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ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ 

За месец септембар 

 

 

Конгитивни аспект:  

 Ученици треба да:  

-стекну основне информације о темама које ће се обрађивати у настави Православног 

катихизиса током четвртог разреда;  

-уочеи какво је његово предзнање из градива обрађеног у претходном разреду 

школовања;; 

-уоче важност постојања заједнице; 

-уоче разлику између Цркве и сваке друге заједнице; 

-уоче да је Црква слободна заједница у којој учествују само они који то желе; 

-знају да се они који су у заједници са Христом називају хришћани и да је Црква њихова 

заједница. 

Афективни аспект: 

            Ученици ће: 

-желети да активно учествују на часовима верске наставе; 

-бити подстакнути да активно учествују у животу Цркве; 

-бити подстакнути да препознају живот као дар Божји; 

-бити подстакнути да препознају Живот Вечни као Божји дар. 
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ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА  

                                                                                                                    

Школска 2018 /  2019. година  

За месец  септембар  2018 .  ГОДИНЕ  

Назив предмета:  Верска настава-Православни катихизис                  

Разред:   IV                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. Дружимо се са Богом и светима 
иницијално 

тестирање 

индивидуални; 

рад у пару 

дијалошка; 

илустративно-

демонстративна 

Библија за децу 

наставни листић 

за вежбање, слике 

као илустративни 

материјал 

Свето Писмо, 

Музичка култура 
 

2. 2. Заједница је основ живота обрада 

индивидуални; 

фронтални; 

рад у пару 

 

дијалошка; 

„снежна лавина“; 

 рад на тексту 

 

Библија за децу, 

папири формата 

А4 

Свето Писмо, 

Српски језик и 

књижевност 

 



 

 

 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Датум предаје:                                     Наставник: 

        27. август 2018. године                                                                                                                                                                              

Станислава Темеринац 

 

  

2. 3. Црква је наш извор обрада 

индивидуални; 

фронтални 

 

дијалошка; 

рад на тексту, 

илустративно-

демонстративна 

Библија за децу, 

икона Светог 

владике Николаја 

као илустративни 

материјал 

Свето Писмо, 

Српски језик и 

књижевност; 

Сабрана дела 

Светог владике 

Николаја 

Велимировића 

 

3. 4. 
Црква је заједница са Светом 

Тројицом 
обрада 

индивидуални; 

фронтални 

 

дијалошка; 

илустративно- 

демонстративна, 

рад на тексту 

 

Библија за децу, 

  папири формата 

А4, књига „Из Ја 

град у Ти град“ 

Свето Писмо, 

Српски језик и 

књижевност 

 



 


