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Општи подаци:
Назив предмета: Верска настава – Православни катхизис
Име и презиме катихете/ вероучитеља: Станислава Темеринац
Школа и место: ОШ“ Браћа Новаков“ Силбаш
Разред: I-12
Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста
Методички подаци:
Наставна тема: Неизмерна љубав Божија – Христос се роди
Наставна јединица: Христос се роди – Божић у мом дому (број 12)
Тип часа: обрада
Датум одржавања часа:
Циљ часа: -пружити ученицима неопходно знање о доласку Спаситеља у свет;
-указати ученицима да је послање Сина Божјег дар љубави Бога Оца свет.
Оперативни задаци часа:
-образовни: деци, кроз документарни филм и објашњење, предочити обичаје везане за
прославу Бадњег дана и Божића;
-васпитни: изградња жеље да се свечано прослави празник рођења Господа Исуса Христа.
Oчекивани исходи часа:
Когнитивни аспект: -ученици ће моћи да препознају основне догађаје библијске
приповести о Христовом рођењу;
-ученици ће моћи да препознају и именује главне личности из библијске приче о
Христовом рођењу (уз помоћ иконе празника и по кључним симболима);
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-моћи да усвоји текст (садржај) и мелодију песме (Божић, Божић).
Афективни аспект: -код ученика ће се развити жеља да активно учествује у прослави
Христовог рођења.
Наставни облик рада: индивидуални, фронтални
Наставне методе: дијалошка, илустративно-демонстративна
Наставна средства: Библија за децу, слика бадњака као илустративни материјал,
документарни филм «Божић – православни буквар» као илустративни материјал
Место извођења наставе: учионица
Корелација: Библија за децу, Музичка култура, Народна традиција, Ликовна култура
Kључни појмови планирани за обраду на часу:
појам

опис појма

бадњак

Бадњак или бадње дрво је младо храстово дрво које се уноси у Храм
и у домаћинство.

чесница

Чесница је погача која се прави за Божић.

положајник

Положајник је први човек који уђе у кућу да честита Божић.

хришћански
поздрав

За Божић се поздрављамо хришћанским поздравом: Мир Божији,
Христос се роди! Ваистину се роди!

Kоришћени извори сазнања и стручна литература:



Извори: Свето Писмо, издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне
Цркве; Библија за децу.
Литература: Црквени словар за први разред основне школе, др Игнатије Мидић,
Београд, 2001. година.
 Структура и ток часа:

Основна школа
„Браћа Новаков“
Краља Петра Првог 103
21433 Силбаш
Тел/факс: 021/764-829
Тел: 021/764-302

Základná škola
bratov Novakovcov
Kráľa Petra I. 103
21433 Silbaš
tel/fax: 021/764-829
tel: 021/764 – 302
E mail :osbracanovakov29@open.telekom.rs

Уводни део:
Оквирно планирано време: 10 минута
Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна
Облик рада: индивидуални, фронтални
Помаже Бог. Записивање часа и одсутних ученика. Молитва Господња.
Наглашавам деци да ћемо на данашњем часу научити о обичајима који постоје а
који се примењују у вези са прославом празника Христовог рођења. Показујем деци слику
бадњег дрвета (види прилог I). Деца треба да размисле а пором да одговоре:
1.
2.
3.
4.

Да ли сте некада видели ово дрво?
Како се зове ово дрво?
Шта се ради са бадњим дрветом?
Где се оно уноси?

Главни део:
Oквирно планирано време: 25 минута
Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна
Облик рада: индивидуални, фронтални
Пуштам деци кратак документарни филм о обичајима за Бадњи дан и Божић (види
прилог II). Гледање документарног филма прати додатно објашњење.
Завршни део:
Оквирно планирано време: 10 минута
Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна
Облик рада: индивидуални
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Деца добијају задатак да нацртају Божић у свом дому. За то време певамо песмицу
коју смо научили на претходном часу „Божић, Божић благи дан“. Питања. Молитва.
Прилози:
Прилог I: слике бадњег дрвета

Прилог II: кратак документарни филм о Божићу
https://www.youtube.com/watch?v=gZcE9hUDpyo

