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VI TAKKER – JESUS METTER FOLKET 

 

TROSMÅL Barnet tror at Jesus viste Guds kjærlighet og omsorg for oss ved 
å dele brød. 

KUNNSKAPSMÅL Barnet vet at det finnes flere fortellinger i Evangeliene om når 
Jesus delte brød med mennesker. 

EVNEMÅL Barnet tror at Jesus viste Guds kjærlighet og omsorg for oss ved 
å dele brød og viser takknemlighet for Guds og menneskers 
gaver. 

 

METODER Ritual, samtale, rebustegning, 

HJELPEMIDLER Brød, kurv, tegnesaker, ark 

BØNN Ritual 

 

Katekesens forløp 
 

INNLEDNING 
(15 min.) 

Velkommen 
Kateketen hilser på barna på vanlig måte og ønsker 
velkommen, og i tilknytning til praksis på tidligere katekeser 
med ritualer forteller at denne gangen starter hele 
katekesedagen med et rituale. 

Innledningsrituale 
Kateketen samler barna på et egnet sted i 
undervisningsrommet og gjennomfører ritualet (se Blilys) 

 
 

UTDYPING 
(20 min.) 

Samtale 
Kateketen ber barna sette seg på sine plasser igjen og 
inviterer barna til å fortelle hvordan de synes brødet smakte, 
hva slags type brød de vanligvis spiser. Avhengig av 
stemningen i gruppen kan kateketen spørre om andre ting: 
favorittmat osv.  

Poeng 
Kateketen avslutter samtalen ved å poengtere at vi er veldig 
heldige som har mat, uansett hva vi liker best, fordi vi 
trenger mat for å leve. Kateketen knytter han til 
bibelfortellingen og poengterer at Jesus tydeligvis også var 
opptatt av dette.  

Trinn: 3  
Tid: 45 min. 
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Aktivitet 
Kateketen ber barna se på bildene på side 30-31 (se 
Eukaristien) og bruke fantasien sin til å tenke hvor 
menneskene på bildet er. Hvorfor det gjør det de gjør? Og 
hvorfor er personene på bildene glade? 

Poeng 
At vi er glade er et tegn på at vi er takknemlige for noe. Vi er 
rett og slett glade for noe.  

Aktivitet 
Kateketen ber barna se på s. 32-33 og forklarer at her finner 
de igjen historien om Jesus som mettet 5000, ber dem lese 
gjennom teksten og deretter lage en rebus av historien (se 
Blilys). 

 

GUDS KALL 
(5 min.) 

Samtale 
Når det er ca. 10 min igjen av timen knytter kateketen an til 
bildet i boken og barnet som bringer frem gaver. Videre 
forteller kateketen at når vi bærer frem brød og vin i kirken, i 
prosesjon i messen, gjør vi det samme som barnet med de 
5 brødene og to fiskene. Vi bærer det frem til Jesus, og han 
velsigner det. Når i bærer det frem minner det oss om: 1) 
alle de gaver Gud gir oss og 2) alle de gaver vi deler med 
andre. Still spørsmålet på s. 33.   

 

OPPSUMMERING 
(5 min.) 

Før timen avsluttes ber kateketen barna om å lukke bøkene og 
kun se på rebustegningen sin. De skal prøve å gjenfortelle 
historien med å bruke sidemannens tegning.  

 
 
 
 
 
 


