Konspekt katechezy kl. IV Szkoły Podstawowej.

1. Temat: Wody Jordanu - Sakrament chrztu świętego.

Cele katechezy
- poznanie biblijnego tekstu o chrzcie Jezusa,
- kształtowanie postawy wdzięczności za dary otrzymane na chrzcie św
Szczegółowe cele operacyjne
Wiedza
- uczeń wie, gdzie i od kogo Jezus przyjął chrzest św,
- wymienia, kto udzielał chrztu Jezusowi.
Umiejętności
- uczeń potrafi wyjaśnić jakie łaski otrzymał na chrzcie św.,
- potrafi wyznać wiarę według obrzędów chrztu.
Postawy
- Uczeń wyraża wdzięczność za sakrament chrztu św.
Metody i formy pracy
Rozmowa kierowana, praca z Pismem Świętym, praca indywidualna i
grupowa.
Środki dydaktyczne
Mapa Palestyny, obraz przedstawiający rzekę Jordan oraz chrzest
Jezusa, fotografie: chrztu dziecka, białej szatki, świecy chrzcielnej, krótki
film przedstawiający chrzest Pana Jezusa.
Wprowadzenie
1. Powitanie i modlitwa ,,Wierzę w Boga"
2. Wprowadzenie do tematu. Podanie tematu.
Do czego służy woda?
Jak ważna jest woda?
Czy byłoby możliwe życie bez wody?
3. PODANIE PRAWDY
Chrzest w Jordanie.

Uczniowie w swoich podręcznikach na mapie Palestyny wskazują na
rzekę Jordan. Katecheta pokazuje zdjęcie przedstawiające obecnie
rzekę Jordan.
4. Tekst Pisma św. Mt 3, 13-17.
Dzieci czytają tekst samodzielnie
Potem dzieci głośno czytają tekst Ewangelii z podziałem na role.
Katecheta przypina do tablicy obraz chrztu Pana Jezusa, dzieci
komentują te scenę.
Przy pomocy pytań katecheta powtarza
Katecheta prezentuje krótki film przedstawiający chrzest Pana Jezusa.
Pogłębienie
Katecheta nawiązuje do chrztu dzieci
Podczas chrztu św. Pan Bóg uwolni nas od grzechu pierworodnego,
uczynił nas swoimi dziećmi. Włączył do wspólnoty Kościoła. Wdzięczni
za łaski otrzymane na chrzcie św. podziękujmy Bogu w modlitwie
ułożonej przez nas. Katecheta dzieli dzieci na grupy (4 osobowe),
rozdaje kartki i dzieci układają modlitwę, w której dziękują za sakrament
chrztu.
Po kilku minutach dzieci czytają modlitwy.
Katecheta zachęca dzieci do wspólnego wyznania wiary (tekst w
podręcznikach kl. IV/ str. 75)
Zapis do zeszytu
Uczniowie zapisują najważniejsze treści podane przez katechetę.
W domu
Zapisz datę twojego chrztu. Na modlitwie podziękuj Jezusowi za to, że
jesteś Jego dzieckiem.
Na zakończenie katechezy dzieci odnawiają przyrzeczenia chrzcielne.

Opracowała: s. Maria Łuszczyńska

Konspekt katechezy klasy IV szkoły podstawowej
Temat: Pan Jezus ukazuje się uczniom idącym do Emaus.
Cele ogólne:
- zapoznanie z biblijnym opisem spotkania Jezusa z uczniami idącymi do
Emaus,

- motywowanie uczniów do głębszego przeżywania Mszy św. i dawania
świadectwa wiary.
Wymagania szczegółowe
Uczeń:
- zna treść perykopy o uczniach z Emaus,
- umie wymienić główne części Mszy św.,
- wie, że podczas Mszy św. Chrystus mówi do nas w Liturgii Słowa i
karmi nas Swoim Ciałem w Liturgii Eucharystycznej.
Umiejętności
Uczeń:
- wskazuje w perykopie dwa etapy rozpoznawania Chrystusa;
wyjaśnianie Pism w drodze i wspólny posiłek ( łamanie chleba) w
Emaus,
- na podstawie biblijnej perykopy wie, że aby poznać Chrystusa
konieczne jest czytanie i wyjaśnianie Pisma św. oraz przystępowanie do
Komunii św.
Postawy
Uczeń wyraża postawę otwarcia na Słowo Boże i Eucharystię.
Metody i techniki:
Praca z mapą, uroczyste czytanie Pisma św. z podziałem na role, praca
z ilustracjami i planszami, śpiew, krzyżówka.
Środki dydaktyczne: mapa Palestyny z miejscami poznanymi
wcześniej, prezentacja multimedialna „Miasta Palestyny” , Pismo św.,
plansze z tekstami ”Jezus wyjaśnia Pisma”, „Pan Jezus wziął chleb,
odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im”, ilustracja przedstawiająca;
1. Uczniów idących do Emaus oraz Jezusa przy stole w Emaus.
2. Kapłana, gdy czyta Ewangelię, kapłana podczas przeistoczenia.
Wprowadzenie

Dzieci otwierają katechizmy na stronie, gdzie znajduje się mapa
Palestyny i odszukują miejsca poznane na poprzednich lekcjach.
Prezentacja multimedialna
Podczas tej prezentacji uczniowie oglądają obecne miasta Palestyny i
przypominają różne wydarzenia z życia Pana Jezusa.
Katecheta podaje kolejną nową miejscowość - Emaus, w której
wydarzyło się coś bardzo ważnego.
Podanie prawdy
Dzieci w ciszy czytają tekst Ewangelii Łk. 24,13,-23.25.27-31
Następnie katecheta zaprasza dzieci do uroczystego czytania Ewangelii
z podziałem na role. Wcześniej wybrany uczeń zapala świecę. Katecheta
przypina na tablicy obraz uczniów idących do Emaus.
Analiza tekstu:
Dokąd podążali uczniowie?
Kto do nich dołączył?
Dlaczego byli smutni i rozczarowani?
Co wyjaśnił im Jezus w drodze do Emaus?
Po czym uczniowie poznali Jezusa?
Co Jezus wyjaśniał uczniom w drodze do Emaus?
Jezus wyjaśniał Pisma, czyli tłumaczył to, co było o Nim napisane w
Piśmie św. Starego Testamentu.
Jeden z uczniów umieszcza na tablicy dwie plansze z napisem:
1. Jezus wyjaśnia Pisma
2. Jezus wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał
im.
Pogłębienie
Jezus daje się poznać podczas Eucharystii.

Liturgia Słowa
Ta część Mszy św., w której słuchamy Słowa Bożego. W Ewangelii sam
Chrystus przemawia do nas, w homilii kapłan wyjaśnia nam Słowo Boże.
Liturgia Eucharystyczna
W tej części mszy św. Chrystus karmi nas swoim Ciałem w drodze do
Nieba. Pana Jezusa poznajemy na dwa sposoby, gdy słuchamy i
rozważmy Pismo św. oraz, gdy przyjmujemy Go w Komunii św.
Katechetka rozdaje dzieciom krzyżówkę. Dzieci w grupach (cztery
osoby) rozwiązują i wklejają do zeszytu.
Zastosowanie
Refleksja
Czy z uwagą słucham słowa Bożego podczas Mszy św.?
Czy świadomie przyjmuję Jezusa obecność wśród nas?
Czy dziękuję Mu za Jego obecność wśród nas?
Praca domowa: w najbliższą niedzielę postaram się uważnie słuchać
Ewangelii w czasie Mszy św.
Na zakończenie katechezy dzieci śpiewają „Jezus jest tu”.
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