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Trinn: 3
Tid: 45 min.

VI FEIRER – VEIEN TIL EMMAUS OG MØTET MED
JESUS
TROSMÅL

Barnet verdsetter betydning det har for dets liv å kunne gå til
kommunion og motta eukaristien

KUNNSKAPSMÅL

Barnet vet at det er Kristi legeme og blod det mottar når det skal
motta 1. kommunion.

EVNEMÅL

Barnet kan delta i messens kommunionsritus.

METODER
HJELPEMIDLER

Aktivitet (se kikkert), arbeid med bok, samtale, aktivitet (øvelse i
kirken)
Kikkert, skrivesaker

BØNN

Ritual

Katekesens forløp
INNLEDNING
(10 min.)

Aktivitet
I pausen har kateketen plassert lapper rundt omkring i
undervisningsrommet med bibelsitater i liten skrift (se Blilys).
Kateketen samler barna i midten av rommet og lar dem få
bruke kikkerten til å lese det som står skrevet på lappene.
Oppsummering
Mens barna fremdeles står i ring, oppsummerer kateketen
poenget forrige time og aktiviteten de nettopp utførte, nemlig
at noen ganger trenger vi hjelp til å se. Slik er det også med
troen vår på at brødet og vinen er Jesu legeme og blod. Gud
hjelper oss til å se med hjertet at det er Jesus vi mottar, selv
om øynene forteller oss at det bare er brød. Det samme skjer
også når vi skal komme opp og ta imot nattverden for første
gang. Da vil vi kjenne at det også smaker som brød, eller
som «en tørr kjeks». Derfor trenger vi troen fra Gud i hjertet,
som forteller oss at det er Jesus, og ikke minst trenger vi
Jesu egne ord. Han hjelper oss med sine egne ord å forstå at
det er ham selv vi skal motta.
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UTDYPING
(20 min.)

Arbeid med bok
Kateketen ber barna bla opp på side 50-51, og ber dem
fortelle hva de ser (se Eukaristien) på bildene.
Kateketen leser teksten.
Brainstorming
Kateketen knytter an til ord som barna allerede har hatt å
gjøre med på katekesen: eukaristi, nattverd, det siste måltid,
og nevner så at vi har enda et ord som kan være vanskelig å
forstå, men det er veldig viktig, nemlig kommunion. Kateketen
knytter at til at barna skal gå til 1. kommunion, og spør om
noen av barna vet eller husker hva kommunion betyr. Det
betyr fellesskap. Be barna om å finne andre ord som kan
beskrive det samme (være sammen, være venner, vennskap,
fred osv.)
Kateketen knytter igjen an til bildene og viser hvordan
kommunionen er noe man gjør sammen, og også at man
hilser hverandre med Kristi fred før man går til kommunion.
Øving
Kateketen tar med barna til kirken for å øve på
kommunionsprosesjon, samt gester og ord under
kommunionsritusen.
Rekkefølge: Barna står i kirkebenkene og ber Fader vår, de
hilser hverandre med fredstegnet (her er det en anledning til
å luke ut tulling og grimaser, hvis barna gjør slikt når de
hilser på hverandre). Man øver på å knele, si Guds Lam…
og Herre, jeg er ikke verdig…. Deretter på å stille seg til
prosesjon og svare Amen ved mottagelse av kommunion,
og at barna returnerer til sin plass og kneler ned i bønn etter
mottagelsen.

GUDS KALL
(10 min.)

Aktivitet
Barna arbeider med oppgavene på s. 52.

OPPSUMMERING
(5 min.)

Kateketen avslutter katekesen med å stille et par
kontrollspørsmål om kommunionen, Hva mottar vi? Hva
svarer vi? Osv.
Som avslutning på katekesen gjennomføres
utsendelsesritualet.
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