
Општи подаци: 

Назив предмета: Верска настава – Православни катхизис 

Име и презиме катихете/ вероучитеља:  Станислава Темеринац  

Школа и место: ОШ“ Браћа Новаков“ Силбаш 

Разред: II-18   

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Живот у Цркви – лепота празника 

Наставна јединица: Богојављање- Христос је Син Божији (број 18) 

Тип часа: обнављање 

Датум одржавања часа:  

Циљ часа: ученицима пружити основно знање о великим празницима Цркве. 

Оперативни задаци часа:   

-образовни: деци, кроз документарни и цртани филм, објаснити значај празника 

Богојављања. 

-васпитни: изградња жеље да се свечано прослави празник крштења Господа Исуса 

Христа.  

Oчекивани исходи часа:  

Когнитивни аспект: -ученици ће знати да се приликом Крштења Христовог, Бог открива 

као Света Тројица; 

Афективни аспект: -код ученика ће се развити жеља да активно учествује у прослави 

празника. 

Наставни облик рада: индивидуални, фронтални  

Наставне методе: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Наставна средства: Библија за децу, кратак документарни филм и одломак из цртаног 

филма као илустративни материјал, наставни листић за вежбање 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Библија за децу, Ликовна култура 



Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  опис појма 

Богојављање Богојављање  је празник Христовог крштења. 

Богојављање Богојављање је празник јављања Свете Тројице. 

Kоришћени извори сазнања и стручна литература: 

 Извори: Свето Писмо, издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне 

Цркве; Библија за децу. 

 Литература: Црквени словар за први разред основне школе, др Игнатије Мидић, 

Београд, 2001. година.  

 Структура и ток часа: 

 

 

 Уводни део:  

Оквирно планирано време: 10 минута       

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални, фронтални 

 Помаже Бог. Записивање часа и одсутних ученика. Молитва Господња. 

 Деца добијају задатак да реше анаграме (види прилог I). 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 25 минута     

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна  

Облик рада: индивидуални, фронтални  

 На табли пишем а деца у свеску назив наставне јединице Богојављање – Крштење 

Господа Исуса Христа и предочавам деци да ћемо на данашњем часу наставити причу о 

празнику Христовог крштења. 

 Пуштам деци одломак из Буквара православља о Богојављању (види прилог II). 

Следи разговор о погледаном. 

 Пуштам деци одломак из цртаног филма „Христова чуда“ који се односи на догађај 

Христовог крштења (види прилог III).   



Завршни део: 

Оквирно планирано време: 10 минута   

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални 

 Деца добијају задатак да илуструју догађај Христовог крштења. Питања. Молитва. 

Прилози:   

Прилог I: анаграми 

Ш Т Њ Е К Р Е – крштење 

Р А Ј О Д Н –Јордан 

В Н А О Ј – Јован 

С Љ К Р И Т  Е Т – Крститељ 

Л Г Б У О – голуб 

Л А Г С   Ж Ј И Б О И – глас Божији 

Прилог II: О Богојављању „Буквар православља“ 

https://www.youtube.com/watch?v=L2u845CN-S8&index=1&list=PLfNnAjvhNoJ9w-

4OEAdt6F8fxerCjORY_ 

Прилог III: цртани филм „Христова чуда“https://www.youtube.com/watch?v=bkifyjmM-5U 

 

 

 


