
*GCat pp. 133-141; GCast pp. 131-139
* CAT, temes 16-17
* Quadern dels nins/es
* Cartells amb els noms dels nins i nines
* Cossiolets, terra per sembrar la llavoreta
* Murals grossos amb una espelma, un cor i una 
fulla
* Diaris i revistes, tisores, cola
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bjectius    

                

                

Temes de referència (treballar amb el catecisme Jesús és el
Senyor. Guia per als catequistes I)

17- Jesús prega i compleix la voluntat del Pare (GCat pp. 130-
133; GCast pp. 128-131; CAT pp. 52-53
18.- Jesús invita els seus amics a seguir-lo (GCat pp. 138-141;
GCast pp. 136-139 CAT pp. 54-55)

QUARESMA

                CATEQUESI DE FAMILIA 1r TEMPS 1.6

MARÇ
SESSIÓ 6

                

Comprendre que:

* Jesús ens ensenya a pregar amb confança a Déu dient-li Pare
nostre.... La pregària ens fa sentir la unió amb el Pare que neix
de l'amor. 

* De la mateixa manera que va triar els Apòstols, avui Jesús ens
convida a formar part del seu grup, a ser amics seus, estimant
Déu i als homes.

* Començam la Quaresma, un temps de preparació a la Pasqua.

oc inicial amb pares

El porqueret.  Es tracta d’un joc per adonar-se de la importància d’esser
cridats pel nostre propi nom. Es fa un cercle amb tothom i un és designat rei.
El cercle comença per ell i acaba amb el que té a la seva dreta (el porqueret).
El rei comença cridant  algú amb la fórmula (el rei passant revista a la seva
cort troba afaltar...). L’el·ludit s’aixeca i respon (... no falta). Respon (idò qui
falta?). Respon (Falta...). i així fns que algú s’equivoca, que passa a ser el
porqueret i tots els que corren un lloc agafaran el nom del qui ocupava el lloc
on estan ells ara. Hauran canviat de nom i els serà més difícil estar atents
quan els cridin. 

                

aterial    



38

A l'estora:  una Creu i, al voltant, uns cartonets amb el
nom de cada nin/a de la catequesi.
Actituds; respecte, calma,  silenci, tranquil·litat...
Salutació individual al Senyor.
Cant inicial
 Lectura: Mc, 3, 13-19.  Repetim la frase... “En designà
dotze, als quals donà el nom d'apòstols, perquè
estiguessin amb ell i per enviar-los a predicar...”

Comentari del catequista: (GCat p. 138; GCast p. 136). Avui pensarem en els nostres
amics i totes les coses meravelloses que suposa tenir amics. Jesús també va tenir amics,
els va triar igual que ens ha triat a nosaltres, a cada un per estar amb Ell i per mostrar a
tots què vol dir ser cristians.
Acció de gràcies pels amics i també agraïm a Jesús que ens ha triat a cada un de
nosaltres per estar amb Ell.
Acabam pregant junts el Parenostre, la pregària que Jesús ens va ensenyar.
Sortida: D'un a un anam posant les mans damunt el cap de cada nin/a perquè surti de
l'oratori en silenci i respecte.

         

inàmica

      

Tenim al pati tres murals grans fets amb paper continu..., una espelma, un cor i
una fulla d'arbre. Explicam als nins i nines els símbols d'aquests dibuixos... Són
les actituds de la Quaresma: pregària, almoina i dejuni. Feim grups i repartim
cartellets  entre els nins i nines amb diferents accions relacionades amb cada una
de les tres actituds i ells les han de classifcar (vegeu ftxa). També poden pensar

algunes actituds per afegir.

Moment de

regària
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ctivitat a la sala

* Revisam els calendaris dels nins i nines i comentam el resultat... què ha
passat amb la llavoreta? Què ha passat amb la pregària? 
* Contestam el passaparaula amb el contingut del catecisme, pàgines 52- 55
N- Li  ho deim al Pare amb la pregària que Jesús ens va ensenyar.
O- Pregar és_________ el cor al Pare
P- Jesús va enciar als apòstols a ____________
Al quadern,  convidam els nins i nines a fer un acròstic: escriure la paraula
QUARESMA i pensar en una actitud que poden treballar amb cada lletra...
(que la contengui)

              

ucaristia

Pensam dues coses que compartirem amb els pares sobre el que hem fet
a la sessió.
Dedicam un temps a preparar: els cants,  les lectures, aquelles coses en
les quals ens fxarem de manera especial: la pregària del Parenostre.

ENTREGA: Parenostre

ctivitat per fer a casa

A casa anam llegint  el catecisme; pàgines 52 a 55 i preparam la
Pasqua... Acolorir els dibuixos del quadernet de la Setmana Santa
i completar els requadres amb accions positives que hagin anat
fent cada dia

              



DINÀMICA: FITXA 1:6
LLISTAT D'ACTITUDS PER CLASSIFICAR:

BENEIR LA TAULA AJUDAR LA MARE A PARAR TAULA

VOLER TOT PER A MI DEMANAR QUE ENS HO COMPRIN TOT

TENIR GELOSIA DELS GERMANS COMPARTIR LES JOGUINES

JUGAR AMB TOTS PARLAR BÉ DELS ALTRES

VOLER SER SEMPRE EL PRIMER TIRAR EL MENJAR

FER RABIETES VISITAR ELS AVIS

PREGAR ABANS DE DORMIR ANAR A LA CAPELLA

TENIR CURA DE LES PLANTES FER ELS DEURES AMB ALEGRIA

OBEIR ELS PARES BARALLAR-SE AMB ELS GERMANS
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quaresma i
setmana

santa

ALLELUIA
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Accent catequètic durant l'Eucaristia:
L’accent catequètic per fer durant la celebració aquesta vegada el farem en el
moment del Parenostre, aprofundint un poc en el que deim al Parenostre, quan
deim que es faci la seva voluntat... 

Pot ser suggerent el que trobam a la Guia (GCat p. 120; GCast p. 118), a Caminar al
pas de l’Any Litúrgic.

Ntrega                        Entrega del Parenostre

              Vegeu la Guia: GCat pp. 134-136; GCast pp. 132-134


