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ŠPECIÁLNA KATECHÉZA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH

 Pomôcť získať základnú ľudskú skúsenosť a komunikáciu s inými,
 pomôcť získať základnú náboženskú skúsenosť viery a života (základy
viery),
 vychovávať k poznaniu a konaniu dobra a odlišovania dobra od zla
(mravná výchova a výchova svedomia),
 pripraviť ku sviatosti zmierenia,
 pripraviť ku sláveniu a prijímaniu Eucharistie (prvé sv. prijímanie,
slávenie svätej omše),
 uviesť do života spoločenstva Božieho ľudu (Cirkvi),
 pomôcť získať základné náboženské a duchovné zručnosti.
o deti s mentálnym postihnutím
o dospelí s mentálnym postihnutím
o deti, ktoré navštevujú špeciálne školy






kňaz
katechéta
učiteľ náboženskej výchovy v špeciálnej škole
rodičia
vychovávatelia

– farské katechetické stredisko
– špeciálna škola alebo internát
– rodina
3 - 5 školských rokov
25 (1 hodina týždenne)
Poznámka: Časovo-tematický plán sa zostavuje podľa možností a schopností katechizovaných!

– Katechéza prebieha vo farnosti v skupine alebo individuálne (podľa stupňa
postihnutia)
– Katechéza prebieha v rámci školského vyučovania náboženstva
v špeciálnych školách a na internátoch (na hodinách náboženskej výchovy
alebo mimo nej).
Priebeh stretnutia / hodiny: antropologický alebo kerygmatický model,
kombinovaný ( zjednodušený)
Tematické okruhy:
1. Základná ľudská skúsenosť ( 1. rok)
2. Základná náboženská skúsenosť (2. rok)
3. Príprava k sviatosti zmierenia ( 3. rok)
4. Príprava k prijatiu Eucharistie a slávenia svätej omše (4. rok)
5. Boh prítomný vo svojom ľude: SZ a NZ (5. rok)
6. Môj život s Kristom v jeho ľude (5. rok)
Jednotlivé obsahové línie v tematických celkoch sú v metodickej príručke!

Formy

– skupinová, individuálna práca
– školská hodina náboženstva alebo farská katechetická hodina,

1

Metódy

Podľa schopností vnímania a pracovných zručností ( rozprávanie, práca
s obrazom, dramatizácia, práca s vykladacím materiálom, celebrácia ).

Korelácia
(prepojenie)
na liturgiu

–
–

slávenie svätej omše za účasti detí ( a rodičov )
pobožnosti

Korelácia
(prepojenie) na
iné druhy
katechézy
Metodické
a
katechetické
príručky,
pomôcky

–
–
–

rodinná katechéza
záujmová katechéza
školské vyučovanie náboženstva

KOL. AUTOROV: Ježiš pozýva všetkých. Pomôcka pre katechétov na
osobitných školách. Košice: Diecézne katechetické stredisko 1996.
KOL. AUTOROV: Ježiš je náš Priateľ ( témy v obrázkoch pre predškolský
vek).Spišská Nová Ves: Diecézne katechetické stredisko.
KOL. AUTOROV: Som Božie dieťa. Práca s obrázkami pre deti.
Biblické obrazy. Bratislava: SKS.
KOL. AUTOROV: Stvorenie sveta. Maľovanka. Prešov: Vydavateľstvo RÉMA
Pán Ježiš robil zázraky. Omaľovanka s textom. Slovenský preklad: Maroš
Kovačík. Bratislava: Lúč 2006.
Mária – mama Pána Ježiša. Omaľovanka s textom. Slovenský preklad: Maroš
Kováčik. Bratislava: Lúč 2006.
Každý deň sa modlím. Omaľovanka s textom. Slovenský preklad: Maroš
Kováčík. Bratislava: Lúč 2006.
Priatelia v nebi.. Omaľovanka s textom. Slovenský preklad: Maroš Kováčík.
Bratislava: Lúč 2006.
Rozprávky a príbehy. Zostavila: BEŇOVÁ, Š. Kapušany: Bens 2000.
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