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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-12 

 

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

 

Методички подаци: 

Наставна тема: Бог нас воли 

Наставна јединица: Свет не може без Бога (број 12) 

Тип часа: обнављање 

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 свет не може без Бога; 

-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). 

Наставни облик рада: фронтални, индивидуални 
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Наставне методе: дијалошка, илустративно-демонстративна, рад на тексту 

Наставна средства: Библија за децу, хамер папир, песма «Љубавна песма» као 

илустративни материјал 

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, 2012. година. 

 Структура и ток часа:  

Уводни део:  

Оквирно планирано време: 5 минута       

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални 

 

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

 Лепим хамер папир на табли и питам ученике шта је за њих љубав. Према коме све 

можемо да осећамо љубав? Како можемо да покажемо да према некоме осећамо љубав? 

 Ученик који одговори записује свој одговор у срце на папиру док се не попуне сва 

срца. 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 20 минута     

Наставна метода: дијалошка, рад на тексту, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални, фронтални 
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 Предочавам деци да ћемо на данашњем часу настављамо тему са претходног часа а 

то је Свет не може без Бога.  

 Пуштам деци да чују „Љубавну песму“ од Милована Данојлића (види прилог I). 

Анализа приче кроз одговарање на питања: 

 Након одслушане песме питам ученике: да ли им се свидела песма и о чему су 

размишљали док су је слушали. Деца одговарају на питања: 

1. Зашто је маслачак почео да вене? 

2. У каквој је невољи био? 

3. Какве су то нечувене врућине? 

 Тражим од ученика да они замисле да су маслачак на ливади и да је велика 

врућина. Питам их како би се осећали и шта би им било преко потребно. 

 Деца добијају задатак да илуструју песму у своју свеску. 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 10 минута.   

Наставна метода: дијалошка 

Облик рада: индивидуални 

 Деца добијају домаћи задатак да науче напамет „Љубавну песму“. 

 Питања. Усвајање нове теме  и молитва Богородице Дјево. 

 

Прилози: 

Прилог I: „Љубавна песма“  

https://www.youtube.com/watch?v=F2yQ4A_L6BI 
 


