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ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ 

За месец септембар 

 

Конгитивни аспект: 
 Ученици треба да: 
-сагледају садржаје којима ће се бавити настава Православног катихизиса у току 6. разреда 

основне школе;  

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

разреду школовања;  

-кажу да су Јевреји пред долазак Месије били под Римском окупацијом и да су међу њима 

постојале поделе; 

-препознају да су Јевреји очекивали Месију на основу старозаветних пророштава; 

-препричају живот Светог Јована Претече и Крститеља Господњег и каже да је он 

припремао народ за долазак Христа. 

Афективни аспект: 

 Ученици ће: 

-бити мотивисани да похађају часове Православног катихизиса; 

-моћи да доживе врлински живот и покајање као припрему за сусрет са Христом. 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА  
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За месец  септембар  2018. ГОДИНЕ  

Назив предмета:    Верска настава –  Православни катихизис
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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. 
Упознавање садржаја програма и 

начина рада 

информативни

, иницијално 

тестирање 

индивидуални, 

фронтални 

дијалошка, 

илустративно- 

демонстративна 

Свето Писмо, 

наставни листићи за 

вежбање, бојанке и 

слагалице као 

илустративни 

материјал 

Свето Писмо, 

Музичка 

култура 

 

2. 2. 
Историјске околности пред долазак 

Христов 
обрада 

индивидуални, 

фронтални, 

рад у пару 

дијалошка,  

рад на тексту 

Свето Писмо,  

папири са текстом, 

бојанке и слагалице 

као илустративни 

материјал 

 

Свето Писмо, 

Историја 
 

2. 3. Јеврејско ишчекивање Месије обрада 
индивидуални, 

фронтални 

дијалошка, 

илустративно– 

демонстративна, 

рад на тексту 

Свето Писмо, прези 

презентација, лаптоп, 

пројектор, бојанке и 

слагалице као 

илустративни 

материјал   

 

Свето Писмо, 

Историја 
 

2. 4. Свети Јован Претече обрада 
индивидуални, 

фронтални 

дијалошка,  

рад на тексту, 

илустративно-

демонстративна 

Свето Писмо, 

Прези презентација, 

пројектор, лаптоп, 

икона Светог Јована 

Крститеља као 

илустративни 

материјал,  бојанке и 

слагалице као 

илустративни 

материјал   

Свето Писмо, 

Историја 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

   

 

 

              Датум предаје:                                                                                                                                                                                                           

Наставник: 

     27. август 2018. године                       Станислава Темеринац 
 


