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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-7   

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Заједница љубави Бога, човека и природе 

Наставна јединица: Цео свет на дар (број 3) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа:  

Циљ часа: ученицима пружити основ за упознавање односа који владају између човека и 

Бога. 

Оперативни задаци часа:   

-образовни: деци, кроз библијске стихове, песму и бојанку, предочити лепоту створеног 

света; 

-васпитни: развијање љубави према другарима, Богу и природи. 

Oчекивани исходи часа:  

Когнитивни аспект:  

-ученици ће знати да је Бог Отац створио свет из љубави; 

-ученици ће моћи да препознају да је наш живот Божји дар; 

-ученици ће знати да Бог жели да живимо у заједници са Њим. 
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Афективни аспект: ученици ће показивати жељу да љубав исказују на конкретан начин. 

Наставни облик рада: фронтални, индивидуални  

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

Наставна средства: Библија за децу, папири са песмицом «Ал је леп овај свет», бојанка 

Рајског врта као илустративног материјала 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо, Свет око нас, Српски језик  

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  Опис појма 

стварање света Бог је створио свет за шест дана из људи. 

Kоришћени извори сазнања и стручна литература: 

 Извори: Свето Писмо, издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне 

Цркве; 

 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, рад на тексту 

Облик рада: индивидуални 

 Помаже Бог! Записивање часа, Молитва Господња. На почетку часа ученицима 

пуштам цд запис песме „Ал` је леп овај свет,“ Ј. Ј. Змаја, као и одштампан текст песме за 
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сваког ђака (види прилог I).  После слушања песме постављам ученицима следећа 

питања: 

 О чему нам говори ова песма? 

 Какво расположење побуђује (ствара) у вама? 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 25 минута     

Наставна метода: дијалошка, рад на тексту, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални, фронтални 

 На табли пишем наслов наставне јединице – Цео свет на дар и наглашавам деци да 

ћемо данас учити о прелепом Божијем свету који је Бог дао људима на дар. 

 Започињем разговор са децом тако што постављам питања а они одговарају 

на њих: 

1. Шта мислите ко је створио овај свет? 

2. Шта мислите колико дуго је трајало стварање света? 

3. Ко је једини велики и моћан да може створити овај свет?  

4. Да ли то може да учини сваки човек или не може? Зашто?  

 Читам деци одломак из Светог Писма који нам говори о стварању света (види 

прилог II). Деца слушају библијску причу и за то време добијају бојанке које приказују 

све оно што је Бог створио (види прилог III). По завршетку приче разговарамо о 

прочитаном. Деца уз помоћ бојанки треба се  сете свега што је Бог створио. 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 5 минута   

Наставна метода: илустративно-демонстративна  

Облик рада: индивидуални  

 Затим деца боје бојанке и лепе их у свеску. 

Молитва Богородице Дјево. 
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Прилози:  

Прилог I: Ал` је леп овај свет 

Ал` је леп овај свет, 

Онде поток, овде цвет; 

Тамо њива, овде сад, 

Ено сунце, ево хлад! 

Тамо Дунав, злата пун, 

Онде трава, овде жбун. 

Славуј песмом љуља луг. 

Ја га слушам и мој друг. 

Прилог II: библијски стихови  

 1. У почетку створи Бог небо и земљу. 2. А земља беше без обличја и пуста, и беше 

тама над безданом; и дух Божји дизаше се над водом. 3. И рече Бог: Нека буде светлост. И 

би светлост. 4. И виде Бог светлост да је добра; и растави Бог светлост од таме. 5. И 

светлост назва Бог дан, а таму назва ноћ. И би вече и би јутро, дан први. 6. Потом рече 

Бог: Нека буде свод посред воде, да раставља воду од воде. 7. И створи Бог свод, и растави 

воду под сводом од воде над сводом; и би тако. 8. А свод назва Бог небо. И би вече и би 

јутро, дан други.  9. Потом рече Бог: Нека се сабере вода што је под небом на једно место, 

и нека се покаже суво. И би тако. 10. И суво назва Бог земља, а зборишта водена назва 

мора; и виде Бог да је добро. 11. Опет рече Бог: Нека пусти земља из себе траву, биље, 

што носи семе, и дрво родно, које рађа род по својим врстама, у коме ће бити семе његово 

на земљи. И би тако. И виде Бог да је добро. 13. И би вече и би јутро, дан трећи. 

14. Потом рече Бог: Нека буду видела на своду небеском, да деле дан и ноћ, да буду знаци 

временима и данима и годинама; 15. И нека светле на своду небеском, да обасјавају 

земљу. И би тако. 16. И створи Бог два видела велика: видело веће да управља даном, и 

видело мање да управља ноћу, и звезде. 17. И постави их Бог на своду небеском да 

обасјавају земљу. 18. И да управљају даном и ноћу, и да деле светлост од таме. И виде Бог 

да је добро. 19. И би вече и би јутро, дан четврти. 20. Потом рече Бог: Нека врве по води 

живе душе, и птице нека лете изнад земље под свод небески. И виде Бог да је добро. 22. И 

благослови их Бог говорећи: Рађајте се и множите се, и напуните воду по морима, и птице 

нека се множе на земљи. 23. И би вече и би јутро, дан пети. 26. Потом рече Бог: Да 

начинимо човека по свом обличју, као што смо ми. 27. И створи Бог човека по обличју 
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свом, по обличју Божјем створи га; мушко и женско створи их. 28. И благослови их Бог, и 

рече им Бог: Рађајте се и множите се, и напуните земљу, и владајте њом, 31. Тада погледа 

Бог све што је створио, и гле, добро беше веома. И би вече и би јутро дан шести. 

Прилог III: бојанка рајског врта 

 

 

 


