Општи подаци:
Назив предмета: Верска настава – Православни катихизис
Име и презиме катихете/ вероучитеља: Станислава Темеринац
Школа и место: ОШ“ Браћа Новаков“ Силбаш
Разред: V-11
Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста
Методички подаци:
Наставна тема: Стварање света и човека
Наставна јединица: Стварање света и човека (број 11)
Тип часа: утврђивање
Датум одржавања часа:
Циљ часа: пружити ученицима знање да Бог из љубави ствара свет и нађеле да би им дао
вечно постојање;
-оспособити ученике за разумевање посебности улоге човека у свету, као споне између
Бога и света
Oчекивани исходи часа:
Конгитивни аспект: ученици ће моћи да увиде да је Бог поред видљивог света створио и
анђеле;
Афективни аспект: ученици ће бити подстакнути на развијање осећаја личне одговорности
према природи.
Наставни облик рада: индивидуални, фронтални
Наставне методе: дијалошка, илустративно-демонстративна
Наставна средства: Свето Писмо, слике анђела и презентација као илустративни
материјал
Место извођења наставе: учионица
Корелација: Свето Писмо, Биологија, Ликовна култура
Kључни појмови планирани за обраду на часу:

појам

опис појма

анђели

Анђели су бестелесна бића. Припадају невидљивом свету који је
створио свет.

Коришћени извори сазнања и стручна литература:


Извори: Свето Писмо, издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне ,
Цркве.
 Литература: Православни катихизис за пети разред, др Игнатије Мидић, Београд,
2007. година.
 Структура и ток часа:
Уводни део:
Оквирно планирано време: 5 минута
Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна
Облик рада: индивидуални
Помаже Бог! Молитва за почетак часа. Записујем час и одсутне ученике.
Предочавам деци да ћемо на данашњем часу поновити и проширити знање о
стварању света. Следи разговор са децом о невидљивом Божијем свету... Показујем деци
слику анђела (види прилог I).
Главни део:
Oквирно планирано време: 30 минута
Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративана
Облик рада: фронтални, индивидуални
Пуштам деци презентацију о анђелима (види прилог II). Разговарамо о
погледаном:
1. Ко су анђели?
2. По чему су анђели слични људима?
3. По чему се анђели разликују од људи?
4. Наброј имена анђела.
5. Наброј чинове анђела.
Завршни део:
Оквирно планирано време: 10 минута
Наставна метода: илустративно-демонстративна
Облик рада: индивидуални

Деца добијају задатак да нацртају анђела.
Питања. Молитва Пресветој Богородици.
Прилог I: слика анђела

Прилог II: презентација о анђелима www.vjeronauka.net

