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ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ 

За месец  децембар 

 

Конгитивни аспект:  

 Ученици ће: 

-увидети да Бог жели да свет постоји вечно; 

-увидети да су Бог, људи и природа различити, али да нису потпуно раздељени; 

-увидети различитост која постоји између Бога и створеног света; 

-знати да је Бог из бриге према свету и човеку послао свога Сина у свет; 

-упознати улогу анђела као сарадника Божјих у старању о свету; 

-уочити да је свет смртан ван заједнице са Богом; 

-упознати сдржај молитве Анђелу чувару; 

-усвојити текст и мелодију песме „Анђели певају“; 

-уочити да је човек посредник између Бога и природе и да Бог са природом разговара 

преко човека. 

 Афективни аспект:  

 Ученици ће: 

-бити подстакнути да развијјуа свест о томе да су важни зато што их воли Бог и њихови 

ближњи; 

-бити подстакнути да се труде да воле све људе (чак и оне од којих је веома различит); 

-бити подстакнути да љубав препознају као служење. 

 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА  

                                                                                                                                                      

Школска 2018/2019.година  

За  месец децембар  2018. ГОДИНЕ  
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Назив предмета :    Верска настава –  Православни  катихизис        

 Разред :     III

 Недељни фонд часова :    1 

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

реализован 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. Бог се брине о свету обнављање 
индивидуални, 

фронтални 

дијалошка, 

илустративно-

демонстративна, рад 

на тексту 

 

Библија за децу, 

папири са текстом, 

бојанка као 

илустративни 

материјал 

Свето Писмо, 

Ликовна култура, 

Природа и 

друштво 

 

3. 14. Божићни весници обрада 

индивидуални, 

рад у пару, 

фронтални 

дијалошка, 

илустративно-

демонстративна, рад 

на тексту  

Библија за децу, 

папири са текстом, 

бојанке као 

илустративни 

материјал 

Свето Писмо, 

Природа и 

друштво, Ликовна 

култура 

 

3. 15. Божићни весници 

полугодиш

ње 

тестирање, 

обнављање 

индивидуални, 

фронтални 

дијалошка, 

илустративно-

демонстративна, 

 рад на тексту 

Библија за децу, 

папири са текстом, 

бојанка као 

илустративни 

материјал 

Свето Писмо, 

Природа и 

друштво, Ликовна 

култура, Музичка 

култура 

 

4. 16. 
Човек домаћин и свештеник у 

свету 
обрада 

индивидуални, 

фронтални, 

рад у пару 

дијалошка, 

илустративно-

демонстративна,  

рад на тексту 

Библија за децу, 

папири са текстом,  

наставни листићи за 

вежбање 

Свето Писмо, 

Природа и 

друштво, Српски 

језик 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

               Датум предаје                                                                                                                                                                                                         

Наставник: 

       01. децембар 2018. године                                                                                                                                                                                  

Станислава Темеринац 

   

 


