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Odgojno
Obrazovno
područje

Specifični ciljevi
/zadaće

Ishodi

Aktivnosti
(Kako?)

Oblici i metode

Nositelji

Kada

Plan.
Sati

Čuvanje i
unapređiv
anje
zdravlje

1. Poticati učenice
na kvalitetno i
zdravo korištenje
slobodnog vremena

-naučiti kvalitetno provoditi
svoje slobodno vrijeme

-poticati na aktivnost
-animirati učenice na
redovito sudjelovanje u
radu skupine

Poučavanje,
navikavanje,
rad s cijelom
skupinom

Odg. S.
Vuletić

Od
rujna
do
lipnja

2

2. Afirmirati
pozitivnevrijednost
i-unaprijediti
kulturu ophođenja

-naučiti lijepo ponašati u
različitim životnim situacijama

- radionice Pravila
lijepog ponašanja u
različitim situacijama
:na javnome
mjestu,zastolom,u
kazalištu
-Škola kuhanja
-poticati učenice na
zajednički rad i pozitivnu
klimu

Poučavanje,
navikavanje,
Razgovor
Rad s cijelom
grupom

Odg. S.
Vuletić

Od
rujna
do
lipnja

16

-poticati učenice na
zajednički rad i pozitivnu
klimu
-sudjelovati svaki tjedan
-razviti pozitivan odnos
prema radu

Razgovor,
demonstracija,
poučavanje
ind.rad

Od
rujna
do
lipnja

10

-upoznati s osnovama kuhanja

Socioemocional
no
područje

1.Poticati
međusobnu
suradnju i
povezanost učenica

-prihvatiti pravila suradničkih
odnosa u skupini,solidarnost i
uzajamno pomaganje
-redovito pohađati aktivnost

Odg. S.
Vuletić

Odg. S.
Vuletić

Real.sati

2.Razvijati
pozitivnu sliku o
sebi,
samopouzdanje

-naučiti pozitivno razmišljati
-samopouzdanje,samostalnost i
odgovornost
-razviti komunikacijske
vještine

3.Poticati

-razvijati kolegijalnost,
suradničke vještine, urednost,
preciznost, pažljivost i
poštovanje prema tuđim
djelima
- poticati jedni druge na
aktivnost
-biti u toku događanja
-razvijati interes za različite
vrste uređenja prostora
-upoznati i razviti estetske
vrijednosti
-razviti osjećaj za sklad

razvoj
socijalnih odnosa

Kognitivno 1. Pratiti nova
izdanja kreativnih
područje
časopisa

2.Poticati učenice
na razne radionice
u domu

-razvijati psihomotiričke
sposobnosti
-razvijati estetske vrijednosti
-usvojiti nove vještine
-naučiti umijesiti kruh i ostale
pekarske proizvode

-naučiti učenice da
pokažu svoje potencijale
-naučiti prihvatljiv način
ponašanja
-radionice o lijepom
ponašanju
-zajednički zadaci
-zajedničke aktivnosti
-prezentirati ostvarenjadomski programi
-poticati boravak u lijepo
uređenom prostoru

Razgovor,
poučavanje
ind.rad
radionica

Odg. S.
Vuletić

Od
rujna
do
lipnja

10

-Poučavanje,
navikavanje,
demonstracija
- rad u skupini

Odg. S.
Vuletić

9.i
10.mj.
Od
rujna
do
lipnja

5

-putem tiska, radija i TVa pratiti novosti na
području uređenja
prostora, te o njima
razgovarati
-uređivati domski
prostor
-izrađivati razne vrste
ukrasa i nakita

- Poučavanje,
navikavanje,
demonstracija,
-uvježbavanje
-rad sa cijelom
skupinom

Od
rujna
do
lipnja

20

-razgovarati, analizirati,
uspoređivati radove
-naučiti učenice raznim
tehnikama
Radionice izrade
prigodnog nakita za
uređenje domskog
prostora - Božić, Uskrs
-radionice spravljanja
raznih pekarskih
proizvoda . Dani hrane

-Poučavanje

Od
rujna
do
lipnja

40

-Odabiranje
-razgovor
-demonstracija
-uvježbavanje
-rad sa cijelom
skupinom

Odg. S.
Vuletić

Odg. S.
Vuletić

11mj.
3.mj

10.mj.

3. prezentirati rad

1. poticati razvoj
Područje
kreativnost kreativnog i
literarnog
i
izražavanja

2. prezentirati
ostvarenja

-steći nova iskustva i
poznanstva
- razviti samopouzdanje
-naučiti prezentirati

-nastupati u domu
-nastupati izvan doma
-postavljanje izložbi
-Domijada

-nastupi
-prezentacije

Odg. S.
Vuletić

Od
rujna
do
lipnja

10

-razvijati maštu
-razviti kreativnost
-razviti vještinu kreativnog
izražavanja putem raznih
tehnika

-dogovarati se s
učenicama oko teme i
sadržaja za uređenje
domskog prostora
-obilježavati značajne
datume i prigode

- Poučavanje,
navikavanje,
demonstracija,

Odg. S.
Vuletić

Od
rujna
do
lipnja

10

-prezentirati svoja ostvarenja
-uključiti se u organizaciju
domskih aktivnosti
-surađivati s drugim domskim
aktivnostima

-izlagati u Domu i izvan
doma
-izrađivati predmete u
raznim tehnikama
-izlaganje u
Waldorfskoj školi u
Ljubljani

-izlaganje
-prezentiranje

Kroz
godinu

5

11. mj.

20

-izlaganje
-prezentacija
-prodaja

Odg. S.
Vuletić

Odg. A.Biti
S.V.uletić
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