Ročníkový cieľ
Spoznávať lásku milujúceho Boha
Otca k svetu a človeku. Vytvárať si
pozitívny vzťah k Bohu, k ľuďom
a k svetu. Osvojiť si vonkajšie prejavy
lásky.

Obsah ročníka tvorí päť tém
1. Som na svete z lásky 4/8

Téma je zameraná na uvedomenie si vlastnej jedinečnosti, spoznávanie
spoznávanie svojich schopností, objavovanie dôležitosti
rodiny a obj. sveta, v ktorom dieťa žije. Spoznávanie starostlivého
starostlivého Boha. Pre budovanie správnej predstavy Boha, ako
aj vytváranie vzťahu k nemu sú dôležité ľudské vzťahy. Cez vzťahy
vzťahy sa dieťa učí prijímať Božiu lásku a odpovedať na
ňu. Objavovaním svojich schopností dieťa spoznáva hranice človeka
človeka /rozlišovanie dobra od zla/.

2. Rodina – ohnisko lásky 2/4

Spoznávanie potreby komunikácie, usmernenie k správnej komunikácii
komunikácii s členmi rodiny. Dieťa sa učív nímať svoje
miesto v rodine, objavuje dôležitosť komunikácie medzi Bohom a ľuďmi
ľuďmi a ľuďmi navzájom /praktické osvojenie
pozdravu, prosby, poďakovania, ospravedlnenia/. Modlitba Pána.

3. Dar lásky 3/6

Prostredníctvom legendy o svätom Mikulášovi je dieťa pozvané k nasledovaniu
nasledovaniu Mikuláša /štedrosť srdca/. Cieľom témy
je rozvíjať v živote dieťaťa postoj prijímania a dávania. Prostredníctvom
Prostredníctvom biblickej udalosti narodenia Ježiša dieťa
objavuje rozmer dávania seba – svojho srdca /Ježiš je darom pre svet aj pre mňa/.

4. Moc života a lásky 4/8

Prostredníctvom textu rozprávky téma poukazuje na náročné obsahy – strach, nebezpečenstvo, ohrozenie, bolesť a
smrť /metafora spánku/. Dieťa intuitívne vníma reč rozprávky – víťazstvo dobra nad zlom je výrazom viery, že smrťou
všetko nekončí – Boh je Bohom radosti a života /Ježiš svojim zmŕtvychvstaním premenil
premenil túto pranádej na istotu/.

5. Spoločenstvo lásky 3/3

Spoznávanie Božej rodiny – spoznávanie spoločenstva s Bohom prostredníctvom príchodu svetla
svetla /Ducha Svätého/ do
môjho srdca. Dôraz je kladený na formovanie návyku pozornosti voči
voči druhým, mať otvorené srdce pre príchod
„svetla“. Prostredníctvom legendy o sv. Jurajovi sa dieťa učí oceňovať
oceňovať víťazstvo dobra nad zlo – vedieť povedať zlu
nie.









Otec - modlitba Otče náš

Syn - narodenie Ježiša /Ježiš je
darom pre svet/

Duch Svätý - príchod Ducha Svätého –
príchod svetla do môjho života

Trojica - modlitba Sláva Otcu... – vyznanie
trojjediného Boha

Učenie Cirkvi a Tradícia /výzva k nasledovaniu/
 legenda o sv. Mikulášovi
 legenda o svätom Jurajovi

Ježiš Pán života a smrti
 metafora prebudenia /pravdivosť symbolickej reči/


paradox života a smrti /smrť prináša nový život/



utrpenie a smrť Ježia



veľkonočné víťazstvo Ježiša nad smrťou



Ježiš je vzkriesenie a život

Slávenie spoločenstva
 slávenie v rodine






Slávenie v Božej rodine
/prežehnanie, modlitba, sviatky/
budovanie spoločenstva v triede
/každý tu má svoje miesto/

oslava Boha v stvorenstve

Ja v spoločenstve
 moje schopnosti


rozlišovanie dobra a zla



moje miesto v rodine



komunikácia v rodine



byť darom pre iných

Ročníkový symbol - srdce
Kroky postupnosti práce so symbolom:
 vecná rovina /čo symbol hovorí sám o sebe/ - tlkot srdca, bez srdca
človek nemôže žiť...


subjektívna rovina /čo symbol hovorí mne/ - aj ja mám srdce, kto
má pre mňa dobré srdce, koho nosím vo svojom srdci



objektívna rovina /čo symbol hovorí nám/ - Legenda o kamennom
srdci, Rozprávka o slepom pastierovi /vidieť srdcom/



náboženská rovina /čo nám symbol hovorí o skúsenosti Boha
a človeka/ - Ježiš mal dobré srdce pre iných, srdce ako dar /mať
otvorené srdce/, veriť znamená vidieť srdcom

Symbol chlieb
 chlieb najzákladnejšie jedlo
 potreba nasýtenia
 každý človek túži po zabezpečení svojich potrieb
 Boh je starostlivý otec, ktorý sa o nás stará

Ďakujeme za pozornosť.
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