
 
 

 

E-mail:    osbracanovakov29@open.telekom.rs 

www.osbracanovakovedu.rs 

 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ 

За месец  октобар 

 

Конгитивни 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;  

-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;  

-уочити да је човек сличан Богу.  

Афективни аспект: 

 Ученици ће: 

-бити подстакнути да развијају љубав према ближњима, природи и Богу; 

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

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА  

                                                                                                                                                    

Школска 2018 /  2019.година  

За  месец октобар 2018. ГОДИНЕ  

Назив предмета :    Верска настава –  Православни катихизис        

 Разред :     III

 Недељни фонд часова :    1 

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец:    план рада је 

реализован у потпуности и није било никаквих одступања. 
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Ред. број 

наставне 

теме 

Ред. број 

часа наст. 

јединице 
Назив наставне јединице 

 
Тип часа Облик - систем рада 

Наставне методе и 

технике 

Наставна средства и 

помагала 
Корелација 

Образовни 

стандарди 

2. 5. Све врви од животиња обрада 
индивидуални, 

фронтални 

дијалошка, 

илустративно-

демонстративна 

 

Библија за децу, 

прези 

презентација као 

илустративни 

материјал 

 

Свето Писмо, 

Ликовна 

култура, 

Природа и 

друштво 

 

2. 6. Све врви од животиња обнављање 
индивидуални, 

рад у пару 

дијалошка, 

илустративно-

демонстративна 

метода практичних 

радова 

 

Библија за децу, 

пластелин,  

наставни листић 

за вежбање 

Свето Писмо, 

Природа и 

друштво 

 

2. 7. Створен сам да личим на Бога обрада 
индивидуални, 

фронтални 

дијалошка, 

илустративно-

демонстративна, рад 

на тексту 

Библија за децу, 

папири са 

текстом, бојанка 

као илустративни 

материјал 

Свето Писмо, 

Природа и 

друштво, 

Ликовна 

култура 

 

2. 8. Створен сам да личим на Бога обнављање 

индивидуални, 

фронтални, 

рад у пару 

дијалошка, 

илустративно-

демонстративна, рад 

на тексту 

Библија за децу, 

папири са 

текстом,  

наставни листићи 

за вежбање 

Свето Писмо, 

Природа и 

друштво, 

Српски језик 

 



 

  

 

 

               Датум предаје                                                                                                                                                                                               

Наставник: 

       01. октобар 2018. године                                                                                                                                                                          

Станислава Темеринац 

   

 


