
Učenički dom Marije Jambrišak 

Godišnji plan i program rada izbornog programa Dramska skupinaza školsku godinu 2018./2019. 

Voditeljica: Ana Biti, prof. 

 

 

Odgojno 

Obrazovno 

područje 

 

 Specifični  ciljevi 

/zadaće 

Ishodi  

 

Aktivnosti  

(Kako?) 

Oblici i metode Nositelji Kada Plan. 

Sati 

Real.sati

Čuvanje i 
unapređiv
anje 
zdravlje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Poticati racionalno 

korištenje slobodnog 

vremena 

 

 

-naučiti kvalitetno provoditi 

svoje slobodno vrijeme 

-razviti povezanost unutar 

skupine 

 

-poticati na aktivnost 

-animirati učenice na redovito 

sudjelovanje u radu skupine 

Poučavanje, 

navikavanje, 

demonstracija. Rad s 

cijelom skupinom 

Voditelji

ca 

Od rujna 

do lipnja  

2  

2. Poticati 

međusobnu suradnju 

i povezanost 

 

 

-prihvatiti pravila suradničkih 

odnosa u skupini, solidarnost 

i uzajamno pomaganje 

 

- uvježbavati svaki tjedan 

- izrađivati raspored i 

aktivnosti 

-poticati učenice na 

zajednički rad i pozitivnu 

klimu  

 

Poučavanje, 

navikavanje,  

Razgovor 

Rad s cijelom 

grupom 

Voditelji

ca 

Od rujna 

do lipnja 

2  

Socio-
emocional
no 
područje 

1.Poticati  

samopouzdanje i 

pozitivnu sliku o 

sebi 

 

-prepoznati vlastite 

mogućnosti 

-predstaviti vlastita ostvarenja 

-izlagati pred grupom 

-razviti komunikacijske 

sposobnosti 

-ponuditi različite načine 

kreativnog izražavanja 

-analizirati tekstove 

-uvježbavati predstavu 

-izlagati 

Razgovor, 

ideje,analize, 

izlaganje, 

demonstracija, 

poučavanje 

ind.rad 

Voditelji

ca 

Od rujna 

do lipnja 

5  



2.Razvijati pozitivan 

odnos prema radu 

- redovito pohađati aktivnost 

-razviti upornost, 

samostalnost i odgovornost 

-evidentirati dolaske 

-poticati učenice da same 

izaberu uloge 

-sudjelovati u izradi programa 

 

Razgovor,analiza, 

izlaganje, 

demonstracija, 

poučavanje 

ind.rad 

Voditelji

ca 

Od rujna 

do lipnja 

5  

 3.Poticati razvoj 

socijalnih odnosa  

-razvijati kolegijalnost, 

suradničke vještine, urednost, 

preciznost, pažljivost i 

poštovanje prema tuđim 

djelima 

- poticati jedni druge na 

aktivnost 

-zajednički zadaci 

-zajedničke aktivnosti 

-prezentirati ostvarenja-

domski programi, Domijada... 

- Poučavanje, 

navikavanje, 

demonstracija 

-Grupni rad 

 

Voditelji

ca 

9.i 10.mj. 

Od rujna 

do lipnja 

5  

Kognitivno 
područje 

1. Pratiti nova 

izdanja i kulturna 

zbivanja iz područja 

književnosti, 

umjetnosti,filma i 

kazališta 

-biti u toku događanja 

-razvijati interes za različite 

vrste umjetničkog teksta 

-upoznati karakteristike 

pojedinih književnih djela 

 

 

-putem tiska, radija i TV-a 

pratiti kulturna zbivanja, te o 

njima razgovarati 

-čitanje tekstova 

 

 

- Poučavanje, 

navikavanje, 

demonstracija, 

-uvježbavanje  

-rad sa cijelom 

skupinom 

Voditelji

ca  

 

 

 

 

 

 

Od rujna 

do lipnja  

 

 

3  

2. Osposobiti 

učenice za 

samostalan rad 

(nastup) 

-razvijati psihomotiričke 

sposobnosti 

-razvijati estetske vrijednosti i 

osjećaj za kvalitetno 

književno djelo 

-usvojiti nove jezične termine 

-pisati tekstove za predstave 

-dramatizirati tekst 

-dogovarati i izrađivati 

kostime 

-dogovarati i izrađivati 

scenografiju 

-izabrati tekstove za pojedine 

prigode 

-uvježbati izražajno 

interpretiranje odabranih 

tekstova 

-razgovarati, analizirati, 

uspoređivati radove 

-dramatizirati 

-surađivati s domskim 

majstorom 

-Odabiranje 

-razgovor 

-demonstracija 

-uvježbavanje 

-rad sa cijelom 

skupinom 

Voditelji

ca 

Od rujna 

do lipnja 

20  

 3. Prezentirati rad -steći nova iskustva i 

poznanstva 

-razviti samopouzdanje 

-nastupati u domu 

-nastupati izvan doma 

-Domijada 

-nastupi Voditelji

ca 

Od rujna 

do lipnja 

10  



Područje 
kreativnost
i 

1. poticati razvoj 

kreativnog i 

literarnog 

izražavanja 

-razvijati maštu 

-razviti kreativnost 

-razviti vještinu literarnog 

izražavanja 

 

-dogovarati se s učenicama 

oko teme i sadržaja za 

scensku obradu 

 

- Poučavanje, 

navikavanje, 

demonstracija,  

Voditelji

ca 

Od rujna 

do lipnja 

  

2. prezentirati 

ostvarenja 

-prezentirati svoja ostvarenja 

-uključiti se u organizaciju 

predstave 

-surađivati s drugim domskim 

aktivnostima 

-izlagati u Domu i izvan 

doma 

-izrađivati scenografije  

-izlaganje 

-prezentiranje 

Voditelji

ca 

 

 

Kroz 

godinu 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učenički dom 

Marije Jambrišak 

Opatička 14, Zagreb 

 

 

 

 

 

 

                 PROGRAM RADA IZBORNOG  PROGRAMA - DRAMSKA SKUPINA 

          Za školsku godinu 2018./2019.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Odgajateljica:  Ana Biti 
 

 

 

 

 



 

 

 


