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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-6 

 

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 6) 

Тип часа: обнављање 

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: децу, кроз израду писаних радова, подсетити да је Бог створио овај свет као 

многе конкретне врсте; 

-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, метода писаних радова 

 

Наставна средства: Библија за децу, хамер папир, слике биљних и животинских врста 

 

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: 10 минута       

Наставна метода: дијалошка 

Облик рада: индивидуални 

 

Помаже Бог! Записивање часа и одсутних ученика. Молитва Господња.  
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Деца добијају задатак да од пластелина направе разне животињице. Похваљујем 

најуспешније радове. 

 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 30 минута     

Наставна метода: дијалошка, метода писаних радова 

Облик рада: индивидуални, групни 

 

 Предочавам деци да данас настављамо наставну јединицу са претходног часа - Све 

врви од животиња.  

 Ученике делим у три групе.Свака група добија задатак да на папиру формата А4 

напише: 

Основни ниво задатка: прелепи биљни свет. 

Средњи ниво задатка: прелепи животински свет. 

Напредни ниво: прелепи свет људи. 

 Објашњавам деци да је њихов  задатак , да нам папиру, залепе или нацртају биљне 

врстње, односно животинске врсте које је Бог створио и на крају човека. 

  

Завршни део: 
Оквирно планирано време: 5 до 10  минута.   

Наставна метода: дијалошка 

 

Облик рада: индивидуални 

 

 Затим представник групе излази на таблу да објасни како је његова група решила 

задатак. Питања. 

 Усвајање нове теме,  и молитва Богородице Дјево. 

 

 
 


