MISIJNÍ KATECHEZE

LEDEN až ČERVEN. Základy, které je
moŽno dále rozšiŘovat podle vĚku
a schopností dĚtí.

Nová Milena

Úvod do Nového Zákona
Nový Zákon navazuje na prožitky dětí v období
Adventu – narozením Božího Syna Ježíše Krista.
Situačně a prožitkově je dětem bližší.
Tak jako poznáváním příběhů Starého zákona
pokračujeme v navázání na dětské příběhy
současnosti, které dětem přibližují a konkretizují
pojmy méně používané. Využíváme opětovně
příběhy Tomáše a jeho kamarádů, Šimona jejich
přítele, a i Milanovu partu.
Z příruček využíváme „Všichni spolu, Kolik tváří má odvaha,
Šikana a jak se jí bránit, ale navazující příběhy jsou dány
přímo do osnovy práce s dětmi. Dále se promítají do oblasti
volno časových aktivit, literárních, výtvarných a rukodělných,
pohybových, dramatických a dalších.
Opětovně připomínám jen naše pojetí misijní katecheze – jednak v
celodenním styku s dětmi (křesťanská mravní výchova) a
„poznávání“ formou křesťanského kruhu.
V dětském centru je to pojato jako vytváření povědomí u dětí v
oblasti křesťanské starozákonní a novozákonní skutečnosti
přiměřeně k jejich věkovým zvláštnostem. Příběhy dětí v
současnosti vygenerují možnost sledovat příběhy dávné minulosti v
kontextu vlastností, postojů a projevů chování.

Vedle pedagogických metod pro tuto působení na děti,
používáme alternativní metody které mají trvalý dopad
zvláště na podvědomí dítěte.
Metoda pozitivního myšlení - metoda prožitku - metoda
transformace - metoda ožívání - metoda slyšení - metoda
vidění - metoda imaginace.
Dále neverbální forma komunikace - dramatika - mimika tanec - meditace - dotyková komunikace.

Příprava děti k biblickým příběhům.
DĚTSKÉ PŘÍBĚHY
TOMÁŠOVI KAMARÁDI-MILANOVA
PARTA

ŠIMON PŘIPOMÍNÁ
DĚTEM NAROZENÍ JEŽÍŠE
PŘÍBĚHY NOVÉHO ZÁKONA

JEŽÍŠ JE UČITEL, UČÍ ČLOVĚKA ŽÍT
V LÁSCE,
učí být lidi dobrými,
učí v podobenstvích.

Terezka se ztratilaKlíčová slova: strach, pláč, pomoc, jak se zachovat, když se
ztratím, neposlušnost, trest.

Dvanáctiletý

Ježíš - Klíčová slova: rodiče, Ježíš,
chrám, kněží, Metoda dramatizace a ilustrace

Ježíš dospívá v muže (křest – pokušení na
poušti)
V tomto příběhu ze života Ježíše postupujeme z poznatků
současnosti (fota křtu, přiblížit dětem kategorii věřících
lidí a dětí)
Pojem pokušení přiblížíme příběhem Péti „Poctivost“.
Stále máme na paměti náročnost tohoto úseku Ježíšova
života.

Příprava děti k biblickým příběhům.
DĚTSKÉ PŘÍBĚHY
TOMÁŠOVI KAMARÁDI-MILANOVA
PARTA.

PŘÍBĚHY NOVÉHO
ZÁKONA

JEŽÍŠ JE UČITEL OD BOHA,
UČÍ ČLOVĚKA ŽÍT V LÁSCE,
učí být lidi dobrými,
učí v podobenstvích.

V dětských příbězích vedeme děti k pochopení pojmů,
s kterými se budou setkávat v příbězích biblických.
Vedle příběhů budeme využívat další konkretizaci
přímo v dění s dětmi a jejich chování.

V biblických příbězích „Ježíšovy zázraky“ je
ilustrována Ježíšova moc, kterou nemá žádný
člověk.
Ježíš
svým
konáním
dokazuje
sounáležitost se Stvořitelem, Bohem, s jeho
láskou k člověku, odpuštěním a ochranou.
V Ježíšových podobenství jde o chápání
lidských vlastností v souladu s Bohem a nikoli s
vůlí člověka.
Ježíšova moc nad přírodou ukazuje
člověku Boží vládu nad přírodními zákony.
Ježíšova moc nad životem člověka dokazuje
závislost na Boží vůlí a svrchovanou moc
Stvořitele nade vším jím stvořeným.
Ježíšovy výroky jsou učební osnovou
člověka. Jejich výrazovost musíme dětem přiblížit
do současnosti, chceme-li, aby pochopily to, co
jim bylo vzato a záměrně oddáleno.
Využíváme stále metodu zpodobnění, konkretizace,
obrazového materiálu. Vkládáme prvky dramatizace a
estetických forem.

DĚTSKÉ PŘÍBĚHY

PŘÍBĚHY NOVÉHO
ZÁKONA

Tomuto náročnému období vedení dětského
poznání je věnována samostatná část s
rozborem a metodickým vedením.

VÝROKY

PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

Tato verze práce s dětmi je variabilní a je
možno doplnit obsah podle katechety.

