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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: III-5 

 

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

 

Методички подаци: 

Наставна тема: Бог ствара свет и човека 

Наставна јединица: Све врви од животиња (пети и шести дан стварања) - (број 5) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: омогућити ученицима да разумеју да Бог ствара природу и човека, јер жели да 

их воли и да буде са њима заједно. 

Оперативни задаци часа:    

-образовни: деци кроз рад на тексту и наставне листиће, предочити да је Бог створио 

велики број животинских врста; 

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

Oчекивани исходи часа:  

Когнитивни аспект: 

-ученици ће моћи да увиде да је свет скуп конкретних врста живих бића која су уједињена, 

једна другима потребна и да она чине велику заједницу љубави – Цркву; 

-ученици ће моћи да објасне да је свет створен љубављу Божјом. 

Афективни аспект: 
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-ученици ће бити подстакнути да развијају љубав према ближњима, природи и Богу; 

-ученици ће развијати жељу и свест о важности бриге према ближњима и природи. 

Наставни облик рада: фронтални, индивидуални 

 

Наставне методе: дијалошка, илустративно-демонстративна 

 

Наставна средства: Библија за децу, наставни листићи за понављање и вежбање 

 

Место извођења наставе: учионица 

 

Корелација: Свето Писмо, Природа и друштво, Ликовна култура 

 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

Појам опис појма 

конкретне врсте Бог је створио јединствени свет али као многе конкретне врсте. 

различитост 

врста 

Бог је створио велики број различитих врста у биљном и 

животинском свету. 

 

Kоришћени извори сазнања и стручна литература: 

 Извори: Свето Писмо, издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне 

Цркве; Библија за децу; 

 Литература: Православни катихизис за трећи разред основне школе, др Игнатије 

Мидић,. Београд, 2003. година. 

 Структура и ток часа:  

Уводни део:  

Оквирно планирано време: 5 минута       

Наставна метода: дијалошка 

Облик рада: индивидуални, фронтални 

 

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

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

задатка. 
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Главни део: 

Oквирно планирано време: 20 минута     

Наставна метода: дијалошка, рад на тексту 

Облик рада: индивидуални, фронтални 

 На табли пишем назив наставне јединице Све врви од животиња и предочавам 

деци да ћемо данас научити које све животиње је Бог створио. 

 Читам деци одломак из Светог Писма о стварању света (види прилог II). Читајући 

прву главу Постања, видимо да постоји јасна различитост  по врстама у биљном свету и 

постоји јасна различитост  по врстама у животињском свету!  

 Кроз пар питања подстаћи децу да  размисле о теми „Да ли је биљни и животињски 

свет по врстама својим раније био разноврснији  или је сада разноврснији“. 

 Разговараћемо на ову тему: 

1) Колико врста животиња је раније живело на земљи? 

2) Колико је изумрело животињских врста? 

3) Да ли је природа сада разноврснија или је то раније била? 

Набројаћемо врсте животиња које су изумреле или су на рубу егзистенције. За које се 

човечанство бори да их сачува од изумирања. Којих има по неколико стотина у целом 

свету . Да би смо ушли у проблематику теме , поставићемо следећа питања : 

1) Набројите врсте животиња које су изумреле ? 

2) Да ли сте чули да је нека врста животиња на самом рубу постојања , то јест да их има по 

неколико стотина у целом свету и да постоји опасност да изумру? 

Дакле, можемо видети да је биљни и животињски свет по врстама својим раније био 

разноврснији.  

  

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 10 минута.   

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: рад у пару 

 

 Деца добијају задатак да реше наставни листић (види прилог III). Анализа задатка.  

 Питања. Усвајање нове теме  и молитва Богородице Дјево. 
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Прилози: 

Прилог I: наставни листић за понављање 

1. Ко је створио свет? 

а. Бог Отац-Творац; 

б. свет је створен из земљотреса;  

в. олуја, невреме. 

2. Из чега је створен свет? 

а. из Божанске природе; 

б. из дубине земље; 

в. ни из чега. 

3. Зашто је створен свет? 

а. да би човек имао простор за живот; 

б. да би човек задобио вечни живот у љубави са Богом; 

в. да би човек господарио земљом.  

 

Прилог II: Постање 1, 20-24 

20„Потом рече Бог: нека врве по води живе душе, и птице нека лете изнад земље под 

свод небески. И створи Бог китове велике и све живе душе што се мичу, што проврвјеше 

по води по врстама својим, и све птице крилате по врстама њиховијем. И видје Бог да је 

добро; И благослови их Бог говорећи: рађајте се и множите се, и напуните воду по 

морима, и птице нека се множе на земљи. И би вече и би јутро, дан пети.“24 Потом рече 

Бог: нека земља пусти из себе душе живе по врстама њиховијем, стоку и ситне животиње 

и звијери земаљске по врстама њиховијем. И би тако.И створи Бог звијери земаљске по 

врстама њиховијем, и стоку по врстама њезинијем, и све ситне животиње на земљи по 

врстама њиховијем. И видје Бог да је добро“. 

 

Прилог III: наставни листић за вежбање 

Наброј и у празна поља упиши припаднике врста које је Бог створио: 

инсекти 

 

биљке 

 

 

 

рибе 

 

 

 

птице 

 

 

 
 

животиње 
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