Katecheza rodzinna 2.
Temat: Biblia (Pismo Świȩte)
Drodzy Rodzice! Pragniemy abyście podczas tej katechezy poprzez
przekazywanie dzieciom wiedzy o Piśmie Świętym rozbudzili w nich wielką
miłość i głȩboki szacunek do Słowa Bożego. Niech katecheza ta będzie
zachȩtą by dziecko słuchało Słowa Bożego podczas liturgii i samodzielnie
sięgało do Pisma Świętego.
Bȩdą potrzebne: Prezentacja na stronie internetowej (komputer, tablet, ect.),
Pismo Święte, materiały plastyczne.
1.Modlitwa
2.Wraz z dzieckiem oglądamy film z serii 3MC
(https://www.youtube.com/watch?v=gp_iEdFQ18s&t=9s)
Następnie czytamy i przeglądamy prezentację “Czym jest Biblia” (znajduje
się ona wśród katechez na naszej stronie parafialnej). Czytając mamy w rȩku
Pismo Święte, do którego odnosimy siȩ w czasie prezentacji (np. Czytając o
Pięcioksięgu otwieramy Pismo Święte i pokazujemy dziecku pierwsze piȩć
ksiąg, itp.). Po prezentacji zadajemy dziecku kilka pytań (przykłady
poniżej), by pomóc dziecku zrozumieć i zapamiętać omówione zagadnienia.
Można z dzieckiem zagrać w grȩ, w której na czȩść pytań odpowiada rodzic
(a dziecko sprawdza) a na czȩść odpowiada dziecko. Przykładowe pytania:
-Kto napisał Biblię i w jaki sposób?
-Jak nazywa się pierwsza czȩść spisanych ksiąg?
-Kto to są prorocy? Co jest napisane w Ksiȩgach Prorockich?
-Na jakie dwie części podzielone jest Pismo Święte?
-Gdzie Żydzi czytali i czytają w dzisiejszych czasach Słowo Boże? -Kto
gromadził się wokół Pana Jezusa?
-Wymień imiona czterech Ewangelistów.
-Kto napisał najwięcej listów?
-O czym mówi jak siȩ nazywa ostatnia księga Biblii?
-Dlaczego Chrześcijanie zawsze mają głȩboki szacunek do Biblii? -Jak
nazywa się specjalne miejsce do głoszenia Słowa Bożego w starych
kościołach i bazylikach?
3.Czytamy i przyglądamy się wnikliwie ostatniemu slajdowi z prezentacji.
Zadajemy dziecku pytania:
-Jakim kolorem są obramowane księgi Starego Testamentu? Ile ich jest?
-Jakim kolorem są obramowane księgi Nowego Testament? Ile ich jest?

4.Zadanie dla dziecka: Wyobraź sobie, że jesteś średniowiecznym mnichem,
którego zadaniem było przepisywanie ksiąg Pisma Świętego. Twoim
zadaniem jest stworzyć kartȩ z przepisanym ręcznie Psalmem 23 “Pan jest
moim pasterzem”. Kartę możesz ozdobić ornamentami i ilustracjami. Jeśli
brakuje Ci pomysłu zerknij na stronȩ Biblioteki Brytyjskiej:
http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/TourBibGen.asp
Gorąco namawiamy rodziców aby również podjęli role mnicha i stworzyli
swoją kartȩ z ulubionym fragmentem Biblii.
5.Modlitwa

