Konspekt katechezy do klasy I Szkoły Podstawowej
Mgr Bożena Woszczyna
Temat: Kościół – dom Boga
Cele katechetyczne
a)cele główne:
- ukazanie kościoła jako domu Boga,
- uświadomienie prawdy, że kościół to wyjątkowe miejsce spotkań i modlitwy dzieci Bożych,
b)cele operacyjne:
- uczeń wie , że kościół to dom Boga,
- uczeń wymienia elementy, które pozwalają rozpoznać kościół wśród innych budynków,
- uczeń nazywa i pokazuje sprzęty, które znajdują się w kościele,
- uczeń wie, że w niedzielę idziemy do kościoła na Mszę świętą,
c)kształtowanie postawy:
- uczeń chętnie uczestniczy we Mszy Świętej niedzielnej,
- uczeń dobrze zachowuje się w kościele.
Pomoce dydaktyczne:
- ćwiczenia do nauki religii dla klasy I Szkoły Podstawowej – Wyd. św. Stanisława BM
Kraków, 2012 r.
- rozsypanka wyrazowa
- wiersz
- piosenka
- fotografia kościoła
Metody:
- pokaz
- pogadanka
- praca z tekstem
Przebieg katechezy:
1.Przywitanie się.
2.Modlitwa – piosenka „W imię Ojca…” (załącznik nr1)
3.Rozmowa z uczniami, przypominająca treści poprzednich katechez dotyczących chrztu
świętego:
- Jak nazywa się pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament?
- Kto udziela chrztu świętego?
- Gdzie udzielany jest sakrament chrztu świętego?
- W jaki sposób kapłan chrzci dziecko?
- Kim jesteśmy od momentu przyjęcia chrztu świętego?
- Gdzie spotykają się w każdą niedzielę z Panem Jezusem wszyscy ludzie ochrzczeni?
- Jak nazywa się to spotkanie z Panem Jezusem?
4.Zapoznanie uczniów z tematem lekcji.
5.Pokazanie fotografii kościoła, który jest w miejscu zamieszkania uczniów - uczniowie
nazywają elementy, które pozwalają rozpoznać kościół wśród innych budynków.
6.Nawiązanie do zadania 1 z katechezy nr 6 ( W każdą niedziele idę do domu Bożego) –
uczniowie nazywają i pokazują na ilustracji: ołtarz, ambonę, tabernakulum, chrzcielnicę oraz
odpowiadają na pytania katechety np. Co to jest ołtarz? , Co to jest tabernakulum?, Co to jest
„wieczna lampka”?

7.Pogadanka na temat zachowania się w kościele.
7.Przypomnienie i powtórzenie wiersza „Chodźcie dzieci do kościoła”. (załącznik nr 2)
8.Ułożenie zdania z rozsypanki wyrazowej(załącznik nr 3) i wklejenie do zeszytu:
Kościół to dom Boga.
9.Wykonanie w ćwiczeniach zadania 1, str.77.
10.Modlitwa – piosenka „Oto jest dzień” (załącznik nr 4)
11.Pożegnanie się.
Załącznik nr 1
W imię Ojca i Syna
W Imię Ojca I Syna I Ducha Świętego...
Tak można najprościej modlić się do Niego
Do Boga co właśnie uśmiecha do nas się
I niebo przybliżyć Swym dzieciakom chce,
Do Ojca, co właśnie uśmiecha do nas się
I niebo przybliżyć Swym dzieciakom chce.
Załącznik nr 2
Chodźcie, dzieci, do kościoła,
Bo dzwon z wieży wszystkich woła,
Chodźcie, nawet te z daleka,
Bo Pan Jezus na was czeka.
Załącznik nr 3
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Załącznik nr 4
Oto jest dzień
Oto jest dzień (2x)
Który dał nam Pan(2x)
Weselmy się(2x)
I radujmy się nim (2x)
Oto jest dzień który dał nam Pan, weselmy się i radujmy się nim.
Oto jest dzień(2x), który dał nam Pan !
Bożena Woszczyna

Boga.

