OBRAZOVNI
PLANER
Učitelj/ica:
Razred:
Školska godina:

„Uvijek izaberi

ljubaznost i dobrotu
kad se ispred tebe nađe izbor između
biti u pravu ili biti ljubazan.“
- Dr. Wayne W. Dyer

#BudiFrend

Pogledajte od 23.11. u kinima

čudo
TOPLA I DIRLJIVA PRIČA PUNA LJUDSKOSTI I NADE!

August je desetogodišnji dječak koji mora živjeti
s teškim genetskim poremećajem zbog kojeg od
rođenja ima unakaženo lice i glavu. Nakon 28
operacija zbog kojih nikad nije mogao normalno
pohađati školu, s deset godina ga roditelji ipak
upisuju u peti razred osnovne škole Beecher.
Auggie u školu kreće s puno straha i nevjerice i boji
se kako će svakodnevno biti izložen pogledima,
zgražanju i komentarima svojih školskih prijatelja.

Podaci o razredu
Ime i prezime

Adresa

Broj telefona

Rođendan

#BudiFrend

Podaci o ljubaznim djelima
Ime i prezime

Tjedan 1

Tjedan 2

Tjedan 3

Tjedan 4

Tjedan 5

Ispunite tablicu za svakog učenika u razredu. Svaki put kad učenik napravi dobro djelo ili se odnosi s ljubaznošću prema ostalim učenicima u
tablicu Podaci o ljubaznim djelima mu dodijelite +. Nakon svakog tjedna učenik s najviše + dobiva naljepnicu Ja sam ljubazan (Prilog 3)
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Prijedlozi za svaki tjedan:
Tjedan 1 - Mjesečna mudra izreka gosp. Brownea pomaže učenicima da progledaju izvan
granica svojeg svijeta i razmisle o svojim uvjerenjima. Definicija mudre izreke
gosp. Brownea je sve što nam može pomoći donijeti važnu odluku. Zatražite od
učenika da razmisle o mudrim izrekama koje se mogu primijeniti na sve u školi
kako bi postala sigurnijim i ljubaznijim mjestom. Podijelite učenike u parove i
zatim odaberite jednu izreku za koju će napraviti plakat koji ju ilustrira. Plakate s
izrekama objesite u svim zajedničkim prostorima u školi.
Tjedan 2 - Izazov tjedna - Pohvalite nekoga.
Tjedan 3 - Izazov tjedna - Družite se s učenicima s kojima se niste do sada družili.
Tjedan 4 - Izazov tjedna - Pomozite nekome sa svladavanjem gradiva.
Tjedan 5 - Izazov tjedna - Zaplješćite nekome tko je učinio dobru stvar ili naučio gradivo..
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