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Краља Петра Првог 103
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Тел/факс: 021/764-829
Тел: 021/764-302

Základná škola
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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: IV-10
Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста
Методички подаци:
Наставна тема: Христос нас све зове
Наставна јединица: Вера основ заједнице (број 10)
Тип часа: обрада
Датум одржавања часа:
Циљ часа: указати ученицима на значај вере за остварење заједнице са Богом.
Оперативни задаци часа:
-образовни: деци, кроз библијске стихове и бојанку, предочити ко су били Христови
апостоли;
-васпитни: изградња свести о Христу који нам иде у сусрет.
Oчекивани исходи часа:
Конгитивни аспект: -ученици ће уочити да је вера основ заједнице са Богом;
Афективни аспект: ученици ће бити подстакнути да доживе Христа као личност која нам
иде у сусрет.
Наставни облик рада: индивидуални, фронтални
Наставне методе: дијалошка, илустративно-демонстративна, рад на тексту
Наставна средства: Свето Писмо, папир са анаграмима, папир са библијским стиховима
Место извођења наставе: учионица
Корелација: Свето Писмо, Природа и друштво, ЧОС
Kључни појмови планирани за обраду на часу:
појам

опис појма

вера

Вера је основ сваке заједнице.

Kоришћени извори сазнања и стручна литература:
 Извори: Свето Писмо Светог Архијерејског Синода Српске Православне Цркве.
 Литература: Православни катихизис за четврти разред основне школе, Београд, 2005.
година.
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Структура и ток часа:

Уводни део:
Оквирно планирано време: 5 минута
Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна
Облик рада: фронтални
Помаже Бог! Записивање часа и одсутних ученика. Молитва Господња.
Деца решавају анаграме (види прилог I).
Главни део:
Oквирно планирано време: 30 минута
Наставна метода: дијалошка, рад на тексту
Облик рада: фронтални, индивидуални
На табли пишем назив наставне јединице Вера основ заједнице и предочавам деци
да ћемо на данашњем часу чути како је Христос спасао своје ученике када се догодила
бура и како је Христос ходао по води.
Читам деци препричан одломак о томе како Христос хода по води (види прилог
II). Разговарамо о библијском одломку тако што деца одговарају на питања:
1. Шта је задесило Христове ученике?
2. Ко их је спасао и на који начин?
3. Шта је Христос рекао апостолу Петру да учини?
4. Да ли је апостол Петар то учинио и зашто?
5. Која је поука ове приче?
Завршни део:
Оквирно планирано време:10 минута.
Наставна метода: илустративно-демонстративна
Облик рада: индивидуални
Деца добијају задатак да илуструју горепрочитану библијску причу.
Питања. Молитва Богородице Дјево.
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Прилози:
Прилог I: анграми
О В Ј А Н – Јован
Ј К В О А – Јаков
О А Т М – Тома
У Д А Ј – Јуда
Ф П Л И И – Филип
А Д Е Р Ј Н – Андреј
В Т Л А Р О О М Ј Е - Вартоломеј
Прилог II: препричана библијска прича о томе како Христос хода по води
Наступила је ноћ. Лађа са ученицима била је већ на средини језера, а у њу су
ударали таласи, јер је у сусрет дувао силан ветар. Пред свитање Исус Христос, видевши
невољу ученика, пошао је к њима по води. А они, видевши Њега, како иде по води,
помислили су да је то привиђење, и од страха су повикали. Али Исус Христос је одмах
проговорио са њима: "не бојте се, Ја сам, не плашите се". Тада је апостол Петар
ускликнуо: "Господе, ако си Ти, реци ми да дођем к Теби по води". Господ рече: "ходи".
Петар је изашао из лађе и пошао по води, да би пришао к Исусу Христу. Али, видевши
силан ветар и велике таласе, уплашио се, и од страха изчезла је вера, и тада је почео да
тоне и повикао: "Господе, спаси ме". Исус Христос одмах му је пружио Своју руку,
придржао је њега и рекао: "маловерни! зашто посумња?" И када су ушли у лађу, ветар се
утишао. Ученици су пришли, поклонили се Исусу Христу и рекли: "Ваистину Ти си Син
Божији".

