
 
 

 

E-mail:    osbracanovakov29@open.telekom.rs 

www.osbracanovakovedu.rs 

 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ 

За месец март 

 

Конгитивни аспект:  

 Ученици ће: 

• препознати да је Литургија захвалност Богу; 

• уочити да се захвалност Богу показује кроз наше дарове; 

• уочити да наши дарови хлеб и вино представљају свет у малом; 

• увидити везу Литургије и спасења човека и света. 

 Афективни аспект:  

 Ученици ће: 

-бити подстакнути да учествују на Литургији како би показали Богу да желе да буду у 

заједници са Њим; 

-бити подстакнути да у себи развијају осећај захвалности према Богу и својим ближњима. 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА  

                                                                                                                                                       

Школска 2018 /  2019.година  

За  месец март  2019. ГОДИНЕ  

Назив предмета :    Верска настава –  Православни катихизис        

 Разред :     III

 Недељни фонд часова :    1 

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

фебруару је реализован делимично обзиром да због прекида школске године због  

епидемије грипа,нисам одржала 22. час, који ћу надокнадити у оквиру месеца марта. 
 

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


 

         

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

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 

4. 24. Литургија – преображај света обрада 
индивидуални, 

фронтални 

дијалошка, 

илустративно-

демонстративна, рад 

на тексту 

Библија за децу, 

слике и бојанке као 

илустративни 

материјал, аудио 

снимак Свете 

Литургије као 

илустративни 

материјал  

Свето Писмо, 

Ликовна култура, 

Музичка култура 

 

4. 25. 
Литургија – молитва за спасење 

света и човека 
обрада 

индивидуални, 

фронтални 

дијалошка, 

илустративно-

демонстративна, рад 

на тексту 

Библија за децу, 

слике и бојанке као 

илустративни 

материјал, 

презентација „Твар у 

Литургији“као 

илустративни 

материјал  

Свето Писмо, 

Ликовна култура, 

Музичка култура 

 

4. 26. Васкрсење Лазарево обрада 
индивидуални, 

фронтални 

дијалошка, 

илустративно-

демонстративна, рад 

на тексту 

Библија за децу, 

икона и бојанке као 

илустративни 

материјал   

Свето Писмо, 

Ликовна култура, 

Музичка култура 

 

5. 27. Васкрсење Лазарево обнављање 

индивидуални, 

фронтални, рад у 

пару 

дијалошка, 

илустративно-

демонстративна, рад 

на тексту 

Библија за децу, 

икона и бојанке као 

илустративни 

материјал, наставни 

листић за вежбање   

Свето Писмо, 

Ликовна култура, 

Музичка култура 

 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

          Датум предаје                                                                                                                                                                                                           

Наставник: 

   01. март 2019. године                                                                                                                                                                                             

Станислава Темеринац 

   

 


