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DNEVNA PRIPREMA ZA VJERONAUČNI SAT 

 

I. OPĆI PODATCI O VJERONAUČNOM SATU 

 

Škola: OŠ Nikole Andrića, Vukovar 

Razred: 1 

Vjeroučitelj/ica: Mario Petrović 

 

Nastavna cjelina: Isus susreće ljude 

Nastavna tema: Isus svima čini dobro 

Nastavna jedinica: Isus i nas poziva za svoje učenike 

 

Ključni pojmovi: Isusov prijatelj 

CILJ: Objasniti tko su Isusovi prijatelji danas. 

ISHODI: 

    Obrazovni / kognitivni: Naučiti da su Isusovi prijatelji oni koji šire Radosnu vijest o Isusu. 

                                            Nabrojati imena Isusovih učenika danas. 

    Odgojni / afektivni: Prakticirati vrijednosti Isusovih učenika. 

    Djelatni / funkcionalni ili psihomotorički:Izvesti scenski situaciju kako bi se ponašao   

                                                                          Isusov učenik. 

Metodički sustav: Heuristički 

Oblici rada: frontalni, individualni 

Aktivnosti učenika: razgovor o tekstu, usmeno i pismeno stvaralačko izražavanje, molitveno 

izražavanje, čitanje, scenski prikaz, pjevanje. 

Nastavne metode: molitva i molitveno izražavanje, usmeno izlaganje, pripovijedanje, 

objašnjavanje, razgovor, pjevanje. 

Nastavna sredstva: riječ učitelja, udžbenik i radna bilježnica „Učimo ljubiti Boga i ljude“ 

Nastavna pomagala: ploča, kreda 

Korelacija: Hrvatski jezik – razgovor, scenski prikaz 

                   Glazbena kultura – pjevanje pjesme „Krist na žalu“ 
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Plan ploče:  

 

 

ISUS I NAS POZIVA ZA SVOJE UČENIKE 

 

Isusovi prijatelji su oni koji šire Radosnu vijest o Isusu. 

 

 

 

 

Pitanja za provjeru ishoda:  

Tko su Isusovi prijatelji danas? 

Nabroji imena nekoliko Isusovih učenika koje poznaješ. 

 

Izvori za pripremanje nastavnika: Sveto pismo, Nastavni plan i program katoličkog 

vjeronauka, Katekizam Katoličke Crkve, Udžbenik i radna bilježnica „Učimo ljubiti Boga i 

ljude, časopis Lađa. 

Izvori za pripremanje učenika: Udžbenik i radna bilježnica „Učimo ljubiti Boga i ljude“ 

 

 

 

 

 

 

II. GLOBALNA STRUKTURA SATA 

 

1. Meditativno-molitveni početak 

2. Najava teme 

3. Otkrivanje i razumijevanje sadržaja 

4. Sistematizacija 

5. Aktualizacija 

6. Meditativno-molitveni završetak 
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III. TIJEK SATA 

1. Meditativno-molitveni početak 

Pjesma: Krist na žalu 

 

2. Najava teme 

Na prošlom satu govorili smo o Isusovim prvim učenicima. Postoje li i danas 

Isusovi učenici? Tko su oni? Kako se ponašaju? Naša današnja tema je: Isus i nas 

poziva za svoje učenike.(vjeroučitelj piše naslov na ploču, a učenici u bilježnicu) 

 

3. Otkrivanje i razumijevanje sadržaja 

Učenici se dijele u male skupine, svaka skupina dobije situaciju koju treba prikazati 

scenski pred razredom. 

Situacija 1: Marko i Petar najbolji su prijatelji, ali jednoga dana Marko je jako 

naljutio Petra i sada ne razgovaraju. Što će učiniti Marko i Petar kao pravi Isusovi 

učenici? 

Situacija 2: Marija je mami uvijek poslušna, ali toga dana bila je neraspoložena i 

nije htjela oprati suđe. Mama je bila umorna od posla i jako žalosna. Što će učiniti 

Marija kao prava Isusova učenica? 

Situacija 3: Marta i Ana najbolje su prijateljice. Jednoga dana Ana je kupila jednu 

predivnu haljinu a Marta je bila ljubomorna i nije se više htjela igrati s Anom. Što 

treba učiniti Marta kao prava Isusova učenica? 

Situacija 4: Ivan ima malog brata kojega jako voli, ali jednoga dana tata je malome 

bratu kupio igračku i Ivan je bio ljut jer je on htio tu igračku. Što će učiniti Ivan kao 

pravi Isusov učenik? 

 

4. Sistematizacija 

Učenici u bilježnicu zapisuju rečenicu: 

Isusovi prijatelji su oni koji šire Radosnu vijest o Isusu. 

 

5. Aktualizacija 

Nacrtati srce u bilježnicu i u njega upisati koje ćeš dobro djelo učiniti danas i tako 

biti Isusov učenik. 

6. Meditativno-molitveni završetak 

Slava Ocu 


