

gospodarstvene djelatnosti

2. Potrebno predznanje:

•

klima i reljef nizinskog kraja

3. Prijedlozi za metodičku obradbu:
4. Dodana ilustracija:
5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

•
•
•

izvanučionička nastava, posjet tvornici ili seoskom gospodarstvu
opisi specifičnih gospodarskih djelatnosti nizinskih krajeva, zemljovid
HJ – pripovijedanje o zavičaju i opisivanje zavičaja, LK – risanje- stari
obrti, MAT – zadaci zadani riječima

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:

•

općenitije izložiti činjenice o nafti i zemnom plinu te industriji u pojedinim
gradovima

7. Novo stručno nazivlje:

•

gospodarstvo, poljoprivreda, prehrambena industrija, žitarice, industrijsko
bilje, ribogojilišta, nafta i zemni plin, mineralne i ljekovite vode

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

0

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:

•

razumjeti uvjetovanost prirodno zemljopisnih uvjeta i gospodarstva;
navesti osnovne gospodarstvene djelatnosti nizinskoga kraja; razumjeti
važnost gospodarstva nizinskih krajeva za RH.

0
•
•
1.
2.
3.
4.
5.

obiteljska turistička gospodarstva
razvijati svijest o potrebi poštivanja svih vrsta ljudskih djelatnosti i njihove
jednake važnosti za život čovjeka
omogućiti taktilni doživljaj uz opis
pomoć pri samostalnom izlaganju
pomoć pri samostalnom izlaganju i snalaženju na zemljovidu
prijevoz i pratnja
imenovati osnovne gospodarske djelatnosti u nizinskom kraju
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TEMA:

4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

24. c) Nizinski krajevi Republike Hrvatske
Naselja nizinskih krajeva

2. Potrebno predznanje:

•
•
•

gradska središta
sela
izgled naselja, plan mjesta, stajalište i odredište

3. Prijedlozi za metodičku obradbu:
4. Dodana ilustracija:
5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

•
•
•
•

šetnja mjestom
slikovni materijal naselja, plan mjesta, zemljovid
HJ – pisanje pjesmica na zavičajnom jeziku,
LK- Tlocrt / plan glavnog trga

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:

•

imena današnjih gradova u antičko doba, povijesni razlozi slabe
naseljenosti

7. Novo stručno nazivlje:

•

gustoća naseljenosti, Osijek, Vinkovci, Slavonski Brod, Đakovo,
Virovitica

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

0

1.Ključni pojmovi :

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:

•

imenovati i na zemljovidu pokazati gradska središta; opisati naselja i
izgled sela

0
•
•
•
•

grad/mjesto nekada
turistički vodič grada/mjesta
akcija: eko patrola u gradu/mjestu
likovna radionica : simbol grada/mjesta

•

uočavanje potrebe zajedničkog života i međusobnog nadopunjavanja
stanovnika grada i sela

1.
2.
3.
4.
5.

reljefni plan mjesta i reljefni zemljovid
pomoć pri samostalnom izlaganju
pomoć pri samostalnom izlaganju i snalaženju na zemljovidu
pratnja
opisati izgled naselja i pokazati na zemljovidu
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TEMA:

4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

24. d) Nizinski krajevi Republike Hrvatske
Povijesne i kulturne znamenitosti nizinskog kraja

1.Ključni pojmovi :

•
•

kulturno-povijesni spomenici
pučki običaji (narodna baština)

2. Potrebno predznanje:

•
•

kulturno – povijesni spomenici
stari grad

3. Prijedlozi za metodičku obradbu:

•

izvanučionička nastava – posjet muzeju

4. Dodana ilustracija:

•

zavičajni muzej, znamenite osobe (kroz umjetnička djela, graditeljstvo i
društvene djelatnosti), zemljovid

5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

•
•
•
•
•

LK – naslikati narodni običaj svog kraja
HJ – veliko početno slovo/ Pisanje – pismo
( prijatelju iz drugoga kraja…)
opis neke znamenitosti
GK – glazbenici mog kraja

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:

•

ramsarski popis močvara, antički nazivi gradova, prapovijesno razdoblje,
stari vijek

7. Novo stručno nazivlje:

•

kulturno povijesne znamenitosti, Vučedolska golubica, đakovačka
katedrala, narodni običaji

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

0
•

navesti kulturno povijesne spomenike i najpoznatije povijesne osobe svoga
kraja; upoznati pučke običaje kraja u kojem se živi

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

0
•

izrada plakata: tradicionalni običaji moga kraja

12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:

•

razvijati svijest o potrebi čuvanja i zaštite spomenika kulture svoga kraja

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

1.
2.
3.
4.
5.

omogućiti taktilni doživljaj uz opis, reljefni zemljovid
pomoć pri samostalnom izlaganju
pomoć pri samostalnom izlaganju
prijevoz i pratnja
imenovati kulturno-povijesne znamenitosti zavičaja
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TEMA:

4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

25. a) Primorski krajevi Republike Hrvatske
Prirodno – zemljopisni uvjeti primorskih krajeva
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

izgled primorskih krajeva
reljefna obilježja
podneblje
kartografska pismenost
djelatnosti ljudi
izgled zavičaja
rad u skupinama – izvanučionička nastava
slikovni materijal
zemljopisna karta
film
HJ –zavičajni govor
GK- pjevanje pjesmica na zavičajnom govoru

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:

•

pojas teritorijalnog mora, brojčani podaci o veličini mora, dalmatinski tip
obale, površina pojedinih otoka, brojčani podaci o stanovnicima

7. Novo stručno nazivlje:

•

Istra, Kvarnersko primorje, Dalmacija, Krka, Zrmanja, Cetina, Neretva,
ponornice, otok, poluotok, vjetrovi: bura, jugo, maestral

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

0

1.Ključni pojmovi :

2. Potrebno predznanje:

3. Prijedlozi za metodičku obradbu:
4. Dodana ilustracija:

5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

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:

•
•
•
•
0

upoznati i na zemljovidu pokazati primorske krajeve RH i zavičajna
područja primorskih krajeva
na zemljovidu pokazati najveće rijeke i gore
nabrojiti najpoznatije vjetrove
uočiti obilježja (reljef, podneblje) primorskih krajeva

•

prirodne znamenitosti zavičaja

•

razvijanje ljubavi prema vlastitom zavičaju

1.
2.
3.
4.
5.

omogućiti taktilni doživljaj uz opis i reljefni zemljovid
pomoć pri samostalnom izlaganju
pomoć pri samostalnom izlaganju i snalaženju na zemljovidu
prijevoz i pratnja
znati odrediti primorski kraj na zemljovidu, imenovati otoke i poluotoke
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TEMA:

4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

25. b) Primorski krajevi Republike Hrvatske
Gospodarstvo primorskih krajeva RH

1.Ključni pojmovi :

•

gospodarske djelatnosti

2. Potrebno predznanje:

•

klima i reljef zavičaja

3. Prijedlozi za metodičku obradbu:
4. Dodana ilustracija:
5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

•
•
•
•
•

izvanučionička nastava , posjet tvornici ili seoskom gospodarstvu
opisi specifičnih gospodarskih djelatnosti primorskog kraja
HJ – pripovijedanje o zavičaju i opisivanje zavičaja, LK – risanje- stari
obrti
MAT- zadaci riječima
marikultura, ispustiti nevažne činjenice o lukama

•
•
•
•
•
•

gospodarstvo
rano voće i povrće
vinogradarstvo
stočarstvo
solane, ribarstvo, pomorstvo, brodogradnja, turizam
0

•
•
•

razumjeti uvjetovanost prirodno – zemljopisnih uvjeta i gospodarstva
navesti osnovne gospodarstvene djelatnosti
razumjeti važnost gospodarstva primorskih krajeva za cijelu RH

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

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

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

0
•

obiteljska turistička gospodarstva

12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:

•

shvatiti da su sve ljudske djelatnosti jednako važne za njihov život

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

1.
2.
3.
4.
5.

omogućiti taktilni doživljaj uz opis, reljefni zemljovid
pomoć pri samostalnom izlaganju
pomoć pri samostalnom izlaganju i snalaženju na zemljovidu
prijevoz i pratnja
5. nabrojiti osnovne gospodarske djelatnosti
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TEMA:

4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

25. c) Primorski krajevi Republike Hrvatske
Naselja primorskih krajeva

3. Prijedlozi za metodičku obradbu:

•
•
•
•
•
•
•
•

gradska središta
sela
izgled naselja
plan mjesta
razlikovati selo
grad
mjesto
šetnja mjestom

4. Dodana ilustracija:

•

slikovni materijal naselja, plan mjesta, zemljovid

5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

•

HJ – pisanje pjesmica na zavičajnom jeziku,
glavnog trga

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:

•

ispustiti broj stanovnika

7. Novo stručno nazivlje:

•

Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, Dubrovnik, veće luke, veća gradska
središta, Poreč, Pazin, Sinj, Drniš, Rab, Krk

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

•

0

•
•

nabrojiti i na karti pokazati gradska središta
opisati izgled naselja

•

0

•
•
•
•

grad/mjesto nekada
turistički vodič grada/mjesta
akcija: eko patrola u gradu/mjestu
likovna radionica : simbol grada/mjesta

•

uočiti potrebu zajedničkog života i međusobne ovisnosti stanovnika
grada i sela

1.Ključni pojmovi :
2. Potrebno predznanje:

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:

1.
2.
3.
4.
5.

LK- Tlocrt / plan

reljefni plan mjesta, reljefni zemljovid
pomoć pri samostalnom izlaganju
pomoć pri samostalnom izlaganju i snalaženju na zemljovidu
prijevoz i pratnja
nabrojiti i na karti pokazati najveća gradska središta, imenovati
najveće luke
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TEMA:

4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

25. d) Primorski krajevi Republike Hrvatske
Povijesne i kulturne znamenitosti primorskog kraja

1.Ključni pojmovi :
2. Potrebno predznanje:
3. Prijedlozi za metodičku obradbu:
4. Dodana ilustracija:

5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

• kulturno-povijesni spomenici
• pučki običaji (narodna baština)
• kulturno – povijesni spomenici
• stari grad
• izvanučionička nastava – posjet muzeju
• zavičajni muzej
• znamenite osobe
• zemljovid
HJ – veliko početno slovo/ Pisanje – pismo
( prijatelju iz drugoga kraja…)
LK naslikati narodni običaj svoga kraja
GK- glazbenici moga kraja

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:

•

prapovijesno razdoblje, kamene gomile, gromače i suhozidi

7. Novo stručno nazivlje:

•

svetište Majke Božje Trsatske, Dubrovnik, Split – Dioklecijanova palača,
Trogir, nacionalni parkovi, Bašćanska ploča, Ivan Gundulić, Ruđer
Bošković, Juraj Dalmatinac

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

0
•
•

navesti kulturno povijesne spomenike i nabrojiti najpoznatije povijesne
osobe svoga kraja
upoznati pučke običaje kraja u kojem se živi

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

•

izraditi plakat sa fotografijama gradova pod zaštitom UNESC-a

•

izrada plakata: tradicionalni običaji moga kraja

12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:

•

razvijanje svijesti za čuvanje i zaštitu spomenika kulture, njegovanje
istraživačkog duha

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

1.
2.
3.
4.
5.

omogućiti taktilni doživljaj uz opis, reljefni zemljovid
pomoć pri samostalnom izlaganju
pomoć pri samostalnom izlaganju i snalaženju na zemljovidu
prijevoz i pratnja
imenovati 2 - 3 povijesno-kulturne znamenitosti
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PRIRODA I DRUŠTVO

TEMA:

4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

26. a) Gorski krajevi Republike Hrvatske
Prirodno – zemljopisni uvjeti gorskih krajeva
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

izgled gorskih krajeva
reljefna obilježja
podneblje
kartografska pismenost
izgled gorskih zavičaja
izvanučionička nastava
slikovni materijal
zemljovid
HJ- zavičajni govor
GK- pjevanje pjesmica na zavičajnom jeziku

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:

•

slijev Jadranskog i Crnog mora, vapnenačke stijene

7. Novo stručno nazivlje:

•

Lika, Gorski kotar, ponornice, Risnjak, Velebit, Snježnik, Velika i Mala
kapela, Plješevica

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

0

1.Ključni pojmovi :

2. Potrebno predznanje:
3. Prijedlozi za metodičku obradbu:
4. Dodana ilustracija:
5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

•
•
•

upoznati i na zemljovidu pokazati gorske dijelove RH i zavičajna područja
gorskih dijelova
pokazati na zemljovidu najveće rijeke i gore
uočiti obilježja (reljef, podneblje) gorskih krajeva

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

0
•

prirodne znamenitosti zavičaja

12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:

•

ljubav prema zavičaju, želja za upoznavanjem i istraživanjem zavičaja

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

1.
2.
3.
4.
5.

omogućiti taktilni doživljaj uz opis i reljefni zemljovid
pomoć pri samostalnom izlaganju
pomoć pri samostalnom izlaganju i snalaženju na zemljovidu
prijevoz i pratnja
pokazati na zemljovidu gorski dio Hrvatske, imenovati boje kojima je
označen i njihovo značenje, nabrojiti najveće gore u gorskom dijelu
Hrvatske
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TEMA:

4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

26. b) Gorski krajevi Republike Hrvatske
Gospodarstvo gorskih krajeva

1.Ključni pojmovi :

•

gospodarstvene djelatnosti

2. Potrebno predznanje:

•

klima i reljef zavičaja

3. Prijedlozi za metodičku obradbu:
4. Dodana ilustracija:
5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

• skupni rad, izvanučionička nastava
• opisi specifičnih gospodarskih djelatnosti gorskih krajeva, zemljovid
HJ – pripovijedanje o zavičaju i opisivanje zavičaja
LK – risanje – stari obrti
MAT – zadaci riječima
• gorski kraj – sedmina kopnene površine, prijevoj

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

•
0

gospodarstvo, šumarstvo, stočarstvo, drvna industrija

•
•
•

razumjeti uvjetovanost prirodno – zemljopisnih uvjeta i gospodarstva
navesti osnovne gospodarske djelatnosti
razumjeti važnost gospodarstva gorskih krajeva za cijelu RH

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

0
•

obiteljska turistička gospodarstva

12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:

•

razvijanje svijesti o vrijednosti rada i jednakovažnosti svih ljudskih
djelatnosti
omogućiti taktilni doživljaj uz opis i reljefni zemljovid
pomoć pri samostalnom izlaganju
pomoć pri samostalnom izlaganju i snalaženju na zemljovidu
prijevoz i pratnja
imenovati gospodarske djelatnosti u gorskom dijelu Hrvatske

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

1.
2.
3.
4.
5.
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PRIRODA I DRUŠTVO

4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

26. c) Gorski krajevi Republike Hrvatske
Naselja gorskih krajeva

2. Potrebno predznanje:

•
•
•

gradska središta
sela
razlikovati selo, mjesto, grad, izgled naselja, i plan mjesta

3. Prijedlozi za metodičku obradbu:
4. Dodana ilustracija:
5. Primjeri suodnosa s drugim
predmetima:

•
•
•
•

izvanučionička nastava, šetnja svojim mjestom
slikovni materijal naselja, plan mjesta, zemljovid
HJ – pisanje pjesmica na zavičajnom jeziku,
LK –Tlocrt / plan glavnog trga

6. Sadržaji koje treba ispraviti ili
ispustiti:

•

broj stanovnika

7. Novo stručno nazivlje:

•

gustoća naseljenosti, Gospić, Otočac, Gračac, Delnice, Ogulin,
Skrad, Fužine

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

•

0

•

nabrojiti i na karti pokazati gradska središta; opisati izgled naselja i
sela.

•

0

•
•
•
•
•

grad/mjesto nekada
turistički vodič grada/mjesta
akcija: eko patrola u gradu/mjestu
likovna radionica : simbol grada/mjesta
uočiti potrebu zajedničkog života i međusobnog nadopunjavanja
stanovnika grada i sela
omogućiti taktilni doživljaj uz opis i reljefni zemljovid
pomoć pri samostalnom izlaganju
pomoć pri samostalnom izlaganju i snalaženju na zemljovidu
prijevoz i pratnja
5. opisati izgled naselja

1.Ključni pojmovi :

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:

1.
2.
3.
4.
5.
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PRIRODA I DRUŠTVO

TEMA:

4. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

26. d) Gorski krajevi Republike Hrvatske
Povijesne i kulturne znamenitosti gorske Hrvatske
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kulturno-povijesni spomenici
pučki običaji (narodna baština)
kulturno – povijesni spomenici
stari grad
skupni oblik rada
zavičajni muzej
zavičajni muzej
znamenite osobe kraja
zemljovid
HJ – veliko početno slovo/ Pisanje – pismo
( prijatelju iz drugoga kraja…)
LK - naslikati narodni običaj svog kraja
GK - glazbenici moga kraja
stari vijek, srednji vijek, novi vijek

7. Novo stručno nazivlje:

•

crkvice, stari gradovi, Zrinski i Frankopani, Ante Starčević, I. G.
Kovačić

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

0
•

navesti kulturno povijesne spomenike i najpoznatije povijesne
osobe svoga kraja; upoznati pučke običaje kraja u kojem se živi

10. Pridodani sadržaji koji dosad nisu
bili
uključeni:
11. Izborni sadržaji:
12. Odgojni i socijalizirajući ciljevi:

•
•

izrada plakata: tradicionalni običaji moga kraja
razvijati svijest o potrebi očuvanja i zaštite spomenika kulture

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

1.
2.
3.
4.
5.

omogućiti taktilni doživljaj uz opis i reljefni zemljovid
pomoć pri samostalnom izlaganju
pomoć pri samostalnom izlaganju i snalaženju na zemljovidu
prijevoz i pratnja
imenovati kulturno povijesne spomenike svog kraja
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