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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: I-28   

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Христова љубав према човеку и свету 

Наставна јединица: Христос васкрсе (број 28) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа:  

Циљ часа: пружити ученицима елементарно знање о Христовом страдању и васкрсењу. 

Оперативни задаци часа:   

-образовни: деци, кроз видео одломке из библијске приче „Тајна Вечера“ указати на 

најважније догађаје из последње недеље Христовог живота на земљи и на догађај 

Христовог Васкрсења; 

-васпитни: подстицати ученике на доживљај Христовог Васкрсења као догађај победе 

живота над смрћу. 

Oчекивани исходи часа:  

Когнитивни аспект: ученици ће бити у могућности да опишу појединости библијске повести 

о Христовом Васкрсењу 

-ученици ће препознати и именовати главне личности из библијске приче о Христовом 

Васкрсењу (уз помоћ иконе празника и по кључним симболима); 

-ученици ће препознати да је прослава празника догађај целе породице; 
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кроз који се остварује заједница 

љубави 

-ученици ће моћи да опишу прослављање Васкрса у својој породици; 

-ученици ће знати обичаје у вези са Васкрсом 

Афективни аспект: -ученици ће развијати жељу да учествују у припремама за прославу 

овог највећег хришћанског празника. 

Наставни облик рада: индивидуални, фронтални  

Наставне методе: дијалошка, метода braimstorning, илустративно-демонстративна 

Наставна средства: Библија за децу, стикери у боји, библијски цртани филм «Тајна 

вечера» као илустративни материјал, лаптоп, пројектор, икона и бојанка Христовог 

васкрсења као илустративни материјал. 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Библија за децу, Свет око нас, Ликовна култура 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  опис појма 

Васкрсење 

Господа нашега 

Исуса Христа 

Господ наш Исус Христос је разапет на крсту на Велики петак а у 

трећи дан недељу је васкрсао. 

васкрснути Васкрснути значи оживети. 

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: 
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 Уводни део:  

Оквирно планирано време: 10 минута       

Наставна метода: дијалошка, метода braimstorning 

Облик рада: фронтални, индивидуални 

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

 На табли пишем реч васкрсење. Деца на стикерима у боји треба да запишу прву 

асоцијацију на задату реч. Стикере лепе на таблу. Похваљујем креативне одговоре. 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 30 минута     

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна  

Облик рада: фронтални, индивидуални 

 На табли пишем назив наставне јединице – Христос васкрсе и наглашавам деци да 

ћемо данас научити о највећем хришћанском празнику и о обичајима у вези прославе 

истог. 

 Деца гледају одломке из библијске приче „Тајна вечера“ (види прилог I). Следе 

коментари деце на одгледане одломке. Анализа догађаја.  

 Након тога показујем деци икону Христовог Васкрсења (види прилог II). 

 Завршни део: 

Оквирно планирано време: 10  минута.   

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални 

 Деца добијају бојанку празника Васкрсења Господњег коју треба да обоје(види  

прилог III).  
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 Усвајање нове теме, питања. Молитва Богородице Дјево. 

Прилози:  

Прилог I: библијски филм „Тајна вечера“ (https://www.youtube.com/watch?v=Acuqx4B-

RA4) 

Прилог II: икона празника Христовог васкрсења 

 

Прилог III: бојанка Христовог васкрсења 

 


