
Katechetická a pastora?ní literatura: Ko?ínky víry - u?ebnice
 

    Nehodnoceno

Prodejní cena180 K?

Prodejní cena bez DPH164 K?

U?ebnice náboženství Církve ?eskoslovenské husitské.

Popis

U?ebnice (U?ební a pracovní text v jednom) nazvaná Ko?ínky víry navazuje na linii u?ebních text? a metodických p?íru?ek, které vznikaly v
Církvi ?eskoslovenské (husitské) od jejího zrodu až do sou?asnosti. Je nesporným p?ínosem v oblasti vyu?ování náboženství, konkrétn? pak
sv?žím zdrojem pro systematickou i tv?r?í výuku náboženství v Církvi ?eskoslovenské husitské.
Autory vytý?ená témata vychází ze základ? plastického literárního p?íb?hu jedné sou?asné rodiny - životní situace, zážitky a zkušenosti
konkrétní rodiny sm??ují dál a výš k biblickému nám?tu, sv?dk?m víry a životu sou?asné církve. Vše formou otev?eného rozhovoru mezi d?tmi
mladšího školního v?ku (1. - 5. t?ída ZŠ) navzájem a vyu?ujícím. Pojmy, ke kterým pat?í semínko, ko?eny, strom pak odpovídají i v každém
tématu p?ipomínané rodin? - spole?enské i církevní - a jejich p?vabnému a zárove? p?irozenému propojení a prolnutí.
U?ebnice se vyzna?uje dynami?ností, nebo? jsou v ní vhodn? využity ?etné didaktické metody. K nim pat?í zejména metoda otev?ených otázek:
Kdo? Jak? Pro??, metoda brainstormingu, inscena?ní metoda, metoda imaginace, simula?ní, reportérské a detektivní práce i v sou?asnosti
velice populární myšlenkové mapy. Pracovní u?ebnice dává prostor i výtvarnému vyjád?ení ?i hudebnímu projevu a prožitku. Každý vyu?ující a
vlastn? i ochotný rodi? si m?že p?izp?sobit Ko?ínky víry své situaci a možnostem.
Jedna z nejzábavn?jších u?ebnic posledních let by nem?la chyb?t v knihovn? náboženské obce, všem katechet?m a u?itel?m náboženství, ale
také rodi??m, kte?í denn? hledají pom?cky pro distan?ní dovzd?lávání svých potomk?. Nepochybn? by se s ní m?li seznámit rovn?ž studenti
oboru u?itelství a husitská teologie na Husitské teologické fakult? a využívat ji pedagogové a žáci ve všech církevních školách Církve
?eskoslovenské husitské.
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