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VI MINNES – DEN EUKARISTISKE BØNN 

 

TROSMÅL Barnet ønsker å ta aktivt del i messefeiringen. 

KUNNSKAPSMÅL Barnet vet at brødet og vinen blir forvandlet til Jesu legeme og 
blod under den eukaristiske bønn. 

EVNEMÅL Barnet kan si og synge akklamasjonen etter 
konsekrasjonsordene. 

 

METODER Tavleundervisning, se på bilder, arbeid med tekst, ordkart, sang 

HJELPEMIDLER Arbeidsark (se Blilys), a4-ark, prosjektor. 

BØNN Ritual 

 

Katekesens forløp 
 

INNLEDNING 
(10 min.) 

Når klassen er samlet minn barna på fortellingen hva som 
skjedde under den siste nattverd. Hva var det Jesus ba 
disiplene om å gjøre? Kateketen ber barna om å se på 
bildene på side 42-43 og beskrive hva de ser (prest, brød, 
kalk, menighet, ministranter osv.)  

Poeng 
Når vi feirer messen gjør vi det Jesus bad oss om, og selve 
høydepunktet i messen er det vi kaller den eukaristiske bønn, 
når presten gjør og sier det samme som Jesus gjorde. 

Tavle 
Skriv ordene «Eukaristi» og «den eukaristiske bønn» på 
tavlen. Spør om barna husker hva ordet «eukaristi» betyr, 
pek også på at boken de bruker heter Eukaristien. Alt leder 
frem mot det øyeblikket de selv skal ta del i eukaristien og 
motta Jesu legeme og blod.    

UTDYPING 
(25 min.) 

Arbeid med tekst 
Kateketen ber barna lese teksten på s. 42-43. Deler ut 
arbeidsarket for arbeid med tekst (se Blilys) og ber barna 
svare på spørsmålene med svarene som de finner i teksten. 

Ordkart 
Barna skriver ordet Eukaristi på et tomt ark og bruker 
ordlisten på s. 76nn for å sette opp et ordkart med begreper 
som henger sammen med ordet Eukaristi. (Se eksempel 
Blilys). 

Lære utenat 

Trinn: 3  
Tid: 45 min. 
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Kateketen forteller om konsekrasjonsordene, og øver med 
barna å synge på menighetens svar/akklamasjon: «Din død 
forkynner vi Herre…».(se Powerpoint med messetekster 
Blilys) 

 
 

GUDS KALL 
(10 min.) 

Bønn  
Kateketen avslutter timen med å gjennomføre ritualet «Vi 
minnes Jesus» (se Blilys). 

 

 
 
 
 
 
 


