Príprava na vyučovaciu hodinu
Alena Voroňáková
Cieľová skupina: 2. ročník ZŠ

Modlitba – memorovaný ukazovací Otčenáš, vlastnými slovami
Opakovanie – tematický celok Desatoro – formou otázok a pripomenutia úloh a
obrazov z pracovného zošita
Téma:

Podobenstvo o márnotratnom synovi

Ciele vyučovacej hodiny:
Kognitívny: Reprodukovať biblický príbeh milosrdného otca a márnotratného syna.
Aktualizovať posolstvo biblického príbehu na svoj osobný život.
Afektívny: Uvedomiť si svoj hriech, vnímať následky hriechu. Otvoriť sa pre obraz
dobrého a milosrdného Boha.
Psychomotorický: Formovať návyk ľútosti, priznania si chyby a návyk
ospravedlnenia sa.
Pomôcky: obrázky falošných predstáv o Bohu, veci potrebné na dramatizáciu, sv.
písmo, texty priamej reči na dramatizáciu, pracovný zošit, text Ježišovej modlitby, CD
Metódy: rozhovor, prerozprávanie príbehu, dramatizácia, práca s pracovným zošitom,
modlitba
Pramene: sv. písmo.
Priebeh a časové rozvrhnutie témy:

Úvod:
Rozhovor – Aký je Boh? Ako si ho predstavujem, ako si ho predstavovali ľudia
v minulosti a dnes (falošné predstavy o Bohu – policajt, deduško, Santa...- ukázanie
obrázkov). Aký je skutočne Boh nám predstavuje Ježiš-Boží Syn, v podobenstve
o márnotratnom synovi.

Hlavná časť:
Prerozprávanie biblického príbehu – prerozpráva ho katechéta spolu so žiačkou,
ktorá príbeh pozná z prípravy na Biblickú súťaž.
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Dramatizácia biblického príbehu – rozdelenie úloh, kostýmov a vecí, rozdanie
textov sv. písma (priamej reči), uskutočnenie dramatizácie za pomoci katechétu.
Rozhovor – Koho predstavujú jednotlivé biblické postavy? Aký je Boh? Vyvodenie
Božích vlastností – milujúci Otec – dáva slobodu, čaká, je mu ľúto, odpúšťa, znovu
obdarúva, teší sa...
Vypracovanie pracovného listu – týmito úlohami žiaci majú možnosť stotožniť sa
s márnotratným synom a aktualizovať posolstvo na svoj život: uvedomiť si svoj
hriech, vnímať následky hriechu, formovať návyk ľútosti a návyk ospravedlnenia sa.

Záver:
Zadanie domácej úlohy: Napísať do pracovného zošita, kedy ti bolo odpustené
a dostal si novú šancu.
Modlitba: modlitba ľútosti – Ježišova modlitba (napísaná na tabuli, krátke
vysvetlenie modlitby, možnosť použitia CD)
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