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Општи подаци: 

Назив предмета: Верска настава – Православни катихизис 

Име и презиме катихете/ вероучитеља:  Станислава Темеринац 

Школа и место: ОШ“ Браћа Новаков“ Силбаш 

Разред: III-28 

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Литургија – преображени свет 

Наставна јединица: Васкрсење Христово (број 28) 

Тип часа: обрада 

Датум одржавања часа:  

Циљ часа: ученицима пружити основ за разумевање да нас Христос толико воли да је дао 

свој живот за нас и да је васкрсао да победи смрт за нас. 

Оперативни задаци часа:   

-образовни: деци, кроз рад на тексту, бојанку и песму, предочити значај празника 

Христовог васкрсења; 

-васпитни: изградња свести ученика о значају празника. 

Oчекивани исходи часа:  

Когнитивни аспект: -ученици ће проширити своја знања о празнику Васкрсења; 

-увидити шта за створену прируду значи Христово Васкрсење; 

-усвојити текст и мелодију песме „Ој недељо“. 

Афективни аспект: -ученици ће бити подстакнути да у себи развијају осећај захвалности 

према Богу и својим ближњима. 
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Наставни облик рада: индивидуални, фронтални  

Наставне методе: дијалошка, рад на тексту, илустративно-демонстративна 

Наставна средства: Библија за децу, аудио запис песме «Ој недељо», папир са 

библијском причом о Христовом васкрсењу, бојанка Христовог васкрсења као 

илустративни материјал 

Место извођења наставе: учионица 

Корелација: Библија за децу, Ликовна култура, Музичка култура 

Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам  опис појма 

Жене мироносице 

Жене мироносице су жене које су прве посетиле Христов гроб и 

чуле прве вест о Христовом васкрсењу. То су биле Марија 

Магдалина, Марија Јаковљева и Соломија. 

Апостол Тома 
Апостол Тома је једини Христов апостол који није одмах 

поверовао у вест о Христовом васкрсењу. 

Kоришћени извори сазнања и стручна литература: 

 Извори: Свето Писмо, издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне 

Цркве; Библија за децу. 

 Литература: Православни катихизис за трећи 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 
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 Помаже Бог! Записивање часа, Молитва Господња. 

 Учимо да певамо песмицу „Ој недељо“(види прилог I). 

 Главни део: 

Oквирно планирано време: 25 минута     

Наставна метода: дијалошка, рад на тексту 

Облик рада: фронтални, индивидуални 

           На табли пишем а деца у свеску назив наставне јединице – Васкрсење Христово и 

предочавам деци да ћемо на данашњем часу проширити своја знања о празнику Христовог 

васкрсења. 

 Деца добијају папир са библијским текстом о васкрсењу Христовом (види прилог 

II). Након читања текста следи анализа прочитаног тако што деца одговарају на питања: 

1. Ко су жене мироносице? 

2. Како су се звале жене мироносице? 

3. Кога су оне тражиле? 

4. Шта су сазнале и како су реаговале? 

5. Како је апостол Тома реаговао на вест о Христовом васкрсењу? 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 10 минута   

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални 

  

 Деца добијају Христовог васкрсења коју треба да обоје (види прилог III). 

 Питања. Молитва. 

Прилози:  
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Прилог I: песмица „Ој недељо“ 

https://www.youtube.com/watch?v=ggPr0PsjHlg 

Прилог II: Васкрсење Христово 

У трећи дан по погребу Христовом (рано у недељу) дођоше на гроб Марија Магдалина и 

Марија Јаковљева и Соломија са припремљеним мирисима да помажу Исуса. Питале су се 

ко ће им одвалити камен од врата гробних? Но, нађоше камен одваљен од гроба. И 

ушавши у гроб не нађоше тијело Господа Исуса, већ видјеше младића обученог у бијелу 

хаљину гдје сједи с десне стране; и уплашише се. А он им рече: Не плашите се, Исуса 

тражите Назарећанина распетог; уста, није овдје, ево мјесто гдје Га метнуше. Идите брже 

те кажите ученицима Његовим да је устао из мртвих. И кад се оне чуђаху томе, гле, два 

човјека сташе пред њима у сјајним хаљинама; рекоше им: - Што тражите Живога међу 

мртвима? Идите и кажите ученицима Његовим да устаде из мртвих. И вративши се од 

гроба јавише све ово једанаесторици и свима осталим. И они чувши да је жив не 

вјероваше. А Петар уставши отрча ка гробу, и погледавши у гроб видје саме хаљине гдје 

леже, и отиде чудећи се у себи шта би. А Исус уставши рано у први дан недеље јави се 

најприје Марији Магдалини. А потом јави се на путу двојици од ученика у другом 

обличју, кад су ишли у село Емаус.. И они отишавши јавише осталима; и ни њима не 

вјероваше. А кад би увече, онај први дан недјеље, и врата бјеху затворена гдје се бјеху 

ученици скупили од страха јеврејског, дође Исус и стаде на средину и рече им: Мир вам! 

И ово рекавши показа им руке и ребра своја. Онда се ученици обрадоваше видјевши 

Господа. А Исус им рече опет: Мир вам; као што Отац посла мене, и ја шаљем вас. И ово 

рекавши дуну, и рече им: Примите Дух Свети. Којима опростите гријехе, опростиће им се; 

и којима задржите, задржаће се. А Тома, који се зове Близанац, један од дванаесторице, не 

бјеше онде са њима кад дође Исус. ХРИСТОС ВАСКРСЕ! ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ! 

Прилог III: бојанка Христовог васкрсења 
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