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. Доба пред Христово рођење
2. Христов живот до почетка проповиједи
3. Христова проповијед
4. Христово страдање
Исходи учења

6
8
12
10

Садржаји програма /Појмови

Тема 1: Доба пред Христово рођење
Ученик може да:
 oбјасни ко је Пресвета
 Пресвета Дјева Марија.
Дјева Марија;
 Свети Јован Крститељ.
 објасни ко је Свети Јован
 Благовијести.
Крститељ.
Тема 2: Христов живот до почетка проповиједи
Ученик може да:
 опише догађај Христовог
 Рођење Христово.
рођења и поклоњења
 Поклоњење пастира.
пастира;
 Крштење Христово.
 преприча неке од обичаја
који су у вези са
празновањем Божића.
 опише догађај Христовг
крштења.
Тема 3: Христова проповијед
Ученик може да:
 преприча догађај избора
 Избор апостола.
Христових апостола и
 Христова чуда и поучне
именује неке апостоле;
приче.
 опише Христовa чуда и
 Преображење.
разумије поуке у
 Васкрсење Лазарево.
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Корелација са другим
наставним предметима
Ликовна култура.
Музичка култура.

Христовим причама;
преприча догађајe
Христовог Преображења и
васкрсења Лазаревог.
Тема 4: Христово страдање
Ученик може да:
 преприча начин уласка
Господа Исуса Христа у
Јерусалим;
 објасни догађај Тајне
вечере;
 преприча догађаје који
представљају Христово:
суђење, осуду, распеће,
Васкрсење и Вазнесење.








Христов улазак у
Јерусалим.
Тајна вечера.
Суђење, осуда и распеће
Христа.
Васкрсење Христово.
Вазнесење.

ДИДАКТИЧКА УПУTСТВА И ПРЕПОРУКЕ:
На часу користити слике из Илустроване (Дјечије) Библије, иконе, сликовнице и сл.
Уколико је могуће, ученицима приказати цртане филмове (нпр. „Божић“, „Васкрс“ итд.).
Задатак вјероучитеља је да ученике припреми за празнике, објашњавајући њихово
значење, не само као спомен на догађај који се десио у давној прошлости, већ у смислу
њиховог значаја за наш живот сада.
Посебно истаћи обичаје за Божић, Врбицу и Васкрс.
Научити ученике да пјевају духовне пјесме о Божићу, Васкрсу и др.
Захтјеве постављати у складу са могућностима ученика!
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