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Општи подаци: 

Назив предмета: Верска настава – Православни катихизис 

Име и презиме катихете/ вероучитеља:  Станислава Темеринац  

Школа и место: ОШ“ Браћа Новаков“ Силбаш 

Разред: I-5   

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Заједница љубави Бога, човека и природе 

Наставна јединица: Послушност (број 5) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа:  

Циљ часа:  пружити основ за разликовање и упоређивање породичних односа и односа 

који владају у Цркви. 

Оперативни задаци часа:    

-образовни: деци предочити да је сваки човек посебан, односно да је Бог створио сваког 

човека посебног; 

-направити паралелу између наших породица и односа Христа и апостола и предочити 

деци да нас Христос учи да волимо друге људе и да будемо послушни;   

-васпитни: развијање љубави према Богу и љубави и послушности премаљудима. 

Oчекивани исходи часа:  

Когнитивни аспект: -ученик ће знати да заједница са Богом почива на слободи; 

-знати да је послушност израз љубави. 
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Афективни аспект: -ученик ће показивати жељу да љубав исказује на конкретан начин. 

Наставни облик рада: индивидуални, фронтални  

Наставне методе: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Наставна средства:  Библија за децу, слике, бојанке и иконе као илустративни материјал  

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо, ЧОС, Ликовна култура 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  Опис појма 

апостоли Апостоли су Христови ученици. У почетку их је било дванаест. 

послушност   Послушност је израз љубави према Богу и људима. 

Kоришћени извори сазнања и стручна литература: 

 Извори: Свето Писмо, издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне 

Цркве; Бибија за децу; 

 Литература: Црквени словар за први разред основне школе, др Игнатије Мидић, 

Београд, 2001.  

 

 Структура и ток часа: 

 

 Уводни део:  

Оквирно планирано време: 10 минута       

Наставна метода: дијалошка 

Облик рада: фронтални, индивидуални 

 Помаже Бог. Уписивање часа и одсутних ученика. Молитва Господња.  
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 Уводим децу у тему тако што им показујем слику деце (види прилог I). Потом 

селди разговор са децом кроз питања: 

1. Колико имаш пријатеља? 

2. Да ли су сви они слични? 

3. Да ли они изгледају као ти? 

 Деца добијају задатак да нацртају свог најбољег пријатеља у свеску. 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 25 минута     

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални, фронтални 

  На табли пишем назив наставне јединице – Послушност и предочавам деци да 

ћемо данас научити зашто је важно бити добар пријатељ и послушан. 

 Разговарамо мало о породици. 

1. Како се родитељи односе према својој деци? 

2. Како се деца односе према својим родитељима? 

3. Да ли деца могу да помогну својим родитељима и на који начин? 

4. Зашто деца помажу својим родитељима? 

 Правим паралелу између наших породица и Христа и апостола. Обајшњавам деци 

да су апостоли  Христови ученици. Показујем деци слику апостола (види прилог II). 

 Однос између Христа и апостола заснован је на љубави и послушности. Исто такав 

треба да буде однос између свих људи. 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 5 минута.   

Наставна метода: илустративно-демонстративна  
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Облик рада: индивидуални 

 Деца добијају задатак да обоје бојанку Христа и његових апостола (види прилог 

III). Усвајање теме, питања  и молитва Богородице Дјево. 

Прилози:  

Прилог I: слике деце 

 

Прилог II: икона Христових апостола 
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Прилог III: бојанка Христа и апостола 

 

 


