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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: II-10
Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста
Методички подаци:
Наставна тема: Литургијске службе и њихов смисао
Наставна јединица: Многе службе, једна Црква - (број 10)
Тип часа: обрада
Датум одржавања часа:
Циљ часа: -ученицима пружити основно знање о литургијским службама;
-омогућити ученицима да уоче да Црква не може да постоји без свих служби;
-омогућити ученицима да уоче да свако у Цркви има своју службу.
Оперативни задаци часа:
-образовни: деци, кроз паралелу између служби у школи и у Цркви, предочити међусобну
поивезаност свих служби у Цркви;
-васпитни: изградња свести о већем учешћу у Литургији.
Oчекивани исходи часа:
Когнитивни аспект: -ученици ће препознати и именовати основне службе које постоје на
Литургији;
-ученици ће знати да свако у Цркви има своју службу;
-ученици ће уочити међусобну повезаност служби у Цркви.
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Афективни аспект: ученици ће бити подстакнути да размишљају о својој служби у Цркви.
Наставни облик рада: индивидуални, фронтални
Наставне методе: дијалошка, илустративно-демонстративна
Наставна средства: Библија за децу, слике као илустративни материјал, гугл
презентација као илустративни материјал, бојанке литургијских служби као илустративни
материјал
Место извођења наставе: учионица
Корелација: Свето Писмо, Свет око нас, Ликовна култура
Kључни појмови планирани за обраду на часу:
појам
епископ
свештеник
ђакон
верни народ

опис појма
Епископ или владика управља Црквом и рукополаже изабране у
свештенички чин.
Свештеник саслужује на Литургији ако је присутан епископ, или он
сам служи ако епископ није ту.
Ђакон значи служитељ помаже владици и свештенику у Литургији.
Сви људи који се крсте постају народ Божији.

Kоришћени извори сазнања и стручна литература:



Извори: Свето Писмо, издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне
Цркве; Библија за децу;
Литургија: Православни катихизис за други разред, др Игнатије Мидић, Београд,
2003. година.


Структура и ток часа:

Уводни део:
Оквирно планирано време: 10 минута
Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна
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Облик рада: индивидуални
Помаже Бог! Записивање часа и одсутних ученика. Молитва Господња.
Деца решавају анаграме (види прилог I).
Главни део:
Oквирно планирано време: 25 минута
Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна
Облик рада: фронтални, индивидуални
На табли пишем назив наставне јединице – Многе службе – једна Црква и
наглашавам деци да ћемо на данашњем часу научити о повезаности свих служби у Цркви.
Правим паралелу између служби у школи и служби у Цркви како би деца схватила
међусобну повезаност односно да многе службе чине једну Цркву. Деца усмено
одговарају на питања:
1. Са ким учитељи и наставници сарађују у школи?
2. Зашто?
3. Епископ управља Црквом, а ако епископ није присутан, у чије име свештеник
служи Свету Литургију?
Закључак: Да би се служила Света Литургија неопходно је да су присутне све
службе у цркви. Литургију нико не може да служи сам – ни епископ, ни свештеници, ни
народ. Ако епископ није присутан у једној цркви, Литургију служе свештеници. Кроз
Литургију се види колико нас Бог воли и колико су му сви важни, јер Он хоће да ми сви
будемо заједно да бисмо служили Литургију. Као што органи и делови људског тела чине
једну целину тј. човека тако и све службе које људи обављају у храму су повезане и чине
једну целину односно Цркву.
Деца добијају наставни листић који треба да реше (види прилог II).
Завршни део:
Оквирно планирано време: 10 минута.
Наставна метода: дијалошка
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Облик рада: индивидуални
Анализа наставног листића. Усвајање нове теме, питања. Молитва Богородице
Дјево.
Прилози:
Прилог I: анаграми
В Д К А Л И А – владика
П С О П Е И К– епископ
Ђ К О Н А – ђакон
Л С У Б Ж А – служба
Ш Т Е Ц И С В Е Н И - свештеници
Прилог II: наставни листић за вежбање
1. Које све службе постоје у твојој школи а које у цркви?

У школи:_____________________________________________________________________;
У Цркви:_____________________________________________________________________.
3. Попуни празна поља у причи , користећи сво своје стечено знање:
Било је сунчано недељно јутро. Мама и ја смо пошли у Ц_ _ _ _ , на Свету _ _ _ _ _ _ _ _
_.Мама је у рукама носила букет ц_ _ _ _.Када смо стигли до цркве, пред вратима смо се
п_ _ _ _ _ _ _ _ _ .Литургију је служио наш с_ _ _ _ _ _ _ _ .Црква је била пуна вероног н_ _
_ _ .Када су освештани дарови х_ _ _ и в_ _ _, много људи се при_ _ _ _ _ _ _ .
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