
DNEVNA PRIPREMA ZA VJERONAUČNI SAT 

 

I. OPĆI PODATCI O VJERONAUČNOM SATU 

Škola: OŠ Dragutina Tadijanovića, Vukovar 

Razred: 1. 

Vjeroučiteljica: Marina Živić 

 

Nastavna cjelina: IX. Zajedno smo uvijek radosni 

Nastavna tema: 3. Marija je naša majka 

Nastavna jedinica: Svibanj – Marijin mjesec 

 

Ključni pojmovi: svibanj, krunica 

CILJ: Učenik će  usvojiti načine iskazivanja ljubavi prema Mariji te pokazati otvorenost 

prema štovanju Marije tijekom mjeseca svibnja. 

ISHODI: 

 Obrazovni / kognitivni :  

- Navesti kome je posvećen mjesec svibanj 

- Obrazložiti povezanost mjeseca svibnja s Marijom 

- Izreći načine iskazivanja ljubavi prema Mariji- nebeskoj Majci 

 Odgojni / afektivni :  

- Pokazati interes  za Marijansku pobožnost 

- Slijediti upute za rad 

            Djelatni / funkcionalni ili psihomotorički :  

- Dovršiti izradu desetice krunice 

- Uključiti se u zajedničku molitvu 

Metodički sustav: interpretacijsko analitički s elementima meditativno-stvaralačkog 

Oblici rada: čelni, skupni rad, individualni rad 

Aktivnosti učenika: pjevanje, razgovor, izrada krunice, molitva, ispunjavanje radnog listića 

Nastavne metode: molitveno izražavanje, razgovor, čitanje teksta, kreiranje, motorička 

vježba 

Nastavna sredstva: udžbenik, bilježnica, konac i perlice, radni listić 

Nastavna pomagala: ploča, kreda, vaza sa cvijećem, krunica 

Korelacija: 

- Glazbena kultura – pjevanje pjesme 

- Likovna kultura - dizajn 

- Matematika – brojenje do 10 



 

Plan ploče:  

 

 

Svibanj – Marijin mjesec 

 

 

 

 

Pitanja/ zadaci za provjeru ishoda:  

1. Navedi kome je posvećen mjesec svibanj 

2. Obrazloži povezanost mjeseca svibnja s Marijom 

3. Izreci načine iskazivanja ljubavi prema Mariji 

4. Dovrši izradu desetice krunice 

Izvori za pripremanje nastavnika: 

- Program katoličkog vjeronauka u osnovnoj školi, HBK, Zagreb, 2003. 

- Nastavni plan i program za osnovnu školu, MZOS, Zagreb, 2006. 

- Učimo ljubiti Boga i ljude 1, Udžbenik za katolički vjeronauk, GK, Zagreb, 2014. 

Izvori za pripremanje učenika: 

- Učimo ljubiti Boga i ljude 1, Udžbenik za katolički vjeronauk prvog razreda osnovne 

škole, GK, Zagreb, 2014. 

 

II. GLOBALNA STRUKTURA SATA 

 

1. Meditativno – molitveni početak 

2. Motivacija 

3. Najava teksta 

4. Prvi susret s tekstom 

5. Emocionalno-intelektualna stanka 

6. Izražavanje prvih zapažanja 

7. Interpretacija u užem smislu 

8. Interpretacija u širem smislu  - stvaralaštvo učenika 

9. Sinteza  s aktualizacijom 

10. Molitveni završetak 

 

III. TIJEK SATA  

 

1. Meditativno-molitveni početak 

Pjesma „Cvijeće za Mariju“ 

 

2. Motivacija 

Kome je posvećena pjesma koju smo upravo otpjevali?  (Mariji) 

Što u pjesmi poklanjamo Mariji?  (cvijeće) 

U kojem mjesecu se priroda u svoj svojoj ljepoti, mirisu, bojama najviše pokazuje?  (svibnju) 

 

 

 



3. Najava teme 

Mjesec svibanj,  koji je po mnogima najljepši mjesec u godini jer je prepun mirisa i šarenih 

boja rascvjetalog cvijeća, ljudi su posvetili Mariji – našoj nebeskoj Majci.    Ljepota svibnja 

podsjeća nas na ljepotu Marijinu. 

 

Na ploču ćemo napisati naš današnji naslov  Svibanj – Marijin mjesec. 

 

Na koje sve načine Mariji možemo iskazivati svoju ljubav poučit će nas ovaj kratki tekst. 

 

4. Susret s tekstom 

Udžbenik str. 83./ 3.odlomak – „U mjesecu svibnju svoju ljubav prema Mariji iskazujemo 

cvijećem, molitvom i pjesmom pred njezinim likom.“ 

 

5. Emocionalno – intelektualna stanka 

 

6. Izražavanje prvih zapažanja 

•  Kako sve možemo iskazati svoju ljubav prema Mariji? 

 

7. Interpretacija u užem smislu 

•  Koje smo od tih načina mi učinili na ovome satu? – otpjevali smo pjesmu posvećenu    

    Mariji i pripremili smo vazu s cvijećem koju možemo staviti pred Marijinu sliku ili 

     kip 

•  Što nam još preostaje, što nismo učinili prema onome što je tekstu rečeno? – molitva 

 

8. Interpretacija u širem smislu – stvaralaštvo učenika 

I kada nemaš uz sebe cvijeća ili ne možeš na glas pjevati ,  Mariji možeš  pokloniti vijenac od 

svojih riječi, vijenac od  molitva koju smo već naučili, a to je Zdravo Marijo. (pokazujem 

krunicu) Ovo je krunica ili ružarij koju posebno molimo u mjesecu svibnju. Moleći krunicu 

prisjećamo se mnogih radosnih, žalosnih i slavnih trenutaka iz života Marije i njenog sina 

Isusa. 

 

Svatko će sada dovršiti svoju malu krunicu. Nanizat će  10 zrnaca – cvjetića na započetu 

krunicu. (Prilog 1) 

Učenici mogu dok nižu zrnca i dovršavaju krunicu moliti uz svako zrnce jedno Zdravo 

Marijo. 



 

9. Sinteza s aktualizacijom 

Nizajući ova naša zrnca u krunicu izgovarali smo  molitvu Mariji i tako ispleli vjenčić koji 

smo poklonili Mariji – našoj nebeskoj Majci. 

Tu krunicu možete večeras ponijeti u crkvu i zajedno sa drugom djecom moliti tijekom ovoga 

Marijinog mjeseca svibnja. Možete predložit i u svojoj obitelji zajedničku molitvu na čast 

Mariji. 

 

Učenici će dobiti listić koji će nadopuniti i zalijepiti u svoju bilježnicu. (Prilog 2) 

 

10. Molitveni završetak 

Marijo, svibnja kraljice – moli za nas. 

 

 

IV. KRITIČKI OSVRT 

V. PRILOZI 

 

 

 

 

 

Prilog 1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Prilog 2 

 

 

 

       

 

 

LJUBAV PREMA MARIJI 

ISKAZUJEMO: 

 

 

 

_______________________ 

 

___________________ 

 

         

     CVIJEĆEM      

 


