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Општи подаци: 

Назив предмета: Верска настава – Православни катхизис 

Име и презиме катихете/ вероучитеља:  Станислава Темеринац  

Школа и место: ОШ“ Браћа Новаков“ Силбаш 

Разред: I-6   

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Заједница љубави Бога, човека и природе  

Наставна јединица: Даривање је израз љубави (број 2) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа:  

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

који владају у Цркви; 

-пружити основ за упознавање односа који владају између човека и Бога. 

Оперативни задаци часа:   

-образовни: деци, кроз примере из свакодневног живота и поучну причу „Љубав“ 

предочити да је даривање израз љубави; 

-васпитни: јачање љубави према другим људима. 

Oчекивани исходи часа:  

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

- ученици ће знати да је послушност израз љубави; 

-моћи ће да препознају да је даривање плод љубави. 
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Афективни аспект: -ученици ће показивати жељу да љубав исказује на конкретан начин. 

Наставни облик рада: индивидуални, фронтални  

Наставне методе: дијалошка, илустративно-демонстративна, рад на тексту 

Наставна средства: Библија за децу, свеска и бојице  

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Библија за децу, Ликовна култура 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  Опис појма 

дар Дар је поклон.  

даривање  

Даривање је знак љубави према другим људима. Када некога 

волимо, љубав му показујем кроз однос према њему: тако што га 

дарујемо, тако што му помогнемо када му је потребна помоћ... 

Kоришћени извори сазнања и стручна литература: 

 Извори: Свето Писмо, издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне 

Цркве; Библија за децу. 

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

Београд, 2001. година.  

 Структура и ток часа: 

 

 

 Уводни део:  

Оквирно планирано време: 10 минута       

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални, фронтални 
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 Помаже Бог. Записивање часа и одсутних ученика. Молитва Господња. 

 Полако уводим децу у тему кроз задатак. Деца треба да нацртају једно велико срце 

у свеску и да у срцу нацртају људе које највише воле.  Следи разговор са децом кроз 

питања: 

1. Кога сте нацртали у срцу? 

2. Зашто волите те људе? 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 25 минута     

Наставна метода: дијалошка, рад на тексту 

Облик рада: индивидуални, фронтални  

 На табли пишем наслов наставне јединице – Даривање знак љубави и предочавам 

деци да ћемо на данашњем часу учити о односима према људима које волимо. 

 Читам деци причу „Љубав“ (види прилог I). Разговарам са децом о причи: 

1. Шта је љубав? 

2. Како нам изгледа природа када је волимо? 

3. Како се осећаш кад си сам, а како кад си заједно са онима које волиш и онима који 

тебе воле? 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 10 минута   

Наставна метода: дијалошка, илустративно - демонстративна  

Облик рада: индивидуални 

 Деца добијају задатак да илуструју причу.   

Прилози:   

Прилог I: прича „Љубав“ 
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 Мама је малом Богољубу за Васкрс поклонила птичицу. Богољуб се много 

обрадовао дару. Ни сам није знао зашто се толико радује. Имао је Богољуб много играчака 

и све су му оне биле драге, али је ову птичицу посебно заволео. Биће да је то стога што је 

жива. Додуше, кад год би се играо са друговима, он је и играчке некако гледао као да су 

живе. На крају је разумео: птичица му је била посебно драга зато што му је њу поклонила 

мама. А он маму много воли. Богољуб је са птичицом, коју је назвао Кића, остварио праву 

заједницу. Хранио је и бринуо се о њој - да буде чиста, да се зими не прехлади... Или да је 

не би, којим случајем, дохватила маца... И птичица је посебно волела малог Богољуба. Кад 

би се Богољуб вратио кући из школе, она би тако весело чаврљала. Слетела би му на раме, 

ставила му свој кљунић у ухо и мило мрморила као да му прича нешто посебно, нешто 

што није желела да други чују.  

 Једног дана мали Богољуб се врати из школе. Уђе у кућу, али не чу свог пријатеља 

Кићу. Уђе у собу, али Киће нема. Види он: кавез отворен, прозор отворен, а птичице нема 

у соби. Дуго је Богољуб тражио свог Кићу. Пошто га не нађе, заплака. Мало касније отац 

и мајка се вратише кући и затекоше малог Богољуба како плаче за несталим Кићом. 

Тешили су га и обећавали му да ће му већ сутрадан купити другу птичицу, лепшу него 

што је био Кића. Али, мали Богољуб није хтео другу. Туговао је он за својим Кићом и хтео 

је да му врате њега, само њега.  

 Мама и тата су му говорили да то није могуће и да једино могу да му набаве другу 

птичицу. - Мали Кића је сада сигурно са друговима. И њему је тешко без тебе, али он је 

ипак птичица и треба да буде тамо где су остале птице. Но, он тебе неће заборавити, а 

нећеш ни ти њега - говорили су тата и мама малом Богољубу. Када ту другу птичицу 

заволиш - говорили су - и она ће бити твој најмилији Кића. Љубав нам доноси радост. Она 

чини да људи и природа око нас буду јединствени и непоновљиви. Ово последње је мали 

Богољуб разумео, јер је он својом љубављу чинио да све његове играчке буду живе, али 

није могао да разуме зашто Кићу не може да замени ни једна друга птичица. Биће да је 

због тога што је он свога Кићу много волео. А и Кића њега. Мали Богољуб се на крају 

ипак утешио кад су му тата и мама казали да је Кића свакако жив и да је сигурно срећан 

јер је са својим друговима. Због тога је Богољуб кад год су долазиле друге птичице у 

њихову башту испред куће, ту, међу њима, видео и свог Кићу. Или му се бар тако чинило? 

Не зна. Но, од тада је Богољуб волео и пазио све птичице, јер су све оне постале његове. 


