Општи подаци:
Назив предмета: Верска настава – Православни катихизис
Име и презиме катихете/ вероучитеља: Станислава Темеринац
Школа и место: ОШ“ Браћа Новаков“Силбаш
Разред: VII-11
Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста
Методички подаци:
Наставна тема: Јединство Цркве Христове
Наставна јединица: Символ вере (број 11)
Тип часа: утврђивање
Датум одржавања часа:
Циљ часа: -пружити ученицима основно знање о историјском контексту настанка
Символа вере;
-развијање свести ученика о значају и месту Символа вере у Крштењу и Литургији.
Оперативни задаци часа:
-образовни: деци, кроз квиз, предочити појам и како гласи текст Символа вере;
-васпитни: изградња свести о значају и месту Символа вере у Крштењу и Литургији.
Oчекивани исходи часа: -ученици ће знати да је Символ вере установљен на
Васељенским саборима;
-ученици ће умети да интерпретирају Символ вере;
-ученици ће знати да се Символ вере изговара на Крштењу и Литургији.
Наставни облик рада: индивидуални, групни, ИОП-2
Наставне методе: дијалошка, илустративно-демонстративна
Наставна средства: Свето Писмо, папири са задацима
Место извођења наставе: учионица
Корелација: Свето Писмо, Историја, Географија
Kључни појмови планирани за обраду на часу:
појам

опис појма

Символ вере

Символ вере је сажет приказ православне вере.

Катихумени

Катихумени су људи који се припремају за Свето Крштење

Символ вере се назива још и Никео-Цариградски Символ вере
Никео-Цариградски
обзиром да је првобитни Символ вере утврђен на Првом
Символ вере
Васељенском сабору у Никеји, а исти Символ вере је проширен
на Другом Васељенском сабору у Цариграду.
Kоришћени извори сазнања и стручна литература:
 Извори: Свето Писмо, издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне
Цркве;
 Литература: Православни катихизис за седми разред основне школе, др Игнатије
Мидић, епископ браничевски, Фреска, Београд.
 Структура и ток часа:
Уводни део:
Оквирно планирано време: 10 минута
Наставна метода: дијалошка
Облик рада: индивидуални
Помаже Бог! Молитва Господња.
Предочавам деци да ћемо на данашњем часу проширити и утврдити стечено знање
о Символу вере.

Главни део:
Oквирно планирано време: 30 минута
Наставна метода: илустративно-демонстративна
Облик рада: групни
Деца се деле у три групе. Свака група решава квиз „Ја волим веронауку“ (види
прилог I).
Завршни део:
Оквирно планирано време: 5 до 10 минута.
Наставна метода: дијалошка
Облик рада: индивидуални
Представник групе износи одговоре. Анализа одговора. Проглашење победничке
екипе.
Питања. Молитва Богородице Дјево.

Прилог I: квиз „Ја волим веронауку“

Премештаљка:
Д Р Ж С В ЕЉ Т Е И- сведржитељ
Ј Д Р Д И Е Н О О Н И- Јединородни
Т Ц А О- Отац
В Т С ЕО С Т Л- светлост
А Џ Н О Е-анђео
Игра Детектив:
И у једнога Господа Исуса Христа, Сина Богородичиног, јединородног, од Оца рођеног
пре свих векова; Светлост од Светлости, Бога истинитог од Бога истинитог; рођеног, а не
створеног, јединородног Оцу, кроз Кога је све постало;
И у једнога Господа Исуса Христа, Сина Божијег, јединородног, од Оца рођеног пре свих
векова; Светлост од Светлости, Бога истинитог од Бога истинитог; рођеног, а не
створеног, једносушног Оцу, кроз Кога је све постало;
Питалице:
1. Најкраће исповедање вере и учења Православне Цркве зове се?
а) Оченаш

б) Царе Небески

в) Символ вере

– скраћено Верујем, Вјерују
2. На ком богослужењу се чита Символ вере?
а) на Литургији

б) на Јутрењу

в) на Вечерњем богослужењу

3. Колико чланова има Символ вере?
а) 10 б) 12 в) 22
4. Како гласи други члан Символа вере?
а) Верујем у једнога Бога... б) И у једнога Господа Исуса Христа... в) Чекам васкрсење
мртвих...
5. Символ вере се још назива?
а) никејски

б) цариградски

в) никео-цариградски символ вере

–тако се назива јер је у тим градовима (Никеји и Цариграду) донешен 325. односно 381.
године

