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Metodika ku katechéze „Turíce“ 
Cieľ: 

- kognitívny: opísať biblický príbeh Zoslania Ducha Svätého 

- afektívny: vnímať pôsobenie Ducha Svätého v našom živote 

- psychomotorický: pozorovať biblické obrazy 

Pomôcky: prezentácia Turíce, vymaľovánky pre každého dieťa, text Skutkov apoštolov, 2. kapitola 

pre učiteľa,  dataprojektor, notebook – PC, CD s piesňami o Duchu Svätom (Chvály) 

Veková skupina:  deti vo farnosti 

Metódy: obrazová prezentácia, modlitba formou adorácie, odporúčam vyložiť Eucharistiu... 

Odporúčam si prezrieť prezentáciu o Práca s obrazom. Autorom textu je ThDr. Jozef Šelinga. 

Časové rozvrhnutie katechézy: 

1. Úvod (2 – 3 min) Deti privítame v kostole alebo v pastoračnom centre, predstavíme tému 

katechézy, usadíme ich pohodlne, aby každý videl na dataprojektor, deti vyzveme k tichu. 

2. Hlavná časť 

a. Spustíme prezentáciu Turíce tak, aby videli titulný list prezentácie. Maličkí vedia čítať 

pomaly, tak prečítajú len úvodnú stanu. Ak máme v kostole prenosný mikrofón, tak niektoré 

dieťa to prečíta a povie do mikrofónu. 

b. Zopakujeme udalosť Ježišovho nanebovstúpenia. Pritom sa deti pozerajú na obrázok 

Ježišovho nanebovstúpenia. Môžeme s deťmi si zaspievať pieseň „Chválim ťa, Ježiš...“ 

od Riša Čanakyho, alebo ju pustíme z CD prehrávača. 

c. Kňaz alebo animátor prečíta, prípadne určí jedno dieťa, aby prečítalo, čo sa stalo o 10 dní 

po Ježišovom nanebovstúpení. 

d. Klikneme na obrázok Zoslania Ducha Svätého. Deťom len ukazujeme obrazy jednotlivých 

zastavení, nie text. 

e. Po prečítaní textu zo Skutkov apoštolov, vyzveme deti, aby opísali obrázok, ktorý vidia. Tým 

si zopakujeme biblickú správu Zoslania Ducha Svätého. Takto pokračujeme aj pri ďalších 

obrazoch. 

f. Dôraz kladieme na týchto päť udalostí, ktoré potom zhrnieme aj v modlitbe, príp. v adoráciu 

pred vyloženou Eucharistiou: 

 zoslanie Ducha Svätého na apoštolov. (myšlienky na modlitbu: vďaka za naplnenie 

Ježišovho prisľúbenia,  

 ľudia, ktorí zažili udalosť Turíc (vďaka za všetky národy, ku ktorým sa dostalo 

Evanjelium, prosba za misionárov; za nás, aby sme mali odvahu horlivo hovoriť 

o Pánovi Ježišovi Kristovi...) 

 Petrovo ohlasovanie (prosba o silu ohlasovať Evanjelium slovom, životom...) 

 prvé konverzie (vďaka za krst, za rodičov, krstných rodičov, prosba o posilnenie 

viery...) 

 prvé spoločenstvo (vďaka za sv. omšu, za veriacich, za Cirkev, prosba za seba, aby 

sme sa dokázali podeliť a tak svedčiť o Pánovi Ježišovi Kristovi...) 

g. Usilujeme sa o spoločnú modlitbu, do ktorej sa zapoja hlavne deti, nielen kňaz alebo 

animátori. Odpovedáme spoločne: Chválime ťa, Pane Ježišu. Vďaka ti, Pane. Odpusť nám, 

Pane. Prosíme ťa, Pane. 

h. V modlitbovej atmosfére pokračujeme spevom piesní k Duchu Svätému. Napr. Do srdca mi 

príď..., nasleduje požehnanie a ukončenie 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

i. Ak sme v pastoračnom centre, tak deťom rozdáme vymaľovánky. Pokračujeme pri adoračnej 

hudbe. Naučíme deti nejakú pieseň k Duchu Svätému... 

3. Záver - zadanie domácej úlohy (aplikácia do každodenného života: Prežívanie krstného kňazstva 

dokážem službou konkrétnemu človeku (pomoc slabšiemu, spravodlivé podelenie sa s hračkami, 

návšteva chorého alebo starého človeka, spoločná modlitba v rodine...) 

 


