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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-7 

 

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

 

Методички подаци: 

Наставна тема: Бог ствара свет и човека 

Наставна јединица: Створен сам да личим на Бога - (број 7) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: -објаснити ученицима да је човек икона Божја (сличан Богу) зато што је 

створен као слободна личност и једини позван да буде домаћин света; 

-омогућити ученицима да увиде разлику између Бога и створене природе. 

Оперативни задаци часа:    

-образовни: деци, кроз библијске стихове и библијски цртани филм, предочити да је Бог 

створио човека који личи на Бога; 

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

Oчекивани исходи часа:  

Когнитивни аспект: 

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

-моћи да разумеју да се права слобода изражава као љубав према другим људима, природи 

и Богу; 
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-ученици ће уочити да је човек сличан Богу. 

Афективни аспект: 

-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, рад на тексту 

 

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 

круна стварања 
Човек је круна Божијег стварања што значи да је Бог подарио 

људима и душу и тело. 

По“лику“ 

и“обличју“ 

Човек је створен по „лику“ и „обличју „Божијем што значи да је 

Бог створио човека слободним. 

 

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 

 

 Структура и ток часа: 
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Уводни део:  

Оквирно планирано време: 15 минута       

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални 

 

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

Предочавам деци да ћемо на данашњем часу обрадити наставну јединицу – 

Створен сам да личим на Бога. Пуштам деци одломак из библијског цртаног филма 

(види прилог I)  „Адам и Ева“ који говори о стварању првих људи. Деца одговарају на 

питања: 

1. Како се зове први човек кога је створио Бог и од чега је он створен? 

2. Како је зове прва жена и од чега је она створена? 

 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 25 минута     

Наставна метода: дијалошка, рад на тексту 

Облик рада: индивидуални 

 

 Читам  деци одломак из Светог Писма који говори о стварању првих људи (види 

прилог II). Разговарамо о библијским стиховима и изводимо закључке:  Ови стихови 

нам говоре да је  Бог створио људе на крају свог стварања односно шестог дана. Адам је 

створен од земаљског праха а Ева од Адамовог ребра. Такође, Бог је створио прве људе 

по свом „ лику“ и „обличју“ што значи да је Бог даровао људима слободу а то је оно по 

чему се, између осталог, људи разликују од свега створеног. 

  

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 5 до 10  минута.   

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални 
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 Деца добијају да обоје бојанку Адама и Еве (види прилог III). 

Усвајање нове теме,  и молитва Богородице Дјево. 

 

Прилози:  

Прилог I: библијски цртани филм „Адам и Ева“ 

https://www.youtube.com/watch?v=p0KU_mEb73Y 

 

Прилог II: библијски стихови 1 Мој. 26-28. 

 

„
26

Потом рече Бог: Да начинимо човека по свом обличју, као што смо ми, који ће бити 

господар од риба морских и од птица небеских и од стоке и од целе земље и од свих 

животиња што се мичу по земљи.
27

И створи Бог човека по обличју 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, и будите господари од риба морских и 

од птица небеских и од свих звери што се миче по земљи“. 

 

Прилог III: бојанка Адама и Еве 
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