MJESEČNE I TJEDNE TEME ZA ŠK.GOD. 2020./2021.

RUJAN
Mjesečna tema: Škola i nova pravila
TJEDNE TEME: 1.Dobro došli (praktično: sastav novih skupina, uređenje učionice,
zgrade, upoznavanje s novim mjerama zaštite od COVID 19)
2. Ponašanje u školi (pravila ponašanja, međusobno pomaganje,
uvažavanje, dezinfekcije, boravak na zraku)
3. Kretanje i vježbanje je zdravo (obilježavanje Europskog tjedna
kretanja, što više boraviti na zraku)
4. Novo godišnje doba-jesen (promatranje promjena u prirodi)

Izlazak: Velika Gorica - šetnja, promatranje okoline, rekreativne igre, prvi znakovi
jeseni, plodovi jeseni
Projektni dan: Sjećamo se toplog ljeta

LISTOPAD
Mjesečna tema: Mirisna jesen
TJEDNE TEME:

1. Zaštita životinja (Dan zaštite životinja; odnos prema

životinjama; njega; hranjenje; veterinar)
2. Plodovi jeseni (boravak na zraku, skupljanje plodova)
3. Dan zahvalnosti za plodove zemlje (Dani kruha, Dani jabuka)
5. Dani sjećanja (razvijanje emocija, prisjećanje na naše bližnje)

Izlazak: Velika Gorica – posjet gradskom groblju
Projektni dan: Pečenje kruha, peciva i kolača

STUDENI
Mjesečna tema: Moje emocije
TJEDNE TEME:

1. Odnos prema vršnjacima (u školi, u igri, na javnom prostoru, u

iznenadnim emotivnim situacijama, u posebnim uvjetima epidemije)
2. Prostor i vrijeme oko nas (prostorna orijentacija-praktična
primjena; vremenska orijentacija; dan,tjedan,mjeseci u godini)
3. Sjećanje na žrtvu grada Vukovara (čitanje kratkih tekstova,
pjesmica, izrada vodotornja, golubice – simbola grada Vukovara)
4. Obitelj (uža obitelj, imenovanje, tko je čini, svojta-tko je čini)

Izlazak: Hodanje za Vukovar
Projektni dan: Sjećanje na žrtvu grada Vukovara
PROSINAC
Mjesečna tema: Svjetlo Božića
TJEDNE TEME:
Nikole)

1. Blještavilo i mirisi Adventa (obilježavanje blagdana sv.
2. Sveta Lucija (13.12. sv. Lucija-sijanje pšenice, dan grada

Velike Gorice)
3. Božić i običaji (izrada čestitki, ukrasnih predmeta,
ukrašavanje prostora)
4. Božić dolazi (Božićne priče i pjesme)
Izlazak: Šetnje Velikom Goricom
Projektni dan: Sijanje pšenice

SIJEČANJ
Mjesečna tema: Slušam, crtam, gradim
TJEDNE TEME:

1. Siva i bijela zima (slušanje priča, gledanje crtića, likovni prikaz

zime, modeliranje)
2. Zimske radosti i opasnosti (izrada snjegovića (?), grudanje;
opasnosti od snijega, poledice, leda, hladnoće)
3. Društvene igre
Izlazak: Radost na snijegu ili boravak na svježem zraku
Projektni dan: Zima na slici

VELJAČA
Mjesečna tema: Budimo odgovorni
TJEDNE TEME:

1. Zdrava prehrana (kako se pravilno hraniti i što jesti, održavanje

čistoće tijela i prostora)
2. Valentinovo (obilježavanje dana zaljubljenih)
3. Zaštita zdravlja (upoznavanje s prvim simptomima bolesti,
liječenje, sprječavanje, opasnosti pušenja, alkohola i droge, 11.02. svjetski dan
bolesnika, 25. 02. Hrvatski dan nepušenja, odgovorno ponašanje, zaštita od zaraze
COVID 19)

Izlazak: šetnje – boravak na zraku
Projektni dan: Pismo simpatiji

OŽUJAK
Mjesečna tema: Budi se priroda
TJEDNE TEME:

1. Čuvajmo prirodu - reciklirajmo (izbjegavanje plastičnih

ambalaža, PVC vrećica, recikliranje plastike, starog papira, stakla)
2. Budi se priroda ( 19.03. dan lastavica i dan očeva – sv. Josip,
proljetnice)
3. Pozdrav proljeću (kalendar-proljeće, specifičnosti proljeća,
radovi u vrtu i voćnjaku, odijevanje)
4. Šume i vode (21.03. dan zaštite šuma i 22.03. dan voda)
5. Uskrs (uskrsne dekoracije)
Izlazak: Boravak na zraku i proljetnom suncu
Projektni dan: Sunce (3D)

TRAVANJ
Mjesečna tema: Odgovoran u prometu
TJEDNE TEME: 1. Promet (poznavanje i poštivanje prometnih znakova i pravila)
2. Kupujem

(usvajanje vrijednosti novčanica, ponašanje u

kupovini, kupovina po vlastitoj želji ???)
3. Zanimanja (vrste zanimanja – imenovanje i usluge)
Izlazak: Pješak – sudionik u prometu
Projektni dan: Prometni znakovi

SVIBANJ
Mjesečna tema: Moja majka
TJEDNE TEME:

1. Majčin dan (izrada čestitki)
2. Sunce i njegova snaga ( Dan Sunca, snaga sunca, boravak na

suncu i zraku, opasnosti i zaštita od sunca, obnovljivi izvori energije)
3. Moj jedan dan (događaji tijekom jednog dana, dijelovi dana,
zbivanja u prirodi, proljetne igre)
4. Prvo voće i povrće (22.05. dan zaštite prirode RH,
imenovanje voća, šumsko bobičasto voće, priprema jednostavnog kolača i jela od
voća)
Izlazak: Šetnje-boravak na zraku
Projektni dan: Pokloni i čestitke za majčin dan

LIPANJ
Mjesečna tema: Lipanj i mirisi lipa
TJEDNE TEME: 1. Okusi i mirisi Lipnja
2. Ususret ljetu (specifičnosti ljeta; ljetna odjeća i obuća; zaštita
od sunca i vrućine, komarci i kukci, more)
3.Veseli rastanak
Izlazak: Šetnje-sladoled
Projektni dan: Veseli rastanak

U skladu s navedenim tjednim temama provoditi će se svi sadržaji predviđeni
nastavnim planom odgoja i osnovnog školovanja učenika.

