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Odgojno
Obrazovno
područje

Specifični ciljevi
/zadaće

Čuvanje i
unapređiva
nje zdravlje

1. Poticati učenice
na važnost
zdravstvenog
prosvjećivanja

Socioemocionaln
o područje

Ishodi

Aktivnosti
(Kako?)

Oblici i metode

Nositelji

Kada

Plan.
Sati

-

• Poticati na aktivnosti
grupe
• Animiranje učenica na
redovito pisanje i čitanje
poezije

Pisanje, čitanje,
poučavanje,
istraživanje, pano

odg.MeićSidić

Od
rujna
do
lipnja

1

Od
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do
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• Naučiti kvalitetno provoditi
slobodno vrijeme
Naučiti koristiti snagu riječi i
umjetnosti

2. Razvijati
ekološku svijest
kod učenica

- racionalno koristiti papire
- koristiti računala i USB
stikove

-pisanje pjesama

-pisanje, rad na
kompjuteru

odg.MeićSidić

1.Poticati
međusobnu
suradnju i
povezanost

• Kvalitetno provoditi slobodno
vrijeme
• Razvijati kritičko mišljenje

• Razgovarati i poticati
druženje
• Poticati na iznošenje
vlastitih stavova o
poeziji
• Poticati na zajedničku
diskusiju
Poticati na sudjelovanje u
domskim događanjima

-razgovor,
dogovor
diskusija

/odg.MeićSidić

• Razviti osjećaj odgovornosti
Razviti osjećaj zajedništva

5

Real.sati

2. Poticati
samopouzdanje i
pozitivnu sliku o
sebi

• - Prepoznati i izraziti svoje
osjećaje
• Razviti kritičko mišljenje
• Razviti ljubav za hrvatsku i
stranu poeziju
• Razviti samopouzdanje za javne
nastupe

-razgovor,
dogovor,
poučavanje,
Diskusija

/odg.MeićSidić

Od
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do
lipnja
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-evidentirati dolaske
-prisustvovati sastancima
grupe
-pisati i predavati pjesme
u roku
-odabirati teme

-evidentirati,
pisati, razgovor,
dogovor

/odg.MeićSidić

Od
rujna
do
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-

-razgovor
Poučavanje
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-razgovor,
poučavanje,
pisanje, ,
razgovor,
brainstorming
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Od
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do
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• - Poticati na čitanje
poezije i bolje
upoznavanje s ljepotom
riječi
• Upućivati na kvalitetne
sadržaje
Redovito sudjelovanje u
domskim i izvandomskim
događanjima

3. Promicati
osobnu
odgovornost i
samostalnost

Kognitivno
područje

1. Poticati učenice
na kontinuirano
učenje izvan
školskih okvira
1.Poticati razvoj
kreativnog
izražavanja

Područje
kreativnosti

-redovito pohađati aktivnost
-izvršavati svoje obveze
-poštivati dogovore
-prihvaćati odgovornost za
svoje postupke
-planirati vlastito vrijeme
-preispitivati sustav vrijednosti

• Pravilno korištenje riječi
Razviti kvalitetnu dikciju i govor
Obogatiti rječnik

• Aktivirati svoje potencijale
• Razviti interes za svijet kulture i
umjetnosti
Razviti samopouzdanje

• Poticati na bogaćenje
rječnika
• Vježbanje i čitanje
vlastite i tuđe poezije
• Poticati na pisanje
i kreativno izražavanje
Organizirati večeri poezije
Sudjelovati u natječaju
za najljepšu pjesmu

-Valentinovo
Sudjelovati na domskim
priredbama

2. Ponuditi poticajne
kulturne sadržaje
izvan doma

• - Pobuditi interes za kulturna
događanja
• Posjećivati kulturne događaje u
gradu
Razviti povjerenje u osobni izraz

Izraditi plan i pregled
aktivnosti
Posjećivati večeri poezije,
kazališta i kina
Informirati učenice o
tekućoj ponudi
Poticati učenice da
sudjeluju na Domijadi

-razgovor,
dogovor
diskusija

/odg.MeićSidić
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