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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: V-32    

Образовни профил: мастер теолог и дипломирани економиста 

Методички подаци: 

Наставна тема: Месијанска нада 

Наставна јединица: Псалми и храм (број 32) 

Тип часа: утврђивање 

Датум одржавања часа: 

Циљ часа: указати ученицима на улогу старозаветних царева и пророка. 

Oчекивани исходи часа:  

Конгитивни аспект: ученици ће моћи да уоче да је Светиња над светињама посебно место 

Божијег присуства; 

Афективни аспект: ученици ће увидети значај покајања и молитве као „жртве угодне 

Богу“ на основу одељака поучних и пророчких књига 

Наставни облик рада: индивидуални, фронтални, групни 

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

Наставна средства: Свето Писмо, осмосмерка као илустративни материјал 

Место извођења наставе: учионица  

Корелација: Свето Писмо, Ликовна култура, Историја 
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Kључни појмови планирани за обраду на часу: 

појам опис појма 

цар Соломон Цар Соломон је син цара Давида и Витсавеје. 

Јерусалимски 

Храм 

Јерусалимски Храм је први Храм који је  саздиао цар Соломо, а по 

жељи свог оца Давида. 

Коришћени извори сазнања и стручна литература: 

 Извори: Свето Писмо, издање Светог Архијерејског Синода Српске Православне 

Цркве; 

 Литература: Православни катихизис за пети разред, др Игнатије Мидић, Београд, 

2007. година. 

 Структура и ток часа: 

Уводни део:  

Оквирно планирано време: 5  минута       

Наставна метода: дијалошка, илустративно-демонстративна 

Облик рада: индивидуални 

 Помаже Бог! Молитва Господња.  

 Подсетићемо се библијских личности кроз осмосмерку (види прилог I). 

Главни део: 

Oквирно планирано време: 25 минута     

Наставна метода: дијалошка, рад на тексту 

Облик рада: фронтални, групни рад по нивоима 
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 Предочавам деци да ћемо на данашњем часу поновити и проширити знање о цару 

Давиду, цару Соломону и јерусалимском Храму.  

 Деца добијају задатке по групама и нивоима: 

Основни ниво задатка: у Библији за децу треба да пронађу део који говори о ковчегу 

завета (Излазак 25) и да запишу оно што сматрају да је најважније у свеску. 

Средњи ниво задатка: у Библији за децу треба да пронађу део који говори о избору 

племена које ће чувати ковчег завета (Излазак 28) и да запишу оно што сматрају да је 

најважније у свеску. 

Напреди ниво задатка: у Библији за децу треба да пронађу део који говори о 

Соломоновом храму и његовом изгледу (1 Цареви 5) и да запишу оно што сматрају да је 

најважније у свеску. 

Завршни део: 

Оквирно планирано време: 15  минута   

Наставна метода: дијалошка 

Облик рада: индивидуални   

 Представник групе износи закључке. Након тога испитује ученике осталих група 

како би се утврдило колико су они научили о тему других група. 

Прилози:  

Прилог I:  осмосмерка 
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