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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: V-12
Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста
Методички подаци:
Наставна тема: Стварање света и човека
Наставна јединица: Прародитељски грех (број 12)
Тип часа: обрада
Датум одржавања часа:
Циљ часа: објаснити ученицима повест о првородном греху и његовим последицама.
Oчекивани исходи часа:
Конгитивни аспект: упознавање ученика са прародитељским грехом;
Афективни аспект: ученици ће моћи да наведу неке од последица првородног греха по
човека и читаву створену природу.
Наставни облик рада: индивидуални, фронтални, групни
Наставне методе: дијалошка, илустративно-демонстративна, рад на тексту
Наставна средства: Свето Писмо, папири са библијским стиховима
Место извођења наставе: учионица
Корелација: Свето Писмо, ЧОС
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Kључни појмови планирани за обраду на часу:
појам

опис појма

прародитељски
грех

Прародитељски грех је грех првих родитеља Адама и Еве који су
прекршили заповест Божију и појели су плод са дрвета познања добра
и зла.

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
Облик рада: индивидуални
Помаже Бог! Молитва за почетак часа. Записујем час и одсутне ученике.
Час отпочињемо са изреком апостола Павла: ''Све нам је дозвољено, али нам све
није и на корист'', мотивишући ученике да сами закључе о чему ће на нашем часу бити
речи и да сву своју пажњу усмере на садржаје које ће сами обрађивати.
Питања:
1. О чему нам говори овај стих ?
2. Зашто апостол Павле каже да нам је све слободно ?
3. Шта нам то није на корист ?
4. Како можемо нешто слободно урадити, али да нам буде на корист ?
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Главни део:
Oквирно планирано време: 30 минута
Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративана, рад на тексту
Облик рада: групни
На табли пишем назив наставне јединице Прародитељски грех и предочавам деци
да ћемо данас научити шта је прародитељски грех и које су његове последице.
Предочавам деци да ћемо кроз анализу библијских стихова анализирати грех првих
људи. Деца се деле у групе и добијају наставне листиће за рад (види прилог I).
Завршни део:
Оквирно планирано време: 10 минута
Наставна метода: дијалошка
Облик рада: индивидуални
Представник групе износи своје одговоре и запажања. Анализа.
Питања. Молитва Пресветој Богородици.
Прилог I: библијски стихови о прародитељском греху
Прва група:
Али змија бјеше лукава мимо све звијери пољске, које створи Господ Бог; па рече жени: је
ли истина да је Бог казао да не једете са свакога дрвета у врту?А жена рече змији: ми
једемо рода са свакога дрвета у врту;Само рода с онога дрвета усред врта, казао је Бог,
не једите и не дирајте у њ, да не умрете. А змија рече жени: нећете ви умријети;Него
зна Бог да ће вам се у онај дан кад окусите с њега отворити очи, па ћете постати као
богови и знати што је добро што ли зло.
Питања:
1. Зашто се змија овде назива лукавом ?
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2. Како жена зна са ког дрвета смеју јести, а са којег не, ко јој је рекао ?
3. Зашто змија каже да неће умрети, ако је Бог реко да хоће, шта змија жели да изазове код
људи?
4. Да ли је могуће да људи постану као Богови?
Друга група
И жена видећи да је род на дрвету добар за јело и да га је милина гледати и да је дрво
врло драго ради знања, узабра рода с њега и окуси, па даде и мужу својему, те и он окуси.
Тада им се отворише очи, и видјеше да су голи; па сплетоше лишћа смокова и начинише
себи прегаче. И зачуше глас Господа Бога, који иђаше по врту кад захлади; и сакри се
Адам и жена му испред Господа Бога међу дрвета у врту.
Питања:
1. Да ли је жена тек после разговора са змијом схватила да је воће са забрањеног дрвета
добро ?
2. Зашто је човек окусио са забрањеног дрвета тек када му је жена дала, то значи да он
није знао за то дрво ?
3. Тада им се отворише очи, то значи да они пре нису могли видети ?
4. Зашто су се стидели једно другог после окушања воћа, а пре не ?
5. Зашто су се сакрили када су чули глас Бога ?
Трећа група
А Господ Бог викну Адама и рече му: гдје си?А он рече: чух глас твој у врту, па се
поплаших, јер сам го, те се сакрих. А Бог рече: ко ти каза да си го? да нијеси јео с онога
дрвета што сам ти забранио да не једеш с њега?А Адам рече: жена коју си удружио са
мном, она ми даде с дрвета, те једох. А Господ Бог рече жени: зашто си то учинила? А
жена одговори: змија ме превари, те једох.
Питања:
1. Зашто је Бог викнуо Адама, зар Бог не види све ?
2. Зашто се Адам плаши Божијег гласа?
3. Зашто Адам окривљује жену за грех који је и сам учинио?
4. Зашто жена окривљује змију за грех који је сама учинила ?
Четврта група
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Тада рече Господ Бог змији: кад си то учинила, да си проклета мимо свако живинче и
мимо све звијери пољске; на трбуху да се вучеш и прах да једеш до својега вијека. И Адам
надјене жени својој име Ева, зато што је она мати свјема живима. И начини Господ Бог
Адаму и жени његовој хаљине од коже, и обуче их у њих. И рече Господ Бог: ето, човјек
поста као један од нас знајући што је добро што ли зло; али сада да не пружи руке своје
и узбере и с дрвета од живота, и окуси, те до вијека живи! И Господ Бог изагна га из
врта Едемскога да ради земљу,И изагнав човјека постави пред вртом Едемским
херувима, с пламенијем мачем, који се вијаше и тамо и амо, да чува пут ка дрвету од
живота.
Питања:
1. Како је Бог проклео змију?
2. Шта значи име Ева?
3. Са којег дрвета човек не сме да убере?
4. Одакле је Господ изгнао Адама и Еву?
5. Кога је поставио Бог испред улазних врата у Едемски врт?

