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Trinn: 3
Tid: 45 min.

VI MINNES – DET SISTE MÅLTID
TROSMÅL

Barnet opplever at det deltar i Jesu nattverd når menigheten
samles til messe.

KUNNSKAPSMÅL

Barnet kjenner til hendelsene under nattverden Jesus feiret med
sine disipler.

EVNEMÅL

Barnet kan gjenfortelle hendelsene under det siste måltid og med
egne ord fortelle om betydningen av det i dag.

METODER

Bibelmeditasjon, samtale, lek, klipp-og-lim, fargelegging

HJELPEMIDLER

Teppe, utbrettsplansje, bibeltekst.

BØNN

Korstegn, Fader vår

Katekesens forløp
INNLEDNING
(15 min.)

Velkommen
Kateketen hilser på barna på vanlig måte og ønsker
velkommen.
Bønn
Kateketen samler barna i ring på et egnet sted i
undervisningsrommet og innleder Korstegn og Fader vår.
Lek
Etter bønnen gjennomfører kateketen leken «Hvem er
borte?» (se Blilys).
Poeng
Etter at barna har gått til plassene sine kan man si noe om
følgende. Leken bygger fellesskap. Akkurat denne leken
hjelper oss å huske hverandre; navn og ansikt. Her kan man
peke på hvor viktig det er for oss mennesker å huske på
hverandre og huske på viktige hendelser i livet.

UTDYPING
(10 min.)

Samtale
Kateketen innleder en samtale om hva barna ser på bildene
på s. 38-39 i boken. (se Eukaristien) Hva er det som
minnes? Hva er det bestefaren viser til barnebarna?
Poeng
Å minnes viktige ting og hendelser er viktig for oss. De
fleste feiringer vi har skjer rundt et bord og med måltid.
Enten det er bursdager, jul, påske, eller 17. mai. Veldig mye
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dreier seg om å spise sammen og holde måltid. Før Jesus
døde på korset ville han at vi også skulle huske på og
minnes ham på samme måte, med et måltid. Derfor spiste
han en siste nattverd med disiplene sine, og sa også til de
når han ga dem brød og vin. «Ta og et og drikk … dette er
mitt legeme og blod … gjør dette til minne om meg»
GUDS KALL
(25 min.)

Bibellesning
Be barna lukke øynene sine og forestille seg at de er en av
disiplene som er til stede ved det siste måltidet med Jesus.
Les høyt bibelfortellingen om det siste måltidet (se Blilys),
eller gjenfortell den med egne ord. Be barna fortsette å
holde øynene lukket. Få dem til å svare på disse eller
lignende spørsmål: Hvilken disippel er du? Hvor sitter du?
Hva ser du at Jesus gjør? Hva hører du at Jesus sier?
Aktivitet
Del ut utskrifter av utbrettsplansje av det siste måltid i A3størrelse (se Blilys). Bruk tykkere papir som gjør arket
stivere. Be barna fargelegge, klippe og lime sammen.

OPPSUMMERING
(5 min.)

Katekesen kan avrundes med at et av barna leser teksten på
utbrettsplansjen.
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