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ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ 

За месец  децембар 

 

 

 

Конгитивни аспект:     

 Ученици ће: 

-уочити разлог нaшег великог поштовања према Богородици; 

-знати да је Богородица много волела Бога и желела да му служи и да много воли нас; 

-уочити да Богородицу сматрамо светијом од свих светих; 

-знaти молитву Богородице Дјево; 

-усвојити текст и мелодију песме „Витлејеме славни граде“. 
Афективни аспект:  

 Ученици ће: 

-пожелети да радо учестује у прослављању празника;  

-пожелети да стваралачки (кроз песму, молитву, цртеж), искаже своју љубав и поштовање 

према Богородици.  

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА  

  Школска 2018/ 2019 .година  

За месец децембар  2018 .  ГОДИНЕ  

 Назив предмета:    Верска настава-Православни катихизис

 Разред:     

 II

 Недељни фонд часова:      1 

mailto:osbracanovakov29@open.telekom.rs
http://www.osbracanovakov/


Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец:  план рада за новембар 

је остварен у потпуности и није било никаквих одступања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред. број 

наставне 

теме 

Ред. број часа 

наст.јединице Назив наставне јединице 
 

Тип часа 
Облик -систем 

рада 

Наставне методе и 

технике 
Наставна средства и помагала Корелација 

Образовни 

стандарди 

3. 13. Ко су монаси? 

Полугодишње 

тестирање, 

обнављање 

индивидуални; 

фронтални 

 

дијалошка; 

илустративно-

демонстративна, 

рад на тексту 

Библија за децу, слике као 

илустративни материјал, 

тест  

 

Свето Писмо; 

Свет око нас, 

Ликовна 

култура 

 

4. 14. Богородица – мајка Христова обрада 
индивидуални, 

рад у пару 

дијалошка; 

илустративно-

демонстративна, 

рад на тексту 

 

Библија за децу, икона као 

илустративни материјал, 

папири са песмицом 

 

Свето Писмо, 

Музичка 

култура, 

Ликовна 

култура 

 

4. 15. Божић – Христос се роди обрада 
индивидуални; 

фронтални 

дијалошка; 

илустративно-

демонстративна, 

рад са текстом 

Библија за децу, 

иконе и бојанке као 

илустративни материјал, 

папири са текстом  

Свето Писмо, 

Свет око нас, 

ЧОС, Народна 

традиција  

 

4. 16. Божић – Христос се роди обрада 

индивидуални; 

фронтални; 

рад у пару 

дијалошка; 

илустративно-

демонстративна, 

рад са текстом 

Библија за децу, слике ка 

илустративни материјал; 

наставни листићи за 

вежбање 

Свето Писмо; 

Свет око нас, 

ЧОС, Народна 

традиција 

 

 



 

 Датум предаје:                                 Наставник: 

    01. децембар 2018. године                                                                                                                                                                              

Станислава Темеринац 

  



 


