den katolske kirkes ressursbank
undervisningsopplegg

Trinn: 1-2
Tid: 45-60 min.

GUD SNAKKER TIL OSS I KIRKEN
TROSMÅL

Barnet er bevisst at Kirken ble grunnlagt av Jesus, for at han
skulle være med oss alle dager.

KUNNSKAPSMÅL

Barnet vet at når vi som kristne er samlet i Jesu navn, er Gud
også med oss.

EVNEMÅL

Barnet kan si hvem i Kirken Gud har kalt til å forkynne Guds ord.

METODER

Lek. Samtale. «Undersøkelse». Digitalt puslespill.

HJELPEMIDLER

Små flammer (se Blilys). Prosjektor. Laptop.

BØNN

Korstegnet. Lesning fra Bibelen.

Katekesens forløp
INNLEDNING
(15 min.)

Bønn
Katekesen kan gjerne innledes med korstegnet igjen.
Lek
Gjenta hviskeleken en gang, for å liksom teste at de er blitt
bedre til å høre og fortelle videre.
Innlede tema
Gjenta hovedpoeng fra katekesen «Gud snakker til oss i
Bibelen». Understreke hvem Jesus var og hvorfor han kom.
Poeng
Jesus, Guds sønn, samlet mennesker til et fellesskap, for at de
skulle fortsette å fortelle om Jesus til alle mennesker. Derfor
snakker Gud ikke bare til oss i Bibelen, men også i Kirken.
Hviskeleken med en tvist:
Forklar at de nå skal ha hviskeleken med en tvist. Gjennomfør
leken (se Blilys).
Poeng
Når alle har sagt sin setning forklarer kateketen at det er sånn
Kirken fungerer. Vi får Den Hellige Ånd. Flammen symboliserer
det. Vi er alle kalt til å fortelle videre det vi har hørt om Jesus
og om Gud.

UTDYPING
(10 min.)

Samtale
Kateketen utdyper at det også er derfor vi samles som Kirken
på søndager; for å høre Guds ord, lytte til det, bli styrket av
Den Hellige Ånd. Spørsmål til samtale: Hvem forteller om
Jesus når vi er i Kirken på søndager? Hvem tror du skal
fortelle om Jesus hjemme i familien? Hvem skal fortelle om
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Jesus til alle som ikke har hørt om ham eller vært i en kirke?
Poeng
Samtalen gir en anledning til å snakke om følgende: i kirken
leser forskjellige mennesker fra Bibelen, de kalles lektorer; i
kirken har presten som oppgave å fortelle om det som står i
Bibelen og forklare det; i familien er det foreldrenes oppgave
å fortelle sine barn om Gud; de som lærer barn og ungdom
om Jesus i menigheten kalles kateketer; de som drar til andre
land og verdensdeler for å fortelle om Jesus kalles
misjonærer. Alle er kalt til å fortelle om Jesus og Gud i sin
hverdag.
GUDS KALL
(15 min.)

Undersøkelse
Barna blir vist bilder av mennesker som er kalt til å snakke
om Gud i Kirken: prest, kateket, foreldre, misjonær (se
Blilys). Spørsmål til barna – eksempler: Hvordan tror du det
føles å være prest og fortelle om Jesu i kirken? Hva forteller
han om her? Hva kan være vanskelig for den som skal
fortelle om Jesus på katekesen? Hva tror han forteller om?
Hvor synes du det ser mest spennende ut å være?

OPPSUMMERING
(5 min.)

Bevisstgjør på trosmålet. Kirken ble grunnlagt av Jesus. I Kirken
får vi høre om Jesus og vi får oppleve at han er med oss. En av
Kirkens viktigste oppgaver å fortelle mennesker om Jesus. Det er
vi alle kalt til. Noen blir prest, andre blir foreldre. Noen blir kateket,
mens misjonærer reiser til og med til andre land for å fortelle om
Jesus.
Katekeseøkten kan avsluttes med at kateketen leser et lite stykke
fra Bibelen (Apostlene sendes ut. Luk.9,1-6)

AVSLUTNING/
BØNN

ANDRE
AKTIVITETER

Digitalt puslespill (se Blilys)
Barna velger nummer, får spørsmål. Riktig svar fjerner en brikke.
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