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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: II-7  

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Моје место у Цркви  

Наставна јединица: Догађај радости (број 7) 

Датум одржавања часа: 

Тип часа: обнављање 

Циљ часа: указати ученицима да је учешће у Литургији засновано на слободи. 

Оперативни задаци часа:    

- образовни: децу, кроз објашњење и бојанку као илустративни материјал, утврдити у 

осећању да је Литургија догађај радости због сједињења с Христом кроз Свето Причешће; 

- васпитни: подстицање деце на што чешћи одлазак на Свету Литургију у Храм.  

Oчекивани исходи часа:  

Когнитивни аспект: ученици ће моћи да уоче да је Литургија догађај Цркве. 

Афективни аспект: ученици ће желети да посете храм и боље упознају основна обележја 

православних храмова. 

Наставни облик рада: индивидуални, фронтални  

Наставне методе: дијалошка, илустративно-демонстративна 
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Наставна средства: Библија за децу, папир са песмицом «Недеља у Храму», наставни 

листић за вежбање, бојанка као илустративни материјал 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо, Музичка култура, Ликовна култура 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  Опис појма 

Литургија 
 Литургија је радостан догађај у Цркви на који су позвани сви 

људи који су крштени. 

Свето Причешће Свето Причешће је сједињење са Христом на Светој Литургији. 

Kоришћени извори сазнања и стручна литература: 

 Извори: Свето Писмо, издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне 

Цркве; Библија за децу.  

 Литургија: Православни катихизис  за други разред, др Игнатије Мидић, Београд, 

2003. година. 

 Структура и ток часа:  

Уводни део:  

Оквирно планирано време: 5  минута       

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални 

Помаже Бог. Молитва Господња. Предочавам деци да ћемо данас наставити да 

учимо о Светој Литургији. Певамо песмицу „Недеља у Храму“ (види прилог I). 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 25 минута     

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални, фронтални 
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  Објашњавам деци да је прву Литургију служио је Христос, заједно са својим 

ученицима. дан пре свог страдања, у четвртак, Христос је желео да поучи и охрабри своје 

ученике и да их припреми за тај догађај. Због тога их је позвао на вечеру, коју називамо 

Тајна Вечера, тада је  преломио хлеб и рекао да је то Његово Тело, узео је чашу са 

вином и рекао да је вино крв Његова. Дао је хлеб и вино својим ученицима и рекао им је 

да то разделе међу собом. Још је рекао да када год буду делили вино и хлеб сећајући се 

Њега, Он ће бити с Њима до краја света. На Литургији ми чинимо оно што је Христос 

рекао да чинимо када желимо да Он буде међу нама: окупљамо се, заједно се молимо и 

сећамо Христа и ишчекујемо Његов поновни долазак.  

  Деца добијају бојанку Светог Причешћа коју треба да обоје (види прилог II).  

Завршни део: 

Оквирно планирано време:10  минута   

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални,фронтални 

  Деца добијају наставни листић који треба да реше (види прилог III). 

Питања, молитва Богородице Дјево. 

Прилози: 

Прилог I: песма Недеља у Храму 

Брује тихо звучна звона, 

јављајући мио глас: 

уз славопој са амвона, 

Христос себи зове нас. 

Мило небо славом блиста, 

Анђели су свили хор; 

све прославља Бога- Христа 

сав се ори рајски двор. 

Најмилије Господу је 

кад у храму скупа сви 

сложним духом браћа,сестре 

све то Христа прослави. 

Тад се небо мило смеје, 
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мир Христов нам с неба сја 

а љубав нам душу греје, 

и милост је обасја. 

Прилог II: бојанка Светог Причешћа 

Прилог III: наставни листић за вежбање: 

1. Света Литургија је најважнија __________________у Цркви. 

2. Свету Литургију служи______________________ у име епископа. 

3. Свештеник служи Свету Литургију сваке ________________и______________. 

4. Најважнији део Свете Литургије је _____________  __________________ јер тада 

примамо Тело и ________ Господа____________  __________________. 

5. Када дођемо у Цркву треба да се понашамо___________________ што значи да 

_______________________________________________________________________. 

 


