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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-10 

 

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

 

Методички подаци: 

Наставна тема: Бог нас воли 

Наставна јединица: Бог, људи, природа  (број 10) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: омогућити ученику да увиди да је Бог створио свет из љубави. 

Оперативни задаци часа:    

-образовни: деци, кроз рад на тексту, предочити да је Бог створио овај свет слободно и из 

љубави; 

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

Oчекивани исходи часа:  

Когнитивни аспект: ученици ће знати да је Бог створио свет из љубави и да објасне како 

знају да Бог воли свет; 

Афективни аспект: -ученици ће бити подстакнути да развијају свест о томе да је важан 

зато што га воли Бог и његови ближњи; 

-ученици ће бити подстакнути да се труде да воле све људе (чак и оне од којих је веома 

различит). 
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Наставни облик рада: фронтални, рад у пару, рад у пару 

 

Наставне методе: дијалошка, илустративно-демонстративна, рад на тексту 

 

Наставна средства: Библија за децу, папир са асоцијацијом, лаптоп, пластелин 

 

Место извођења наставе: учионица 

 

Корелација: Свето Писмо, Природа и друштво, Ликовна култура 

 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам опис појма 

слобода Бог ствара свет слободно и из љубави. 

вечан живот 
Бог је створио човека и природу за вечан живот, односно за љубав 

према Богу, другом човеку и природи. 

 

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, илустративно-демонстративна 

Облик рада: рад у врту  

 

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

Деца са паром у клупи решавају асоцијацију (види прилог I). 

 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 20 минута     

Наставна метода: дијалошка, рад на тексту 
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Облик рада: индивидуални, фронтални 

 На табли пишем назив наставне јединице Бог ствара свет из љубави и предочавам 

деци да ћемо данас увидети да је Бог све што је створио, створио из љубави. 

 Пуштам деци да чују причу „Себични  џин“ од Оскара Вајлда (види прилог II). 

Анализа приче кроз одговарање на питања: 

1. Ко су главни јунаци ове приче? 

2. Како се џин у почетку понашао? 

3. Како је због свог понашања живео џин? 

4. Шта се утицало на промену понашања џина? 

5. Ко се на крају јавио џину и како је заврио свој живот џин? 

Извођење закључка: Бог је створио свет слободно, из љубави. Јер љубав Божија 

према свету и човеку није осећање нити било шта друго.Она је по речима Светог Писма, 

Личност Сина Божијег. „У томе се показа љубав Божија према нама што је Бог Сина 

својега Јединороднога послао у свет да живимо Њиме!“ (1. Јн.4,9) 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 10 минута.   

Наставна метода: илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални 

 Деца добијају задатак да од пластелина направе нешто по избору што је Бог 

створио из љубави.  

 Питања. Усвајање нове теме  и молитва Богородице Дјево. 

 

Прилози: 

Прилог I: папир са асоцијацијом 

Дрво Крава Орао ребро 

Маслачак Мачка Јелен земља 

Трава Пас Лав змија 

-Љубичица Кокошка Лисица Дрво познања.. 

БИЉКЕ ДОМАЋЕ 

ЖИВОТИЊЕ 

ДИВЉЕ 

ЖИВОТИЊЕ 

АДАМ И ЕВА 
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Коначно решење је СТВАРАЊЕ СВЕТА. 

 

Прилог II: прича „Себични џин“ Оскар Вајлд 

https://www.youtube.com/watch?v=3SQC376JETg&list=PLfmTPz3NP5x1fSjOtxRAEw12

X_vPjuMj8&index=3 

 
 


