
Припрема за час 

Основна школа:  ОШ „Милан Ђ. Милићевић“ 

Разред : II                                                                               

Наставна јединица : Литургија – заједница у којој постоје различите службе

Облик рада: фронтални 

Наставна метода: рад на тексту  

Циљ часа :  

� да ученици схвате да Храм због Св. Литургије има такву унутрашњост

� да ученици усвоје знање о појму делова Храма

� да усвоје знање о томе која служба се где налази за време Литургије

Наставна средства: Уџбеник и наставни листићи направљени од стране 

                                    вероучитеља 

Артикулација часа: молитва за почетак час, мотивација, разрада, синтеза и молитвени завршетак час

Молитвени почетак часа: Молитва Царе Небесни

Мотивација: Шта је Храм? Шта је Црква? Где стоје верни у Храму? Како се дели унутрашњост Храма?

Разрада: До сада смо већ научили шта је то Ц

преко васкрслог Христа. Храм је место где се окупља .... Црква.Св. Литургија је најважније богослужење

учествује веран народ, заједно са ђаконом, свештенством 

Св. Литургија се служи сваке недеље и празником. Због Св. Литургије и Храм има своју унутрашњу поделу на: 

олтар,брод или лађу и припрату. 

На тбли нацртати 

Рекли смо да је Храм окренут од запада према истоку. Кроз западна врата улазимо у Храм и чим смо ушли у 

Храм, ушли смо у припрата – ту палимо свеће. Средишњи део Храма је 

народ на молитви. Олтар је најсветији део Храма и 

дарове Богу Оцу – хлеб и вино, који ће постати Тело и Крв Христови, којим се причешћујемо.

Синтеза: Сада можемо рећи да је Литургија заједница у којој постоје различите службе: епископ, свештеници, 

ђакон и верни народ имају свој део храма, али и различите службе и послове које раде. 

Рад на наставном листићу: Вероучитељ подели ученицима листиће које је уна

заједничи рад са учениницима. Са њима прелази задатак по задатак

Молитвени завршетак часа: Молитва Царе Небесни

 

Унутрашњост Храма

:  ОШ „Милан Ђ. Милићевић“ – Београд                                                    

                                                                                                          

заједница у којој постоје различите службе 

да Храм због Св. Литургије има такву унутрашњост  

делова Храма 

томе која служба се где налази за време Литургије 

и наставни листићи направљени од стране  

за почетак час, мотивација, разрада, синтеза и молитвени завршетак час

: Молитва Царе Небесни 

Шта је Храм? Шта је Црква? Где стоје верни у Храму? Како се дели унутрашњост Храма?

До сада смо већ научили шта је то Црква. Црква је заједница .....Бога људи и природе

. Храм је место где се окупља .... Црква.Св. Литургија је најважније богослужење

ђаконом, свештенством – на челу са епископом који узноси д

и сваке недеље и празником. Због Св. Литургије и Храм има своју унутрашњу поделу на: 

Рекли смо да је Храм окренут од запада према истоку. Кроз западна врата улазимо у Храм и чим смо ушли у 

ту палимо свеће. Средишњи део Храма је брод или лађа

је најсветији део Храма и у њему ђакон и свештеници на челу са епископом који узноси 

хлеб и вино, који ће постати Тело и Крв Христови, којим се причешћујемо.

да можемо рећи да је Литургија заједница у којој постоје различите службе: епископ, свештеници, 

ђакон и верни народ имају свој део храма, али и различите службе и послове које раде.  

Вероучитељ подели ученицима листиће које је унапред спремио. 

заједничи рад са учениницима. Са њима прелази задатак по задатак 

Молитва Царе Небесни 

вероучитељ: Славица Шушњаревић

Унутрашњост Храма 

за почетак час, мотивација, разрада, синтеза и молитвени завршетак час 

Шта је Храм? Шта је Црква? Где стоје верни у Храму? Како се дели унутрашњост Храма? 

рква. Црква је заједница .....Бога људи и природе која се остварује 

. Храм је место где се окупља .... Црква.Св. Литургија је најважније богослужење на коме 

челу са епископом који узноси дарове Богу Оцу. 

и сваке недеље и празником. Због Св. Литургије и Храм има своју унутрашњу поделу на: 

 

Рекли смо да је Храм окренут од запада према истоку. Кроз западна врата улазимо у Храм и чим смо ушли у 

брод или лађа и у њему стоји верни 

у њему ђакон и свештеници на челу са епископом који узноси 

хлеб и вино, који ће постати Тело и Крв Христови, којим се причешћујемо. 

да можемо рећи да је Литургија заједница у којој постоје различите службе: епископ, свештеници, 

пред спремио.  Креће се у 

вероучитељ: Славица Шушњаревић 


