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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 3. 

разреда основне школе;  

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

претходном разреду школовања.  

-препознају неке елементе библијске повести о стварању света; 

-могу да препознају и именују иконе на којима су представљени дани стварања света, на 

основу библијске повести; 

-могу да увиде да је свет скуп конкретних врста живих бића која су уједињена, једна 

другима потребна и да она чине велику заједницу љубави – Цркву; 

-могу да објасне да је свет створен љубављу Божјом. 

 

Афективни аспект: 

 Ученици ће: 

-бити мотивисани да активно учествују на часовима верске наставе; 

-бити подстакнути да развијају љубав према ближњима, природи и Богу; 

-развијати жељу и свест о важности бриге према ближњима и природи. 
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ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА  

                                                                                                                     

Школска  2018 /  2019. година  

За месец  септембар  2018. ГОДИНЕ  

Назив предмета :   Верска настава –  Православни катихизис        

 Разред :     III  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. Свет је створен за тебе, чувај га!  
иницијално 

тестирање 

индивидуални, 

фронтални, 

групни  

дијалошка, 

илустративно - 

демонстративна 

Библија за децу, 

наставни листићи за 

вежбање 

Свето Писмо, 

Музичка 

култура 

 

2. 2. 
Свето Писмо нам сведочи о настанку 

света 
обрада 

индивидуални, 

фронтални 

 

дијалошка, 

илустративно-

демонстративна 

Свето Писмо, 

Библија за децу, 

наставни листићи за 

вежбање, прези 

презентација, лаптоп, 

пројектор 

 

Свето Писмо, 

Природа и 

друштво 

 

2. 3. Света некада уопште није било обрада 

индивидуални, 

рад у пару 

 

дијалошка, 

рад на тексту, 

илустративно-

демонстративна 

Библија за децу, 

бојанке и иконе анђела 

као илустративни 

материјал 

Свето Писмо, 

Ликовна 

култура 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
          Датум предаје:                                                                                                                                                         

Наставник:  

   27 .  август  2018. године                                                                                                                                        

Станислава Темеринац  

 

2. 4. 
Све је биље створено и сунцем 

обасјано 
обрада 

индивидуални, 

фронтални. 

дијалошка, 

метода 

асоцијације, 

илустративно-

демонстративна 

Библија за децу, 

папири са 

асоцијацијама, бојанке 

као илустративни 

материјал 

Свето Писмо, 

Природа  и 

друштво, 

Ликовна 

култура 

 



 


