НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ: ПРАВОСЛАВНА ВЈЕРОНАУКА
РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ
СЕДМИЧНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1
ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 36
ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА






Увођење ученика у област духовно-вјерског живота, са посебним освртом на
православну хришћанску вјеру којој припадаjу;
Да ученици постану добро и правилно информисани у складу с њиховим духовним
и интелектуалним узрастом, те да се у оквиру породице уводе у практичан
хришћански живот;
Развијање осјећаја личне одговорности и самосвјесне обавезе, да би се могли
правилно опредијелити према добру и злу као основним моралним категоријама;
Развијање самосвјесне и слободне личности, одговорне пред Богом и Црквом као
духовном заједницом којој припадају;
Развијање правилног односа према породици и друштву, према људима који
другачије живе, мисле и вјерују.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Наставна тема

Оквирни број часова

1. Старозвјетни Божији Закон
2. Новозавјетни закон
3. Символ вјере
4. Свете тајне
Исходи учења

10
6
12
8
Садржаји програма /Појмови

Тема 1: Старозвјетни Божији Закон
Ученик може да:
 изложи десет Божијих
 Десет Божијих заповијести.
заповијести;
 препозна шта нам се
наређује, односно,
забрањује Божијим
заповијестима.
Тема 2: Новозавјетни закон
Ученик може да:
 изложи двије највеће
Христове заповијести;
 наброји књиге Светог
писма (основна подјела).
Тема 3: Символ вјере
Ученик може да:
 изложи дванаест чланова
Символа вјере;
 препозна и искаже шта у
њима исповиједамо.






Божије заповијести о
љубави.
Свето писмо и његова
подјела.
Дванаест чланова Символа
вјере.
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Корелација са другим
наставним предметима
Ликовна култура.
Музичка култура.

Тема 4: Свете тајне
Ученик може да:
 наброји свете тајне;
 објасни начин приступања
и учешћа у светим тајнама.




Свете тајне и њихов значај.
Седам светих тајни.

ДИДАКТИЧКА УПУTСТВА И ПРЕПОРУКЕ
Развој моралног осјећања треба његовати кроз примјере, приче и параболе које су у
домену дјечијег разумијевања и способности да разликују добро и лоше.
Примијенити очигледна наставна средства (Свето писмо, иконе, слике из Библије, цртани
филм и сл.).
Час се може реализовати у учионици, али и у храму, гдје ученици могу присуствовати
појединим светим тајнама (крштење, причешће и др.).
Користити слике, иконе и др.
Захтјеве постављати у складу са могућностима ученика!
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