
Разред:  

РЕД.БР.ЧАСА 4. 

НАСТАВНА 
ЈЕДИНИЦА 

ЦРКВА (ХРАМ) – ДОМ БОЖИЈИ 

ТИП ЧАСА обрада  
МЕТОДЕ РАДА Монолошка, дијалошка, 

илустративна, демонстративна, 
поређење 

ОБЛИЦИ 
РАДА 

Фронтални, 
индвидуални  

НАСТАВНА 
СРЕДСТВА 

Уџбеник, радни листић, слике-иконе 

ВРСТА НАСТАВЕ активна  
ОБЈЕКТИ учионица  
КОРЕЛАЦИЈА  

ЦИЉ ЧАСА  Црква је посебно место за дружење са Богом 
ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ  Ученике упознати са храмом као посебним местом за молитву на 

којем треба поштовати одређена правила.  
ОБРАЗОВНИ 
ЗАДАЦИ 

кључне речи: храм, тамјан, босиљак, целивати; Ученици треба да 
усвоје нове појмове везане за цркву 

ПЛАН ЧАСА – ТОК НАСТАВНОГ РАДА 
 

Припремити бочице са тамјаном и босиљком, као и додатне бочице  са мисрисима 
који нису карактеристични за цркву. Од детета се захтева да затворених очију 
препозна мирис који га асоцира на цркву. Важно је да садржај бочица не буде видљив. 
То може да се постигне тако што се исте увију украсним папиром, а на врху се 
направе мали отвори како би садржај могао да се мирише. Понети тамјан и 
кадионицу. 

Увод: да ли си био у храму? Шта си тамо видео? Да ли си се лепо осећао? Данас ћемо 
причати о цркви, посебном месту за нас хришћане. Поделићу вам бочице које треба да 
помиришете и одредите мирис који вас подсећа на цркву.  
 
Средишњи део часа: 

Рекли смо да је Бог Творац свих звезда и свих планета, и свих ствари, и Отац је 
свих створења. Његова кућа је читав космос. Он живи свуда, и у најмањем и у 
највећем. Њему је све близу. Може да станује и у Твом срцу ако желиш да га примиш 
унутра.  

Па ипак, иако је читав свет његова кућа, Он има и посебне куће, где се скупљају 
Његова деца и где долазе да се са Њим друже. Те куће зову се храмови или Цркве. 

Храм увек можемо препознати по томе што има округао кров, као пола лопте, а на 
његвом врху се налази крст. Прозори су сасвим необични, украшени сликама.  



Свуда постоји неки ред. Када идеш у госте лепо је да се домаћинима најавиш и да 
их питаш када ће бити слободни да те приме. Код Господа можеш када пожелиш. 
Цркве су отворене од јутра до мрака. У храму, као и у свакој кући, постоји кућни ред: 
• у храм се улази пристојно обучен, са чистом одећом и обућом.  
• пред самим црквеним вратима треба да се прекрстимо, то је као знак поздрава  
• У храму се не сме галамити, разговарати, смејати се и тиме одвраћати пажњу 

другима 
• у храму палимо свеће  
 
Јесте ли чули за реч целивати, шта она може да значи (поновити је у контексту)? 
Завршни део: 

Попуни радни листић: храм – Божији дом. 
 
Напомена: ово су уводни часови у првом разреду, када ученици још увек нису 
савладали сва слова. Чинило ми се добо да ови први часови буду лаки да би се 
вероучитељ упознао са ученицима. У зависности од њиховог дотадашњег знања  
коригујем ову припрему. 
 

 
 


