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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-8  

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Литургијске службе 

Наставна јединица: Народ Божији – различите службе (број 8) 

Датум одржавања часа: 

Тип часа: обрада 

Циљ часа: -ученицима пружити основно знање о литургијским службама. 

Оперативни задаци часа:    

- образовни:  

- васпитни: изградња свести о што чешћем одласку у Храм. 

Oчекивани исходи часа:  

Конгитивни аспект: 

-ученици ће препознати и именовати основне службе које постоје на Литургији; 

-ученици ће знати да свако у Цркви има своју службу. 

Афективни аспект: 

-ученици ће бити подстакнути да размишљају о својој служби у Цркви. 

Наставни облик рада: индивидуални, фронтални  
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Наставне методе: метода „braimstorning“, дијалошка, илустративно-демонстративна 

 Наставна средства: Свето Писмо,стикери у боји, слике и бојанке као илустративни 

материјал 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Свето Писмо, Свет око нас, ЧОС 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  опис појма 

Народ Божији Народ Божији чини сав верујући крштени народ. 

чтец Чтец је помагач епископу и свештенику у олтару. 

појац Појци су људи које поје, тј. певају Свету Литургију. 

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: метода „braimstorning“ 

Облик рада: индивидуални 

Помаже Бог! Записивање часа и одсутних ученика. Молитва Господња. На табли 

пишем реч служба. Деца добијају задатак да на стикерима у боји запишу прву асоцијацију 

на задату реч. Закључујемо да је служба улога сваког појединца у породици, друштву, 

цркви, школи... 
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Главни део: 

Oквирно планирано време: 25 минута     

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални, фронтални 

 На табли пишем назив наставне јединице коју ћемо обрађивати Народ Божији – 

различите службе у Цркви и предочавам да ћемо данас научити службе које народ 

Божији обавља у цркви. 

 Показујем деци слику Свете Литургије и деца треба да препознају да је реч о 

народу који се налази у цркви на Светој Литургији (види прилог I).  

 Следи разговор са децом о служби коју народ може да обавља у цркви. Делим деци 

бојанке које то показују (види прилог II) а деца треба дате бојанке да залепе у свеску и да 

испод сваке бојанке запишу службу који народ можеда обавља у цркви: певање (појање) у 

цркви, читање апостола, помагање свештенику у олтару, продавање свећа... 

 Након њихових запажања усвајамо значење појмова чтец, појац, тутор...  

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 10  минута   

Наставна метода: илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални 

  Деца добијају задатак да обоје добијене бојанке. 

Питања, молитва Богородице Дјево. 

Прилози: 

Прилог I:  
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Прилог II:  слике делова Храма 

 

 


