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Општи подаци: 

Назив предмета: Верска настава – Православни катхизис 

Име и презиме катихете/ вероучитеља:  Станислава Темеринац  

Школа и место: ОШ“ Браћа Новаков“ Силбаш 

Разред: IV-25   

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Значај врлинског живота 

Наставна јединица: Усавршавању никад краја (број 25) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа:  

Циљ часа: омогућити ученицима да схвате грех као промашај циља; 

-пружити ученицима могућност да разумеју да је самољубље извор греха. 

Оперативни задаци часа:   

-образовни: деци, кроз анализу библијских стихова, предочити првородни грех, односно 

грех првих људи. 

-васпитни: изградња свести о љубави као највећој врлини. 

Oчекивани исходи часа:  

Когнитивни аспект: ученици ће увидети да се грех јавља као последица одсуства истинске 

љубави; 

-ученици ће уочити да је грех наш погрешан избор. 

Афективни аспект: -ученици ће бити подстакнути да следују светитељима Божјим; 

-ученици ће бити подстакнути да се труде да у себи развија хришћанске врлине. 

Наставни облик рада: индивидуални, фронтални, групни  
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Наставне методе: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Наставна средства: Библија за децу, библијски цртани филм «Рајски врт» као 

илустративни материјал, наставни листићи за вежбање 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Библија за децу, Природа и друштво, ЧОС 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  опис појма 

грех Грех је пад људске природе. 

првородни  грех Првородни грех је први грех људског рода. 

последице греха Најважнија последица првородног греха је смртност људи. 

Kоришћени извори сазнања и стручна литература: 

 Извори: Свето Писмо, издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне 

Цркве; Библија за децу. 

 Литература: Православни катихизис за четврти разред основне школе, др Игнатије 

Мидић, Београд, 2001. година. 

 Структура и ток часа: 

  

Уводни део: 

Оквирно планирано време: 5 до 10 минута 

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални 

 Помаже Бог! Записивање часа, Молитва Господња.  

 На табли пишем назив наставне јединице – Усавршавању никад краја и 

предочавам деци да ћемо на данашњем часу научити шта је грех и које су последице греха 

Адама и Еве на све људе.  

 Пуштам деци одломак из библијског цртаног филма „Рајски врт“ (види прилог I).  

Главни део: 

Oквирно планирано време: 30 минута 

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални, рад у пару 
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 Деца добијају задатак да размисле и да изнесу закључак о томе како су Адам и Ева 

живели док су били у Рајском врту. Похваљујем тачне одговоре. 

 Након тога, деца добијају наставни листић који треба да реше са другом у пару 

(види прилог II). 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 5 до 10  минута. 

Наставна метода: дијалошка 

Облик рада: индивидуални 

 

 Анализа наставних листића. Усвајање нове теме,  и молитва Богородице Дјево. 

 

 

Прилози:  

Прилог I: библијски цртани филм  

https://www.youtube.com/watch?v=tKNQaUaSygM 

Прилог II: 

ПРВА ГРУПА – ПРАРОДИТЕЉИ ПРЕ ПАДА 

                                                

  
 

1. Чиме су се Адам и Ева хранили у Едемском врту? _____________________  

 

2. Јесу ли морали да раде и умарају се? ______________________________  

 

3. Колико често су виђали Бога? ____________________________________  

 

4. Какав је био однос прародитеља и Бога у рају? Заокружи тачне одговоре: 

  А) скривали се од Њега                   Б) радовали се сусрету са Њим 

  В) поштовали га                               Г) стидели се  
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  Д) волели                                         Ђ) плашили се 

 

5. Како се звало дрво са кога Адам и Ева нису смели да окусе плодове? 

______________________________________________________________  

 

6. Какав је био однос човека и животиња? Ко им је дао имена?  ____________  

 _____________________________________________________________ 

 

ДРУГА ГРУПА – ПРАРОДИТЕЉИ ПОСЛЕ ПАДА 

                           
 

1. Чиме су се Адам и Ева хранили после пада? _________________________  

 

2. О чему су све морали бринути? ___________________________________  

 

3. Како су се обраћали Богу? _______________________________________  

 

4. Која осећања су спознали после пада? Заокружи тачне одговоре: 

А) кривицу                Б) радост                 В) стид                 Г) искреност 

Д) страх                    Ђ) неповерење        Е) мудрост           Ж) невиност  

5. Прародитељи су постали смртни:  

А) Зато што је плод Дрвета познања био отрован? 

Б) Зато што су били непослушни Богу и одвојили се од Њега? 

6. Почињени грех је нарушио односе између: 

1)  __________________    и    ____________________ 

2)  __________________    и   ____________________ 

3)  __________________    и   ____________________ 


