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ОПШТИ МЕТОДИЧКИ И ОПЕРАТИВНИ ПОДАЦИ
Предмет:
Верска настава
Тема:
Трпеза Господња
Назив наставне јединице: Литургија- наш дар Богу
Тип часа:
утврђивање
Облици рада:
Групни и индивидуални рад, практични рад
Методе рада:
Демонстративни метод, дијалошка метода
Циљ часа:
Грађење свести о дару и о уздарју, о љубави. Пружити ученицима
неопходно знање да у Литургији свет приносимо Богу и показати то
примером
Васпитни задаци:
Развити код ученика жељу да на дар одговоре уздарјем, конкретном
акцијом
Образовни задаци:
Уочити да је заједничка трпеза израз љубави
Функционални задаци:
Развити код ученика жељу да учествују у Литургији
Образовни стандарди:
Наставна средства:
Учионица, икона причешћа апостола, потребан материјал за
прављење хлеба, дидактички материјал за бојење
Корелација :
Природа и друштво, српски језик и народна традиција
Литература:
Тајанствено путовање-Анастасија и Ненад Илић, Православна
читанка-монахиња Нина Неранџић и Ана Савковић
СТРУКТУРА И ТОК ЧАСА
УВОДНИ ДЕО ЧАСА:
Активности
Активности
Минута:10
наставника
ученика
Школа:
Наставник:
Редни број часа:

Молитва Оче наш
Подстаћи разговор са децом на тему даровања.
Бог нам сведочи своју љубав безбројним даровима
које нам поклања.
Шта смо добили на дар од Бога? Који су највреднији
поклони које ти је Бог даровао?
/ Указати на то да је Бог нама даровао цео свет и
природу. Наш живот је такође дар од Бога/
Разговор са децом о пореклу и смислу Литургије
Када се догодила прва Литургија?
Ко је био присутан?
Шта је Христос урадио са Хлебом, а шта са вином?
Указати на то да је Бог нама даровао чак и себе и
тако нам показао колико нас воли. Господ Исус
Христос назива себе '' хлебом живота''.
Шта би ти поклонио Богу?
Који је поклон прави? /дат из љубави/
Да ли је важнији поклон или љубав која се кроз тај
поклон показује?

Подстиче ученике
на активност на
часу

Учествују у
разговору

Син Божији, Господ Исус Христос, је рекао својим
ученицима /пре него што ће проћи кроз муке и
смрт ка васкрсењу да би нама поклонио вечни
живот/ како ће моћи да му узврате поклон. НЕЋЕ
МОРАТИ ДА ЖРТВУЈУ ЖИВОТ КАО И ОН.
Уместо крви моћи ће да приносе вино, а УМЕСТО
ТЕЛА - ХЛЕБ.

ОПЕРАТИВНА ФАЗА- ЦЕНТРАЛНИ ДЕО
ЧАСА:
Минута:30
Да би показали Богу да га волимо потребно је да и
ми њему нешто поклонимо.
Ми Богу дајемо на дар себе и читав свет, тако што
нашу захвалност претворимо у хлеб и вино који су
неопходни за служење Литургије.
Хлеб и вино су наше уздарје Богу.
Као што је Христос захвалио Богу Оцу када је
ломио хлеб на Тајној вечери, тако се и ми
захвљујемо Богу сваки пут када смо на Литургији.
Како то да кроз хлеб и вино Богу дарујемо читав свет?
Бог нам је даровао земљу, сунце и кишу…
Хлеб меси нечија бака или мама или сад сви ми, од
брашна које је млео нечији ујак, у млину који су
градили нечији очеви, од жита које су жњели нечији
стричеви, комбајнима које су пројектовали нечији
очеви, а направили нечији очеви и стричеви и ујаци, а
то жито је израсло из семена које су сејале нечије
тетке или опет онај исти комбајн, а семе је
захваљујући води и сунцу, клијало из земље коју је
створио Бог…

Активности
наставника

Активности
ученика

Објашњава како то
да кроз хлеб Богу
дарујемо читав свет,
који су састојци
потребни за
прављење хлеба.

Ученици су
подељени у три
групе и свако у својој
групи учествује у
прављењу
ПРОСФОРЕ

Показује како се
прави тајанствени
хлеб који путује у
Царство БожијеПРОСФОРА
/приношење/

Док месе хлеб,
уленици говоре
молитве Оче наш и
Богородице Дјево.

Активности
наставника

Активности
ученика

Сада припремамо дар за Господа. Месимо хлеб.
ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА:
Минута: 5

Нагласити да ћу ПРОСФОРУ однети у Цркву и
предати свештенику као наш дар Господу.
У току Литургије просфора ће постати ТЕЛО
нашег ХРИСТА.
Сви ученици су позвани да дођу на Литургију са
родитељима у суботу у 8 или у недељу у 9 часова.
Молитва Богородице Дјево
ИЗГЛЕД ТАБЛЕ
ЛИТУРГИЈА- НАШ ДАР БОГУ
Хлеб који путује у Царство Божије је тајанствени хлеб, а има и посебно име. Зове се
ПРОСФОРА /ПРИНОШЕЊE/

ЗАДАВАЊЕ ДОМАЋЕГ ЗАДАТКА:

НАЧИН ПРОВЕРЕ:
- остварености циљева часа
- постигнућа ученика
Прилагођавање наставе или рад по
ИОП:
ЕВАЛУАЦИЈА ЧАСА:

Поделити листиће са цртежом ''Литургија –
приношење дарова природе Богу'', са задатком да их
код куће обоје.

