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

Општи подаци:
Назив предмета: Верска настава – Православни катихизис
Име и презиме катихете/ вероучитеља: Станислава Темеринац
Школа и место: ОШ“ Браћа Новаков“ Силбаш
Разред: II-12
Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста
Методички подаци:
Наставна тема: Литургијске службе и њихов смисао
Наставна јединица: Ко су монаси? - (број 12)
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 слике манастира и монаха и поучну причу, предочити ко су
монаси и шта су манастири.
-васпитни: изградња свести о већем учешћу у Литургији.
Oчекивани исходи часа:
Когнитивни аспект: - ученици ће моћи да објасне ко су монаси и шта су манастири;
Афективни аспект: ученици ће бити подстакнути да размишљају о својој служби у Цркви.
Наставни облик рада: индивидуални, фронтални
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Наставне методе: дијалошка, илустративно-демонстративна
Наставна средства: Библија за децу, слика манастира Хиландара као илустративни
материјал, кратак филм «Свети Серафим Саровски и медвед» као илустративни материјал,
пројектор, лаптоп
Место извођења наставе: учионица
Корелација: Свето Писмо, Свет око нас, Ликовна култура
Kључни појмови планирани за обраду на часу:
појам

опис појма

манастир

Манастир је црква са конацима. У њему живе монаси.

конак

Конаци су помоћне просторије у дворишту манастира.

Монаштво је начин живота који подразумева потпуну посвећеност
живота Богу.
Kоришћени извори сазнања и стручна литература:
монаштво




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
Облик рада: индивидуални
Помаже Бог! Записивање часа и одсутних ученика. Молитва Господња.
Подсећамо се песмице са претходног часа. Деца рецитују песмицу.
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Главни део:
Oквирно планирано време: 25 минута
Наставна метода: дијалошка, рад на тексту
Облик рада: фронтални, индивидуални
На табли пишем назив наставне јединице – Ко су монаси? и наглашавам деци да
ћемо на данашњем часу научити о монасима, њиховом животу и манастирима.
Показујем деци слику манастира Хиландара и монаха (види прилог I). На основу
слике деца износе запажања шта је манастир и ко су монаси.
Закључујемо: Манастир је Црква са конаком. У манастиру живе монаси. Конак
чине помоћен просторије у којима живе монаси и које користе монаси.
Пуштам деци причу о Светом Серафиму Саровском и медведу (види прилог II).
Разговарамо о причи.
1.
2.
3.
4.
5.

Ко је био Серафим Саровски?
Где је он живео и како?
Шта му се догодило?
Ко га је спасио?
Да ли је разбојницима опростио повреде које су му нанели?

Завршни део:
Оквирно планирано време: 10 минута.
Наставна метода: илустративно-демонстративна
Облик рада: индивидуални
Деца добијају задатак да илуструју причу. Усвајање нове теме, питања. Молитва
Богородице Дјево.
Прилози:
Прилог I: слика манастира Хиландара
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Прилог II: прича Свети Серафим Саровски и медвед
https://www.youtube.com/watch?v=Y0lv-AyXs5s&t=135s

