
 

 
 

 
 

Materiali 
 

✓ Predmeti in materiali, ki jih uporabljamo, so 
didaktični pripomočki, namenjeni otrokom 
in ne katehetu. 

 
✓ Pomaga otroku spoznati vsebino in ga 

hkrati vodi v meditacijo ali celo v molitev. 
 
✓ Sestavljen je iz predmetov, ki oznanjene 

resničnosti utelesijo; (napravijo otipljive in 
vidne in otroku pomagajo, da jih 
ponotranji)  
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Predšolski 
 (od 3 - 5 leta) 

Pustite otroke, 
naj prihajajo k meni in ne branite 

jim, kajti takšnih je Božje 
kraljestvo. 
( Lk 18,16 ) 



Dragi starši! 
 

Srečanje za vse starše, ki želijo  
v Katehezo Dobrega pastirja  

vpisat svojega otroka ali  
o katehezi izvedeti kaj več  

bo v četrtek 10.9.2020 
ob 17,300 terezijani,  

prostor poleg cerkve. 
 

Kateheza je brezplačna. Pri g.župniku 
poravnate stroške za vzdrževanje prostora. 
Ker pa v katehezi delamo z naravnimi materiali 
in materiali potrošniške oblike kot so razni 
papirji, barvice,… lahko, kdor more oz. po 
svojih zmožnostih, prispeva za tovrstne 
stroške.  

Bog vam povrni! 
 

Otroci potrebujejo v atriju COPATE,  
 

 
 

Delo v atriju poteka enkrat tedensko 
od septembra do maja. 

predšolski otroci od 3 do 6 let                          
četrtek  17,15 - 18,45 

DRAGI OTROCI! 
 

 

Preko srečanj vam želimo  
S svetopisemskimi podobami, 
liturgičnimi znamenji in 
praznovanji pomagati, da 
vstopite v skrivnosti krščanske 
vere.  
Spoznavali boste liturgične barve 
v cerkvenem letu, se vživeli v 
Jezusove prilike 
ob posebej 
pripravljenih 
materialih, 
spoznavali 
predmete na 
oltarju, vstopali v 
svet kretenj pri liturgiji, 
pričakovali in praznovali 
Jezusovo rojstvo, zadnjo večerjo 
in vstajenje. O vsem, kar bo 
odmevalo v naših srcih, se bomo 
skupaj pogovarjali in izročili 
Jezusu.  
Okolje je skrbno pripravljeno, 
posebej vam prilagojeno, tako da 
imate možnost samostojne izbire 
dela. S tem vas želimo 

vzpodbujati k samostojnosti, 
samodisciplini, redu, vztrajanju 
pri delu, tišini, molitvi… 
 
To okolje imenujemo atrij. Ni 
učilnica in ni cerkev, toda v njem 
je vse kar vidiš in doživiš v 
cerkvi.  
▪ Oltar s predmeti za mašo 
▪ Kotiček namenjen krstu, 
▪ Slovesne liturgične obrede, ki 

so didaktično prilagojeni 
tvojemu ritmu in dojemanju:. 

Npr: slavje luči (velikonočna 
vigilija), binkošti  
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

informacije kat.Renata  

Pridi, 
 ne bo ti žal! 


