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ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ 

За месец септембар 

 
Конгитивни аспект: 

 Ученици треба да: 

-могу да сагледају садржаје којима ће се бавити настава Православног катихизиса у току 2. 

разреда основне школе;  

-могу да уоче какво је његово предзнање из градива Православног катихизиса обрађеног у 

претходном разреду школовања;  

-знају да се Крштењем постаје члан Цркве; 

-знају да је Црква заједница потпуно другачија од свих; 

-знају да је Црква заједница са Богом; 

-разликју значења појмова Црква (заједница) и храм (место на којем се сабирамо);
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-на елементарном нивоу могу да опишу зашто се подижу храмови; 

-могу да уоче да је Литургија догађај Цркве; 

-знају да у Литургији учествује само онај ко је крштен и ко то жели. 

Афективни аспект: 

 Ученици ће: 

-желети да активно учествују на часовима верске наставе; 

-желети да посете храм и боље упознају основна обележја православних храмова. 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА  

                                                                                                                     

Школска  2018/2019.  година  

      За месец септембар 2018. ГОДИНЕ  

Назив предмета :    Верска настава-Православни катихизис 

 Разред :         II  Недељни фонд часова :      1 

Ред. број 

наставне 

теме 

Ред. број часа 

наст.јединице Назив наставне јединице 
 

Тип часа Облик -систем рада 
Наставне методе и 

технике 

Наставна средства и 

помагала 
Корелација 

Образовни 

стандарди 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1. Ми смо Црква 
иницијално 

тестирање 

индивидуални, 

рад у пару 

дијалошка; 

илустративно- 

демонстративна 

Библија за децу; 

наставни листићи за 

вежбање 

Свето Писмо; 

Музичка 

култура 

 

2. 2. 
Крштењем постајемо чланови 

Цркве 
обрада 

индивидуални; 

фронтални 

дијалошка; 

илустративно-

демонстративна 

Библија за децу; 

икона Христовог 

крштења као 

илустративни 

материјал, библијска 

прича и бојанка као 

илустративни 

материјал 

Свето Писмо, 

Ликовна 

култура 

 

2. 3. Црква - заједница обрада 
индивидуални; 

фронтални 

дијалошка,  

рад на тексту, 

илустративно-

демонстративна  

Библија за децу; 

слике као 

илустративни 

материјал 

Свето Писмо, 

Српски језик и 

књижевност, 

Ликовна 

култура 

 

2. 4. Храм – место окупљања обрада 

индивидуални; 

фронтални; 

рад у пару 

дијалошка; 

метода недовршених 

реченица 

рад на тексту  

Библија за децу; 

слике различитих 

храмова као 

илустративни 

материјал, 

наставни листићи за 

вежбање 

 

Свето Писмо, 

Ликовна 

култура 

 



 

 

 

 

 

 Датум предаје:                                      Наставник: 

 

      27. август 2018. године                                                                                                                                                                                     

Станислава Темеринац 


