den katolske kirkes ressursbank
undervisningsopplegg

Trinn: 3
Tid: 45 min.

VI HØRER – ORDETS LITURGI
TROSMÅL

Barnet ønsker å lytte oppmerksomt til lesningene under messen,
fordi Gud snakker til oss.

KUNNSKAPSMÅL

Barnet vet at det leses fra Bibelen - Guds ord - under ordets liturgi
i messen, og at prekenen skal hjelpe oss til å forstå Guds ord.

EVNEMÅL

Barnet kan si menighetens svar etter lesninger, og utføre korstegn
på panne, munn og hjerte ved evangeliet.

METODER

Powerpoint. Arbeid med bok. Øving. Besøk i kirken. Lage plakat.

HJELPEMIDLER

Projektor.
Bilder.
Evangeliebok/Praktbibel.
Lesningsbøker. Tegnesaker. Ark.

BØNN

Lesning fra evangeliet.

Kirkerommet.

Katekesens forløp
Innledning
(15 min.)

Innledning
Kateketen knytter an til at barna forbereder seg til 1.
kommunion og at det er veldig viktig at barna vet hva som
skjer i messen. Barna hørte i forrige time at Gud snakker til
oss når vi leser i Bibelen, og for at de skal konsentrere seg
bedre skal de i denne timen lære hva vi gjør når vi når vi
skal lytte til Guds ord i Kirken. Kateketen kan også si at den
delen av messen som vi lærer om nå heter «Ordets liturgi».
Bok
La barna bla opp på side 26-27 i boken (se Eukaristien) og
la dem se på bildene. Poenget med bildene er å
understreke at Guds ord leses fra et spesielt sted i kirken,
som kalles lesepult.
Kateketen leser innholdet på sidene, eventuelt noen av
barna blir valgt til å lese hvert sitt avsnitt. I tilknytning til
avsnittene om første og andre lesning kan kateketen
introdusere svaret som menigheten gir. Vis på prosjektor fra
messens liturgi (se Blilys). Øv på det et par ganger etter
avsnittene.
Øving
Etter å gjennomgang av teksten i boken øver kateketen på
ordets liturgi med barna. Se messetekstene (Blilys).
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UTDYPING
(15 min.)

Besøk i kirken
Kateketen tar med barna til kirkerommet, viser lesepulten,
hvilke bøker som brukes til å lese Guds ord, og forteller
også om prekenens rolle.
Kateketen fortsetter å øve på ordets liturgi med barna (sitte
og stå + svar og bevegelser før og etter lesninger).
Barna kan også få lov til å prøve hvordan det er å se utover
kirken og lese fra lesepulten og kan si «Slik lyder Herrens
ord» alle barna svarer.

GUDS KALL
(10 min.)

Bok

OPPSUMMERING
(5 min.)

Kateketen avslutter katekesen med å gjennomgå kort hva temaene
for dagens undervisning har vært, og gjennomgår en gang til med
barna ord og gester som de skal kunne (se evnemål)

BØNN
/AVSLUTNING

Katekesen kan avsluttes på samme måte som ritualet i foregående
time, men med den nærmeste søndagens (eller allehelgenfestens)
evangelietekst.

Gjøre oppgaven på s. 28 (se Eukaristien). Lage en plakat
som skal si noe om hva Bibelen er. Plakaten skal brukes
som en påminnelse om det å lytte nøye til Guds ord.
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