KURIKULUM PRVIH RAZREDA ZA ŠKOLSKU GODINU 2010./2011.

AKTIVNOSTI

HRVATSKI
OLIMPIJSKI DAN

DANI KRUHA

DANI JABUKA

CILJEVI

NAMJENA

NAČIN
REALIZACIJE

VREMENIK

TROŠKOVNIK

NAČIN
VREDNOVANJA
I KORIŠTENJA
REZULTATA

NOSITELJI

Masovno
uključivanje
učenika u športske
aktivnosti koje
doprinose
njihovom opdem i
boljem zdravlju
Razvijanje kulture
blagovanja

Razvijati svijest o
potrebi
svakodnevnog
vježbanja i
uključivanja u
različite sportove

Međurazredna
natjecanja i
trčanjem do
zdravlja

10.9.2010.

Sredstva za
medalje i nagrade

Izvješda učitelja,
fotografije,podjela
nagrada

Učenici, učitelji,
nastavnici TZK

Razvijanje potrebe
zdrave prehrane

Kroz nastavne
sadržaje i
zajedničkom
proslavom u školi

1.10.2010.

Troškove snose
roditelji

Izložba pekarskih
proizvoda, usmeno
izražavanje
dojmova

Učenici, učitelji,
roditelji, vanjski
suradnici

Obilježiti Svjetski
dan jabuka kroz
integraciju
nastavnih sadržaja

Uočiti važnost voda Provesti
u prehrani,
izvanučioničku
posebice jabuka
nastavu sukladno
razrađenom planu
integracije kroz
nastavne
predmete

Rezultate rada i
fotografije s terena
prikazati plakatom

Učenici, učitelji

10. mjesec 2010.

MASKENBAL

Poticati razvoj
mašte, kreativnosti
i zadovoljstva u
radu

Njegovanje
narodnih običaja i
kulturne baštine

ŠKOLA SLIKA

Razvijati osjedaj za
crtanje i slikanje

EKO DAN

ŠKOLSKI ŠPORTSKI
DAN

DAN ŠKOLE

Kroz nastavne
sadržaje,
prigodnom
povorkom i plesom
pod maskama

8.3.2011.

Individualno,
ovisno o
zahtjevnosti maske

Izbor najljepše
maske

Učenici, učitelji,
roditelji

Pokazati učenicima Oslikavanje
da je slikanje
igrališta, ulice
aktivnost koja im
pruža zadovoljstvo,
zabavu

Svibanj 2011.

Boje, krede u boji

Prezentacije
naslikanog

Učenici, učitelji

Učiti učenike da
svatko od njih
svojim
ponašanjem utječe
na opstanak
Zemlje

Razvijanje
ekološke svijesti,
poticanje radosti
istraživanja i
stvaranja

Integrirani
nastavni dan

Svibanj 2011.

Papir, boje…

Vrednovanje
skupnog rada,
fotografiranje

Uključivanje
učenika u športske
aktivnosti,
razvijanje kulture
navijanja i
poticanje
sportskog
ponašanja
Omoguditi
učenicima da
izraze svoje
individualne
sklonosti i vještine,
te da se osjedaju
uspješnima

Uvoditi učenike u
sustav
organiziranih
natjecanja

Međurazredna
natjecanja

Svibanj 2011.

Nema troškova

Vrednovanje kroz
pohvale i nagrade

Učenici, učitelji

Razvoj ponosa i
uspješnosti u
javnim nastupima

Izlet, priredba,
prezentacija

27.5.2011.

Nema troškova

Prezentacija
najuspješnijih
radova tijekom
godine

Učenici, učitelji

POSJET DJEČJEM
KAZALIŠTU

Razvijati potrebu
gledanja kazališnih
predstava, učiti
učenike kulturnom
ponašanju u
kazalištu

Razvijanje opde
kulture

Gledanje
predstava u
Dječjem kazalištu
Branka Mihaljevida
u Osijeku

Tijekom godine

Ulaznice + prijevoz

Povezivanje sa
nastavnim
sadržajima
medijske i likovne
kulture

Učenici, učitelji

POZDRAV
GODIŠNJIM
DOBIMA

Razvijanje
sposobnosti
promatranja i
uočavanja
promjena u prirodi

Uočavanje,
sustavno pradenje,
bilježenje
podataka o
promjenama u
prirodi

Izleti u prirodu

Tijekom školske
godine

Nema troškova

Naučeno primijeniti
u nastavi i
svakodnevnom
životu

Učenici, učitelji

BLAGDANI

Poticati njegovanje
običaja

Obilježavanje
blagdana

Prigodne priredbe,
kreativne radionice

Uoči blagdana

Troškovi za izradu
ukrasa

Analizirati
uspješnost
obilježavanja
blagdana

Učenici, učitelji,
roditelji

JEDNODNEVNA
EKSKURZIJA

Upoznavanje užeg
zavičaja

Upoznavanje
znamenitosti užeg
zavičaja

Jednodnevna
ekskurzija

Troškovi
organizacije izleta

Naučeno primijeniti
u nastavi, izrada
plakata, iznošenje
dojmova

Učenici, učitelji,
roditelji

DOPUNSKA
NASTAVA

Usvojiti početno
čitanje i pisanje,
usvojiti brojeve,
zbrajanje i
oduzimanje do 20

Organizira se na
određeno vrijeme
kao pomod u
svladavanju
školskog gradiva

Na satu dopunske
nastave, prema
planu i programu

Tijekom godine

Nema troškova

Redovitim
pradenjem rada i
napredovanja
učenika doprinijeti
konačnoj ocjeni

Učenici, učitelji

DODATNA
NASTAVA

Razvijanje logičkog
mišljenja i
zaključivanja

Produbljivanje
znanja i razvijanje
interesa za
matematiku

Prema planu i
programu

Tijekom godine

Nema troškova

Usmeno i pismeno
provjeravanje,
uspješnost na
natjecanjima

Učenici, učitelji

IZVANNASTAVNE
AKTIVNOSTI
(KREATIVNA
RADIONICA)

Otkriti i potaknuti
darovitost djece,
poticati kreativno
stvaralaštvo
učenika

Znanja i vještine
usmjeriti prema
potrebama života

Kreativne
radionice

Tijekom godine

Troškovi za
potreban materijal
za rad

To je slobodna
Učenici, učitelji
aktivnost i čini
radost i veselje
učeniku; ocjena je
opdi uspjeh grupe ili
pojedinca u
izvršenju zadatka

