Poznámky k výuce – malá nedělka
Příběhy prosím vyprávějte dětem jednoduše, názorně, s obrázky a rekvizitami,
nezatěžovat je zbytečně spoustou jmen a historických událostí. Povyprávět v pár větách
jen to nejdůležitější a zdůraznit dvě, tři, věci k zapamatování. Ptát se, opakovat, ...
Na faře jsou v nedělkové místnosti k dispozici různé bible a ve složce „Nedělka –
malí“ obrázky na vymalování, tvoření, ... (obrázky na flanelograf budou snad
brzy – dám vědět).
Moje poznámky, které mě napadly berte jako inspiraci. Jinak si tvořte lekce podle svého
uvážení :-) Jen prosím jednoduše, názorně, s obrázky a hrami, ...

Prosím, vše co si půjčíte zodpovědně vracejte na místo, aby to mohlo sloužit
nám všem a taky Martině na výuku náboženství!
Pokud budete potřebovat kopírovat materiály, samozřejmě použijte kopírku v kanceláři
na faře.
Stvoření – na faře možno půjčit knížku s obrázky o stvoření,jinak vyprávět dětem
jednoduše svými slovy, vymyslet si aktivity, hry, ...Po každé lekci pověsit obrázek na faře
na nástěnku, aby děti viděly, jak šlo stvoření den za dnem. Obrázky nechám na faře v obalu
na nástěnce.
7.1. Stvoření - světlo
14.1. Stvoření - voda
21.1. Stvoření - pevnina a rostliny ( říct dětem, co v tento den Bůh stvořil,přinést dětem
ukázat půdu, kámen, nějakou rostlinu, povídat s nimi o tom, jak je to pro nás důležité, k čemu
je půda, jaké jsou rostliny, ...)
28.1. Stvoření - světla na obloze (stvoření světla které vládlo ve dne - slunce, stvoření světla,
které vládlo v noci – měsíc, stvoření hvězd – jednoduše svými slovy), vymyslet další aktivity
4.2. Kýchová – asi bude málo dětí – opakování minulých lekcí o stvoření
11.2. Stvoření – zvířata
18.2. Stvoření člověka – Adam a Eva ( mluvit jen o stvoření člověka, Adama a Evy, vyhnání
z ráje už ne)
25.2. Den odpočinku (zopakovat, co všechno Bůh stvořil a vysvětlit jednoduše den
odpočinku) – námět na hru: schovat do pytlíku věci, které souvisí se stvořením – plyšáky,
postavičky, kámen, kytku, hvězdy, ... děti si věci tahají a poznávají, ke kterému dni stvoření to
patří

Všechny příběhy Noeho jsou moc pěkně popsané v „Bible v obrázcích pro malé děti“ a
„Biblické příběhy ze starého zákona“ (posuvné obrázky) obojí lze půjčit na faře. Noe se
probírá 4. týdny, je tedy dost času i na to s dětmi tvořit archu, zvířata, duhu.
4.3. Noe – Bůh pověřuje Noeho stavbou archy, proč to po něm chce, jak probíhá stavba archy.
Postavit s dětmi archu.

11.3. Noe – kdo všechno vstoupil do korábu. Do vyrobené archy nechat nastoupit zvířata a
lidi – buď vyrobit, nebo můžu půjčit plastová zvířátka i panáčky.
18.3. Noe – déšť, prší a prší, Noe se svou rodinou i zvířaty je v bezpečí v korábu, vypuštění
holubice, ta se vrací, vody ještě neopadly. Pokus pro děti - po domácnosti posbíráme různé
předměty a s dětmi je budeme dávat do misky s vodou a čekat, jestli budou plavat nebo se
potopí. Nejdříve necháme děti přemýšlet a hádat, zda budou předměty plavat či nikoliv. Do
pekáče nebo velké mísy nasypte kroupy (nebo něco podobného, kroupy jsou ale asi
nejlevnější) a barevné korálky, aby byla hra pro děti lákavá. Potom přidejte ještě zvířátkové
sušenky, dejte dětem lžičky, měchačky, naběračky, misky apod. a nechte je, ať si se vzniklým
obsahem hrajou podle své libosti. Když najdou zvířátkové sušenky, mohou si je sníst.
25.3. Noe – vody opadly, jak je Noe šťastný, že opět vidí stromy, trávu, květiny, Noe se modlí
a Bůh slibuje, že už nikdy nepotrestá špatné lidi potopou, na důkaz slibu Bůh udělá na obloze
duhu. Výroba duhy - namalujte proužky duhy a do proužků nalepte nastříhané nebo natrhané
barevné papírky, nebo ovocná duha - do obloučku naskládat podle barev ovoce a pak
ovocnou duhu sníst :-)
Babylonská věž – pěkně popsána v „Bible v obrázcích pro malé děti“ (možno půjčit na faře)
Stavit s dětmi babylonskou věž – s kostek, s kelímků, ... na internetu je spousta nápadů :-)
1.4. Babylonská věž
8.4. Babylonská věž
Mojžíš – příběhy pěkně zpracovány v „Bible v obrázcích pro malé děti“ a
„Biblické příběhy ze starého zákona“ (posuvné obrázky) obojí lze půjčit na faře.
15.4. Mojžíš – narození, poslání v košíku po Nilu
22.4. Mojžíš – přechod přes moře
Jericho - příběhy pěkně zpracovány v „Bible v obrázcích pro malé děti“ a
„Biblické příběhy ze starého zákona“ (posuvné obrázky) obojí lze půjčit na faře.
Stavit s dětmi Jericho – molitanové kostky jsou na faře, jsou tam i různé nástroje na chrastění,
tak můžete vesele zpívat a bořit :-)
29.4. Jericho
6.5. Jericho
Daniel – mluvit jen stručně o králi který zakázal modlit se k Hospodinu, ale protože Daniel
Boha miloval, modlil se a někdo to na něho králi řekl, ten rozkázal hodit Daniela mezi lvy,...
příběh pěkně zpracován v „Bible v obrázcích pro malé děti“ a
„Biblické příběhy ze starého zákona“ (posuvné obrázky) obojí lze půjčit na faře.
13..5. Daniel mezi lvy
20.5. Daniel mezi lvy
Jonáš – na faře k dispozici obrázky na flanelograf, povídat jednoduše, názorně,
vynechat konec , jak sedí Jonáš pod skočcem – těžké dětem vysvětlit, ukončit to tak, že
Ninivané i se svým králem poslechli Jonášovo varování
27.5. Jonáš
3.6. Jonáš
10.6. Jonáš
17.6. Jonáš
24.6. Opakování všech lekcí (dotazy, hádanky, hry, ...)

