RARZI Katehēzes centra metodiskie materiāli
1.
2.

Bībeles pantu mācīšanās metodika.
Jēzus Kristus dzīve (Nr.2)

3.

Jēzus Kristus dzīve (Nr.3)

4.

Jēzus Kristus dzīve (Nr.4)

Metodiskais materiāls „Piedzīvojumi jūrā” par
apustuļa Pāvila misijas gaitām.
6. Rokasgrāmata kalpošanai pusaudžiem: „Dieva
ceļš”.
7. Rokasgrāmata kalpošanai pusaudžiem: „Dievs
saka”.
8. Rokasgrāmata kalpošanai pusaudžiem:
„Kristus karavīrs”.
9. Rokasgrāmata kalpošanai pusaudžiem: „Sekot
Jēzum”.
10. Patriarhi Ābrahams, Īzaks, Jēkabs.
5.

11. „Mozus – Dieva izvēlētais atbrīvotājs” 6 mācību
stundu cikls 7-12 gadi.
12. „Satikt Autoru – Svētais Gars un tā darbība”.
13. Noelas Ledukas metode katehēzē.

13. I. Vīksne, studiju darbs pedagoģijā „Pārbaudes
darbi katehēzē”.
14. Metodiskai līdzeklis svētdienas skolu
skolotājiem „Dāvā bērniem Dieva Vārdu”
(1988)
15. Lēne Meijere- Skumanca „Zvaigzne”.
Ziemassvētku ludziņas.
16. Lēne Meijere- Skumanca „Stāstīt bērniem par
ticību”. (1999)
17. Lēne Meijere- Skumanca „Francisks un viņa
līdzgaitnieki”. (2005)
18. Lēne Meijere- Skumanca „...ja Tu tā domā,
mīļais Dievs”.
19. Ina Kovaļeva „Dievs uzklausa mūs lūgšanā”.

Bībeles pantu mācīšanās.
Darba lapas skolēniem un
skolotāja metodiskais materiāls.
Darba lapas skolēniem un
skolotāja metodiskais materiāls.
Darba lapas skolēniem un
skolotāja metodiskais materiāls.
Spēles, darba lapas, skolotāja
materiāls
Darba lapas, disks.
Darba lapas, disks.
Darba lapas, disks.
Darba lapas, disks.
5 mācību stundu cikls 7-12 gadi.
Metodiskais materiāls skolotājam
un krāsainie attēli.
6 mācību stundu cikls 7-12 gadi.
Metodiskais materiāls skolotājam
un krāsainie attēli.
5 mācību stundu cikls 7-12 gadi.
Metodiskais materiāls skolotājam
un krāsainie attēli.
Krāsainās lielās aplikācijas
Bībeles stāsta veidošanai, mazās
krāsojamās darba lapas par Vecās
Derības un Jēzus dzīves
notikumiem.
Pārbaudes darbu piemēri.

Ludziņas.

Stāsti bērniem par Svētā Franciska
dažiem dzīves notikumiem,
Lieliski stāsti bērniem par zēna
Ksaveriņa attiecībām ar Dievu un
līdzcilvēkiem.
Saistoši stāsti bērniem par Tomu
un viņa ģimeni, kuri atklāj
dažādus lūgšanu veidus ikdienas
situācijās.

20. „Baltā Jēriņa piedzīvojumi”. (1993)

21. „Acis, ausis un visas maņas”. (2009) Luterisma
mantojuma fonds.
22. V. Keiss „Tas Kungs ir mans Gans”. (2011)
23. „Es gribu palikt pie Tevis”. Skolotāja un
skolēna grāmata. (1990)
24. „Es ticu”. 1.-5. Klase. Skolēnu un skolotāja
grāmata. (1995)
25. „Dievs runā uz saviem bērniem”. (1990)
26. „Stāstiet mums par Dievu”. Tēvs Marija
Eugēnijs.
27. Mācību līdzekļa komplekts "Mana Pirmā Svētā
Komūnija”. (2013)
28. Dž. Čepmena „Veidosim Bībeli ar savām
rokām”. (2008)
29. „My First Holy Communion”. (2010)
30. Izraēlas karte „Jēzus dzīves notikumi”.
Video filmas
1. „Apustulis Pāvils”. (2000) Čehijas, Vācijas,
Itālijas kopražojums.
2. „Parādīšanās Fatimā”. Portugāles ražojums.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

„Misija”. (1986) Anglija.
„Ciešanas” saskaņā ar Sv. Lūkas evaņģēliju.(1987)
„Lielais klusums”. (into Great Silence)
„Kristus ciešanas”. (2004) ASV
„Dzīve par dzīvi. Maksimiliāns Kolbe”. (1991)
Polija, Vācija
„Karols”. Cilvēks, kas kļuva par Jāni Pāvilu II.
(2005) Polija, Itālija
„Luters”. Krusta gājiens.(2003) ASV un Vācija

Lielisks un aizraujošs stāsts
pirmskolas un sākumskolas
bērniem par Jēzu kā Labo Ganu
un sekošanu Viņam.
Metodiskie norādījumi (dažādas
aktivitātes) mācot katehismu.
Ticības mācības rokasgrāmata
Gatavošanās izlīgšanas
sakramentam.
Kristīgās mācības pamati.
Teksti no Svētajiem Rakstiem.
Īss garīgās dzīves kopsavilkums.
Katehēze Gandarīšanas un
Euharistijas sakramenta
pieņemšanai".
Radošas idejas rokdarbiem, kas
atdzīvina Bībeles stāstus.
Stāstu grāmata angļu valodā, kas
palīdz sagatavot bērnus Pirmajai
Svētajai komūnijai.
Krievu valodā.
Angļu, krievu, vācu, spāņu, itāļu
valodā.
Krievu valodā.
Angļu valodā
Franču valodā ar angļu subtitriem.
Angļu, krievu valodā
Krievu valodā.
Krievu valodā.
Krievu valodā

