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undervisningsopplegg

Trinn: 2. klasse
Tid: 45 min.

Hellige Maria
TROSMÅL

Elevene er glad i Maria.

KUNNSKAPSMÅL

Elevene kjenner til de viktigste bibelske fortellingene om Maria.

EVNEMÅL

Elevene kan gjenfortelle, med egne ord, om Marias rolle i Jesu liv.

METODER

Fortelling, høytlesning, elevaktivitet og vannmaling.

HJELPEMIDLER

Undervisningsrommet, kirkerommet, bibelen, Mariastatue, prosjektør, bilder,
prosjektor, vannmaling, pensler, maleark, vannglass, julekrybbe (med
Jesusbarnet, Maria- og Josef-figurer) og musikk (f.eks. en innspilling av Ave
Maria av Schubert).

BØNN

Korstegnet. Fader vår. Hill deg, Maria. Bønn: Salig er du, hellige Jomfru Maria,
og høyt prisverdig, for av deg er runnen rettferds sol, Kristus, vår Gud. Amen.

Katekesens forløp
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INNLEDNING
(10 min.)

undervisningsopplegg

Hilse på alle og ønske velkommen til katekesen.
- Bønn.
Gjør korsets tegn. I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Bønn.
- Innlede tema:
Fortell: Vi har tidligere her i katekesen lest en fortelling om Maria, Jesu mor.
Den handlet om da Maria var gravid med Jesus, og besøkte sin slektning
Elisabeth, der hun og barnet i magen hennes fikk en hjertelig velkomst av
Elisabeth. Og dette var en av de første opplevelsene Maria hadde med Jesus,
da han allerede var til stede i verden, men var ennå usynlig for alle
mennesker, fordi han ennå var inni magen til moren sin.
Denne timen skal vi lære mer om Maria, og lese om noen av de opplevelsene
hun hadde som moren til Jesus.

UTDYPING
(15 min.)

Hvis du har en Mariastatue hjemme, ta den med til katekesen denne gangen.
Sett den til å stå på kateteret denne timen.
Fortell: Maria var den aller viktigste personen i Jesu liv. Det var hun som sa ja
til å ta imot ham som sitt barn og bli moren hans. Så fødte hun ham i stallen i
Betlehem, flyktet med ham til Egypt og kom siden hjem til Nasaret, der de
levde sammen til Jesu ble voksen. Maria lagde mat, sydde lær, ryddet, vasket
og oppdro Jesus på alle beste vis. Hun lærte bort til ham alt hun kunne, og
støttet ham på alle måter i den veldig store og viktige livsoppgaven Jesus var
sendt til jorden for å fullføre. Denne viktige livsoppgaven som Jesus hadde var
at han skulle bli omreisende rabbiner, samle seg disipler, tale til folk over hele
landet, stå imot fariseerne og overprestene, innstifte nattverden, bli dømt til
døden, bli korsfestet, dø på korset og så stå opp igjen fra de døde.
Det var ikke små oppgaver Jesus hadde fått. Og det var underlig å skulle være
mammaen til dette veldig viktige mennesket, Jesus. Men Maria tok alt dette
på seg, og hun gikk hele denne veien sammen med Jesus og var hans viktigste
støttespiller og omsorgsperson. Maria var også til stede på Golgata da Jesus
ble korsfestet. Hun sto ved korsets fot da han tok sitt siste åndedrag. Og vi kan
jo bare forestille oss hvor vondt det er for noen å se sitt eget barn dø, og dette
var det aller vondeste Maria opplevde. Men hun mistet aldri troen på Jesus
ett øyeblikk av sitt liv. Mens disiplene hadde sine tvil om Jesus kunne oppstå
fra de døde, tvilte Maria aldri ett øyeblikk på dette. Hun trodde fullt og fast på
hans oppstandelse.
Vi katolikker setter Maria så høyt, og ærer henne på veldig mange måter, fordi
hun var en person som spilte en så uendelig viktig rolle for Jesus – for at han
skulle klare å utføre den store livsoppgaven han hadde fått og som er så viktig
for alle verdens mennesker. Takket være alt det Maria gjorde for Jesus har vi
fått en frelser.
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Nå skal vi lese to tekster fra bibelen der Maria var med Jesus.
Vis frem bibelen til elvene og les høyt:
1. Jesus fødsel: Luk. 2, 1-21.
2. Bryllupet i Kana: Joh. 2, 1-11.
[Vis gjerne frem noen bilder og illustrasjoner av Jomfru Maria fra kunstens
verden, som du finner frem på forhånd. Bruk prosjektør.]
Hvis du har med deg julekrybbe til katekesen i dag, sett den opp på kateteret.
Sett inn Jesusbarnet og Maria. Men vent til neste time med å sette inn Josef.

ELEVOPPGAVER
(15 min.)

Elevene skal nå velge seg ut en scene fra Marias liv med Jesus og male denne.
Alle kan velge helt selv hvilken hendelse fra Marias liv de ønsker å male; det
kan være fra en av de fortellingene dere nå har hørt, eller noe de kjenner til
fra tidligere, eller noe de ser for seg fra livet deres sammen i huset i Nasaret.
Del ut papir og male saker. Elevene skal jobbe individuelt.

Spør presten om dere kan henge opp elevenes bilder i
menighetssalen/våpenhuset/vestibylen.

OPPSUMMERING
(5 min.)

La barna rekke opp hånden og gi eksempler på hvordan Maria spilte en viktig
rolle i Jesu liv. La dem komme med eksempler på hva hun gjorde for Jesus og
hvordan hun deltok i hans liv.
Før dere ber avslutningsbønnen og elevene eventuelt går ut for å ta en pause
(før enste time), kan du spille av Ave Maria av Schubert. Elevene kan da sitte
rolig på hver sin plass og lytte til stykket er ferdig. Fortell elevene at dette er
et veldig kjent stykke som er skrevet til ære for Jomfru Maria.

BØNN
/AVSLUTNING

ANDRE AKTIVITETER

(se BLILYS)

Katekeseøkten kan avsluttes med den samme bønnen som i
innledningen til timen.

