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Prečo je potrebné vyučovať malé deti?
Či už s vyučovaním detí začínate, alebo ste skúsenejší učiteľ, rozhodli ste sa investovať čas do jednej z
najplodnejších služieb: vyučovania malých detí! Prečo je potrebné vyučovať malé deti? Podľa odborníkov je prvých
päť až šesť rokov života dieťaťa najcitlivejším, najvnímavejším a zároveň najrozhodujúcejším obdobím vývinu. V
prvých rokoch života sa rozvíja postoj dieťaťa k učeniu, kreativita a schopnosti ovplyvňujúce ďalší intelektuálny i
emocionálny rozvoj. Keď si uvedomíme, že prvých päť rokov života má veľký vplyv na intelektuálny vývin dieťaťa,
potom práve v tomto období je biblické vyučovanie mimoriadne dôležité, pretože formuje duševné i duchovné
základy osobnosti.

Aké sú malé deti?
Fyzicky
V tomto období prebieha intenzívny rast veľkých svalov. Táto skutočnosť ovplyvňuje správanie detí, a preto
nedokážu dlho sedieť bez pohybu. Potrebujú čas na hranie a dostatok miesta pre pohyb. Vyžadujú rôznorodosť
a aktivity pri vyučovaní. Dovoľte im zahrať si postavy a situácie z biblických príbehov. Dramatizácia im umožní
pohybovať sa a deti si zároveň upevnia lekciu praktickou činnosťou. V ponúkanom materiáli nájdete rozmanité
aktivity – hranie rolí, ukazovanie pri opakovaní veršov na zapamätanie, pohybové aktivity v biblických lekciách,
piesne atď. – ktoré vám pomôžu zapojiť deti priamo do vyučovania.
Mentálne
Malé deti sa neustále vypytujú, pozorujú svoje okolie a tým sa učia. Učenie je pre
nich zábavou a využívajú pri ňom všetkých päť zmyslov. Pri vyučovaní je potrebné používať
rôzne metódy a materiály, ktoré zaujmú ich zmysly a zefektívnia proces učenia. Malé deti
majú jednoduché myslenie, a preto potrebujú jednoznačnú, jasnú terminológiu – slová,
ktorým rozumejú. Neznamená to, že nikdy nepoužijeme zložitejšie výrazy. Je však dôležité
objasniť deťom biblické pojmy, s ktorými sa ešte nestretli, ako napríklad „hriech“,
„Spasiteľ“ a „uctievanie“. V materiáli sme sa snažili používať zrozumiteľné vyjadrovanie a
taktiež sme kládli dôraz na rôznorodosť zmyslových skúseností.
Sociálne
Malé deti sú prirodzene sebecké. Ich vlastné potreby a záujmy sú pre ne prvoradé. Obmedzujú sa na svoj
vlastný názor. Pri aktivitách sa vyhnite súťažiam. Odmeňte každého jednotlivca a vyzdvihnite jeho snahu. Tipy na
privítanie detí pri príchode na klub, opakovacie kvízy, tvorivé činnosti a doplnkové aktivity v tomto materiáli dávajú
malým deťom príležitosť dosiahnuť úspech aj bez súťaženia.
Emocionálne
Malé deti sú ľahko zraniteľné a svoje pocity dávajú často najavo veľmi búrlivo. Poskytnite im pocit bezpečia,
lásky a prijatia. Snažte sa v nich vybudovať pocit sebaúcty pozitívnym hodnotením ich vlastností. Umožňujte im viac
rásť a učiť sa. Malé deti sú dôverčivé, preto buďte dôslední a pravdovravní. Budujte ich dôveru dodržaním slova.
Ciele vyučovania, biblické vyučovanie a aplikácie v tomto materiáli vedú deti k najlepšiemu zdroju bezpečia a lásky
– k osobnému vzťahu s Ježišom Kristom.
Duchovne
Malé deti ochotne prijímajú Božie pravdy a sú schopné pochopiť základné doktríny
podané jednoduchými slovami. Niektoré z nich môžu byť pripravené prijať Krista ako Spasiteľa.
Snažte sa získať spätnú väzbu od detí opakovaním a dajte im príležitosť na vlastné odpovede.
Vždy pamätajte na to, že váš vzťah s nimi ovplyvní ich vzťah s Bohom. S modlitbou
odovzdávajte vašu službu vyučovania Pánovi a dovoľte Mu, aby pracoval cez vás. Tento materiál
ponúka vysvetlenia základných Božích právd, nájdete v ňom príklady hriechu a biblické aplikácie,
ktoré sa opakujú v lekciách, scénkach a piesňach.
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Ako používať tento materiál?
Materiál je súčasťou série, ktorú vypracovala organizácia Child Evangelism Fellowship ® pre vyučovanie detí
v predškolskom veku. Materiál bol vytvorený s presvedčením, že malé deti môžu poznať Boha!
Materiál obsahuje všetky informácie, ktoré potrebujete pre vyučovanie detí v predškolskom veku.
Materiál zahŕňa kompletný text lekcie. Pri vyučovaní sa snažte nečítať text z papiera. Biblický príbeh deťom
prerozprávajte. Lekcia, ktorú vyučujete, a pritom ju nečítate, je pre deti oveľa sugestívnejšia a zaujímavejšia. Pri
vyučovaní používajte Bibliu, citujte z nej a pripomínajte deťom, že to, čo im hovoríte, je zapísané v Biblii. Skúsenejší
učitelia môžu deťom ukazovať názorné pomôcky, umiestnené na stojane vo výške očí detí. Pomôcky upevnené na
stojane dávajú učiteľom voľné ruky, ktoré môžu využiť pri rôznych aktivitách zahrnutých v lekciách. V každej lekcii
sú námety na zapojenie detí do vyučovania, napríklad cez drámu, verše s ukazovaním a piesne. Zohľadňujte potreby
vašej triedy, vyberajte najvhodnejšie myšlienky a prispôsobte ich času, ktorý máte k dispozícii.
Biblické texty sú citované z evanjelického prekladu Biblie, rok 1991. Ak to uznáte za vhodné, môžete texty
nahradiť výstižnejším prekladom. Vizuálne pomôcky k veršom na zapamätanie sa dajú prispôsobiť pre akýkoľvek
preklad Biblie.
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Ako učiť malé deti?
Buďte pripravení a dbajte na organizáciu!


Zodpovedne si pripravte lekciu a program stretnutia.



Dobre si naplánujte čas.



Napíšte si program na papier a dodržujte ho.



Vopred si pripravte všetky materiály a pomôcky.



Buďte flexibilní, aby ste mohli reagovať na potreby vašej triedy.



Buďte pripravení na aktuálne zmeny, improvizáciu – a prekvapenia!

Plánujte čas pred stretnutím!
Časový rozvrh stretnutia musíte mať pripravený vopred. Zabezpečí vám to pokoj pri vyučovaní a zároveň
tým deťom poskytnete pocit bezpečia. Pri príchode dávajte deťom menovky. Môžete ich vyrobiť z farebných
papierov alebo penovej gumy, pripevnite ich zatváracím špendlíkom alebo obojstrannou lepiacou páskou. Pripravte si
maľovanky, rozprávkové knižky, CD s príbehmi alebo hudbou. Umiestnite ich na vhodné miesta a ponúknite ich
deťom pri príchode. Snažte sa vyberať také aktivity, ktoré podporia ciele lekcie, plánovanej na daný deň, alebo
umožnia opakovanie predchádzajúcej lekcie. Aktivity, ktoré ponúkate deťom pri príchode, by mali byť jednoduché,
nenáročné na prípravu. Niekedy stačí, keď sa s deťmi len porozprávate a vyplníte tak čas, pokiaľ prichádzajú ďalšie
deti.

Dodržiavajte pravidelnosť!
Pri malých deťoch je dôležité dodržiavať pravidelnosť vo vyučovaní i v usporiadaní miestnosti. Deti sa cítia
bezpečnejšie, keď vedia, čo môžu očakávať. Na začiatku každej lekcie je navrhnutý rozvrh vyučovania. Snažte sa
tento rozvrh dodržiavať, ale zároveň citlivo reagujte na potreby detí a prispôsobujte im každú aktivitu. Pravidelnosť,
ktorá poskytuje deťom pocit bezpečia, sa môže prejaviť pri úvodných a záverečných piesňach, pri čítaní príbehov, v
rozdelení miestnosti na kútiky, kde prebiehajú jednotlivé aktivity (napríklad priestor na príbehy, priestor na pesničky,
priestor na ručné práce), pri učení veršov na zapamätanie atď.

Zapojte deti!


Pomoc – Umožnite deťom, aby držali slová piesní alebo vizuálne pomôcky.



Úlohy v scénkach – Zapojte deti do scénok počas vyučovania lekcie.



Modlitba – Povzbuďte deti k modlitbám za konkrétne veci.



Piesne s ukazovaním a verše – Spievajte piesne s ukazovaním a zahrňte do programu stretnutia aj verše s
ukazovaním.



Otázky – Dávajte deťom otázky počas vyučovania i pri opakovaní. Dovoľte deťom klásť vlastné otázky.
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Zapojte všetky zmysly!
Malé deti využívajú pri učení všetky zmysly. Preto efektívne vyučovanie musí zahŕňať skúsenosti
sprostredkované všetkými piatimi zmyslami: zrakom, sluchom, čuchom, chuťou a hmatom. Keď sa pripravujete na
lekciu a vyučovanie, vžite sa do príbehu. V ktorom momente by ste zapojili niektorý zo svojich zmyslov, keby ste
boli jednou z postáv? Čo by ste videli alebo počuli? Čo by ste mohli ovoňať alebo ochutnať? Sú v príbehu veci,
ktorých by ste sa mohli dotknúť? Tieto otázky vám pomôžu vymyslieť veci, ktoré môžete deťom priniesť. Tu je
niekoľko nápadov:


Zrak – Rozprávajte o názorných pomôckach, ktoré používate, a pýtajte sa detí, čo vidia.



Sluch – Využívajte svoj hlas pri hraní postáv v lekcii. Povzbuďte deti, aby napodobňovali zvuky alebo
opakovali slová. Využite piesne aj v priebehu vyučovania lekcie.



Čuch – Používajte predmety spojené s lekciou, ktoré majú výraznú vôňu (napríklad jedlo, korenie, voňavky,
kadidlo). Nechajte deti, aby sa zahrali na to, že cítia rôzne vône a zápachy (napríklad pri varení jedla, vôňa
kvetov, pach zvierat).



Chuť – Dovoľte deťom ochutnávať jedlá, ktoré spomínate v lekcii. Prineste im ukážky jedál iných národov
(napr. nekvasený chlieb).



Hmat – Prineste so sebou veci, o ktorých budete hovoriť v lekcii, aby sa ich deti mohli dotknúť. Využite
rôzne tvary, štruktúry a predmety z prírody. Dovoľte deťom, aby vám pomohli držať flashcardy, pomôcky
k piesňam a veršom na zapamätanie.

Používajte rôzne názorné pomôcky!
Používajte obrázky a predmety rozličných tvarov, veľkostí a farieb. Obrázky k veršom a piesňam môžete
upevniť rôznymi spôsobmi:


Pripevnite ich na palice.



Prilepte na zadnú stranu obrázkov magnety a ako magnetickú tabuľu použite pekáč.



Prichyťte obrázky štipcami na šnúru.



Pripravte si „televízor“ z kartónovej krabice a obrázky postupne zasúvajte do otvoru v krabici.

Pri vyučovaní využívajte hudbu!
Hudba deti povzbudzuje k pohybu a často pritiahne ich pozornosť. Nemusíte deti učiť piesne slovo za
slovom. Jednoducho ich spievajte. Deti sa ľahko učia počúvaním. Aj keď nie ste hudobne nadaní, snažte sa do
vyučovania zapojiť čo najviac piesní. Malé deti sa ľahšie učia piesne ako čokoľvek iné.

Často opakujte!
Zatraktívnite lekciu rôznorodosťou. Využite opakovacie hry, piesne, scénky, ručné práce a predmetové
lekcie. Môžete povzbudiť deti, aby prerozprávali príbeh s vašimi pomôckami.
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Buďte priateľský!
Často sa usmievajte. Keď sa s deťmi rozprávate, dostaňte sa na úroveň ich očí. Buďte osobní a oslovujte deti
menami. Prejavte záujem o každé dieťa. Buďte trpezliví a nešetrite chválou a povzbudzovaním!

Udržujte disciplínu!
Buďte láskaví, ale zároveň dôslední pri uplatňovaní disciplíny. Dávajte deťom reálne požiadavky.
Nezabúdajte, že deti potrebujú veľa pohybu a musia mať možnosť podeliť sa so svojimi pocitmi a názormi. Ak sa
vyskytnú problémy s disciplínou, dávajte si pozor, aby ste potrestali správanie, ale nie dieťa (to znamená, že
problémom nie je samotné dieťa, ale problémom je jeho nevhodné správanie). Uvedomte si, že dobrá príprava a
rôznorodosť činností vám umožní vyhnúť sa väčšine problémov.


Pevne si zadefinujte pravidlá a buďte dôslední v ich dodržiavaní. Opakujte ich slovne, prípadne ich
zdôraznite vizuálnymi pomôckami na začiatku každej hodiny. Určite, koľko detí sa môže zúčastniť každej
aktivity.



Dávajte deťom pozitívnu motiváciu; hovorte im, čo by mali robiť, nie len to, čo nesmú robiť. Povedzte:
„Urob toto!“ namiesto: „Nerob to!“.



Ak je dieťa neposlušné, spýtajte sa ho, či potrebuje čas na premýšľanie o slušnom správaní. Ak je to
potrebné, posaďte dieťa osamote na minútu za každý rok jeho veku. Keď čas vyprší, spýtajte sa ho, či je
ochotný/á slušne sa správať. Ak áno, môže sa znovu zapojiť do aktivity.



Priveďte si pomocníka, ktorý bude sedieť vedľa problematického dieťaťa. Jemný dotyk na rameno často
pomôže dieťaťu, aby sa znova sústredilo.

Vyučovanie 2 – 3-ročných detí
Deti vo veku dva – tri roky sa rady učia. Niekedy sa tento vek nazýva „vekom objavov“. V prvých rokoch
života je úroveň vyspelosti detí veľmi rozdielna, preto musíme ku každému dieťaťu pristupovať individuálne.
Program vyučovania
Do vyučovania zaraďte každé dve až tri minúty vhodnú aktivitu.
Biblické lekcie
Často opakujte. Vyučovanie bude úspešné len vtedy, ak si deti vypočujú každú lekciu viackrát (najmenej dva
až štyrikrát). Až potom môžete prejsť na ďalšiu lekciu.
Piesne
Vyberte si dve alebo tri piesne, ktoré budete počas vyučovania používať. Každú z nich počas lekcie
niekoľkokrát zaspievajte. Ak pri piesni používate vizuálne pomôcky, vyberte vždy iné dieťa, ktoré vám ich bude
držať. Spievajte rovnakú pieseň, až kým sa nevystriedajú všetky deti, ktoré chcú pomôcky držať.
Verše na zapamätanie
Viacnásobné opakovanie je základným predpokladom naučenia sa biblických veršov naspamäť. Povedzte
krátku časť verša a nechajte deti, aby ju po vás zopakovali. Opakovať môže skupinka detí naraz alebo jednotlivé deti
samostatne. Deti môžete motivovať odmenou (napr. nálepkou). Jeden verš môžete učiť deti v priebehu viacerých
stretnutí, až kým sa ho všetci nenaučia.
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Prečo viesť malé deti ku Kristovi?
Môžu byť malé deti zachránené? Pán Ježiš povedal: „Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete
do kráľovstva nebeského.“ (Matúš 18, 3) Ježiš zasľúbil vykúpenie „... každému, kto verí...“ (Ján 3, 16) bez
akéhokoľvek iného obmedzenia. Hovoril o maličkých, ktorí v Neho veria, a vystríhal pred zvádzaním maličkých na
hriech (Matúš 18, 6).
Shirley Wisnerová, ktorá slúžila dlhé roky ako učiteľka, trénerka a autorka fejtónov pre magazín
„Evanjelizovanie dnešného dieťaťa“, hovorí o zodpovednosti dieťaťa na základe verša z Jakuba 4, 17: „A tak: kto vie
dobre činiť, a nečiní, má hriech.“ Pani Wisnerová tvrdí: „Každé normálne dieťa rozpozná dobro a zlo skôr, ako
dovŕši päť rokov. Veľmi skoro sa naučí, že sú veci, ktoré nemá robiť, pretože sú nesprávne, a ak ich urobí, bude
potrestané. Je ľahké vysvetliť takémuto dieťaťu, že Boh volá hriešnikov a že im chce odpustiť ich previnenia.“
Štatistika ukazuje, že osemdesiatpäť percent znovuzrodených kresťanov prijalo Krista ako svojho Spasiteľa
vo veku medzi štvrtým a štrnástym rokom života. Josh McDowell, známy rečník a spisovateľ, predpovedal, že toto
vekové rozpätie sa možno zníži na štyri až osem rokov. Je dobré, keď získame deti čo najskôr, pretože z toho
vyplývajú mnohé výhody. Viacerí kresťanskí vodcovia boli zachránení v predškolskom veku. Napríklad Corrie ten
Boom mala päť rokov, Dr. James Dobson mal tri a Amy Carmichael tiež tri roky.
Väčšina detí, ktoré sa obrátili veľmi skoro (t. j. v predškolskom veku), boli vychovávané v kresťanskom
prostredí.
Naším prvoradým cieľom je evanjelizovať deti. Ako uviedol Dr. Howard Hendricks: „Očakávať od dieťaťa,
že bude žiť kresťanským životom, keď nepozná Pána Ježiša, je akoby ste si z neho robili žarty. Kým Svätý Duch
nevstúpi do ľudského srdca, človek nemôže žiť na Božiu slávu.“
V Markovi 16, 15 nám Pán Ježiš prikazuje kázať evanjelium „každému stvoreniu“. To zahŕňa aj deti. David
Livingstone, slávny škótsky misionár a bádateľ, povedal: „Našou úlohou je učiť deti o hriechu a o Spasiteľovi bez
toho, aby sme ich akýmkoľvek spôsobom obmedzovali prijať Krista. Svätý Duch ich v správnom čase usvedčí
z hriechu.“ Boh si vie dieťa k sebe pritiahnuť. Ak pochybujete o schopnosti dieťaťa komunikovať s Bohom,
nepochybujte o Božej schopnosti komunikovať s dieťaťom!

Malé deti a spasenie
Keď pracujete s predškolákmi, snažíte sa, aby postupne pochopili biblické pravdy. Každé stretnutie
pripravujte so zámerom, aby deti porozumeli novej biblickej pravde alebo aby si prehĺbili poznanie pravdy, ktorú sa
už naučili. Takto sa oboznámia so základmi evanjelia a ďalšími dôležitými vecami. Uvedomte si, že keď vyučujete,
jedine Svätý Duch môže dať dieťaťu správne porozumenie a pritiahnuť ho ku Kristovi. Predškoláci chcú potešiť
svojich učiteľov, preto dávajte pozor, aby dieťa nereagovalo na výzvu len kvôli vám.
Ak má dieťa otázky, snažte sa mu odpovedať na jeho úrovni; ak nie je s odpoveďou spokojné, opýta sa znova
alebo vám položí inú otázku. Prispôsobte sa dieťaťu, nič neuponáhľajte a buďte opatrní, aby ste na dieťa nevyvíjali
nátlak. Ak dieťa porozumelo posolstvu evanjelia a nepochybne chce prijať Krista, pri rozhovore o spasení vám
pomôžu kroky „Ako viesť dieťa ku Kristovi?“ (pozrite str. 54).
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Slané cesto, plastelína, hudobné nástroje a kostýmy
Ponúkame vám niekoľko nápadov na spestrenie vyučovania. Pri ručných prácach môžete využiť slané cesto
alebo plastelínu. Rytmické nástroje deti využijú pri piesňach a chválach. Kostýmy poslúžia pri hraní postáv z
biblickej lekcie.

Slané cesto
Pomôcky: 400 g múky, 200 g soli, 250 ml vody.
Nepovinné: potravinové farbivo, klinčeky, čierne korenie na zdobenie.
Postup: Všetko dobre premiešajte, vyformujte postavičky, obrázky atď., ozdobte ich korením a nechajte piecť pri
teplote 100 °C.

Rytmické nástroje
Vytvorte jednoduché rytmické hudobné nástroje z domácich zdrojov (napr. nádobky naplnené ryžou)
a ozdobte ich nálepkami, farebnou páskou, trblietkami, fixkami, pastelkami alebo iným materiálom. (Pripravte si ich
pred hodinou alebo ich vyrábajte spolu s deťmi v rámci stretnutia.) Uistite sa, že hudobné nástroje, ktoré obsahujú
sypký materiál, máte pevne uzatvorené.








Malá škatuľka s otvorom na jednej strane, cez ktorý sú natiahnuté gumičky, slúži ako harfa.
Plastová škatuľka od filmu, obsahujúca fazuľu alebo ryžu, slúži ako šejker.
Papierové trúby.
Väčšie škatule (napr. od Cara) sa dajú použiť ako bubny.
Dve drevené paličky, ktorými dieťa vyťukáva rytmus.
Zvončeky na kožených remienkoch alebo stuhách zvonia ako rolničky.
Tamburíny, triangle, činely...

Biblické kostýmy
Jednoduchý kostým môžete použiť pri hraní mužských
i ženských biblických postáv. Na zhotovenie kostýmu použite
akúkoľvek látku, ktorú považujete za vhodnú na daný účel.
Ušite pre deti tri veľkosti: malý kostým (60 cm x 120
cm), stredný kostým (70 cm x 152 cm) a veľký kostým (75 cm
x 160 cm). V páse kostým zviažte koženým opaskom alebo
stuhou.
Na zhotovenie jednoduchších kostýmov môžete použiť
papierové potravinové vrecká. Na každom vrecku vystrihnite
otvory na ruky a hlavu.
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Plánovanie času v triede
V tabuľke je časový rozvrh 30-minútového, hodinového a dvojhodinového stretnutia, ktoré môže prebiehať
raz do týždňa alebo každý deň. Ak vyučujete len raz do týždňa, pravdepodobne nestihnete urobiť všetky aktivity v
priebehu jedného stretnutia. Niektoré z aktivít môžete ponúknuť osobám, ktoré prichádzajú s deťmi do styku každý
deň, čím posilníte svoje vyučovanie.
Ak vyučujete podľa týchto materiálov od pondelka do piatku, vyberte si jeden z troch časových plánov. Verš
na zapamätanie môžete rozdeliť na viac častí, biblickú lekciu vyučujte počas prvých štyroch dní, ako je to uvedené
nižšie. Opakovanie môžete robiť denne alebo na konci týždňa.
5. deň
1. deň
2. deň
3. deň
4. deň
Verš na zapamätanie Biblická lekcia 1. časť Biblická lekcia 2. časť Biblická lekcia 3. časť Čas na opakovanie

Časový plán

(Ak nie je napísané inak, časový údaj je uvedený v minútach.)

Činnosť
Privítanie

30 minút

1 hodina

2 hodiny

Pred stretnutím Pred stretnutím Pred stretnutím

Chvály

–

5

5

Verš na zapamätanie

5

5

10

Rozcvička*

5

5

5

Biblická lekcia**

15

15

20

Kvíz (opakovanie)

5

5

10

Svetlo evanjelia

–

5

5

Občerstvenie

–

–

10

Tvorivá aktivita

–

15

20

Doplnková aktivita

–

–

25

Odchod domov***

–

5

10

* Použite navrhnuté aktivity na rozcvičku alebo spievajte piesne.
** Scénky zaraďte len v prípade, že máte dostatok času.
*** Kým čakáte na rodičov, deti vám pomôžu upratať, môžete si opakovať verš alebo spievajte piesne.
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Pán Boh
hovorí
vždy
pravdu.

Pán Boh
dodržal
svoj sľub,
že pošle
Spasiteľa.

Narodil sa
Ježiš –
zasľúbený
Spasiteľ

Pastieri
vidia Ježiša

Ústredná
pravda

Lekcia

Hoď loptu

Hoď loptu

Privítanie

12
„Lebo tak
Boh miloval
svet, že dal
svojho
jednorodeného Syna,
aby
nezahynul,
ale večný
život mal
každý, kto
verí v Neho.“

Modlitba

Zbierka

Dobrý
Pastier sa
narodil

Opakovanie
Ján 3, 16

„Lebo tak
Boh miloval
svet, že dal
svojho
jednorodeného Syna...“

Ján 3, 16

Verš na
zapamätanie

Miluje ma
Ježiš, viem

Zbierka

Dobrý
Pastier sa
narodil

Modlitba

Miluje ma
Ježiš, viem

Chvály

Hlava,
ramená,
kolená,
palce

Rozcvič
sa a skáč

Rozcvička

Pastieri
prichádzajú
k jasličkám

Vlož
postavičku do
Betlehema

Opakovanie

Bim-bam,
raduje sa
zvon

Zvončeky
evanjelia

Iná
aktivita

Bimbam,
raduje sa
zvon

Dobrý
Pastier sa
narodil

Miluje
ma Ježiš,
viem

S
pastiermi

Pastieri
strážili
ovce

Anjel
z papierového
taniera

V maštali

Ježiš sa
narodil
v maštali

Dobrý
Pastier sa
narodil

Hľadanie
obrázka

Postavme
si
Betlehem

Opakovanie
hlavných
postáv

Narodil sa
Ježiš

(Vyberte
si jednu.)

(Vyberte
si jednu.)

Hry na
tému
Ján 3, 16

Doplnková
aktivita

Tvorivá
činnosť

Miluje
ma Ježiš,
viem

Piesne

Malé deti môžu poznať Boha cez Jeho Syna

Prehľad

Ježiš
prišiel, aby
zachránil
svoj ľud od
hriechov.

Ježiš je
Kráľ.

Mudrci sa
klaňajú
Kráľovi

Ježišovo
detstvo

Ústredná
pravda

Lekcia

Čo robia
mamičky a
ockovia

Cestujeme

Privítanie
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Zbierka

Verím, že
Pán Boh je
na nebi

Modlitba

On je Pán,
On je Kráľ

Zbierka

On je Pán,
On je Kráľ

Modlitba

Bim-bam,
raduje sa
zvon

Chvály

„... Otec
poslal Syna
svetu za
Spasiteľa.“

1. Jána 4, 14

„Lebo tak
Boh miloval
svet, že dal
svojho
jednorodeného Syna,
aby
nezahynul,
ale večný
život mal
každý, kto
verí v Neho.“

Opakovanie
Ján 3, 16

Verš na
zapamätanie

Zahrajme
sa
na ockov a
mamy

Hlava,
ramená,
kolená,
palce

Rozcvička

Rastieme

Hviezdy

Opakovanie

Čo nám
pomáha
rásť

Bim-bam,
raduje sa
zvon

Iná
aktivita

Dobrý je
Boh

Verím, že
Pán Boh je
na nebi

On je Pán,
On je Kráľ

Máme
radostnú
správu

On je Pán,
On je Kráľ

Bim-bam,
raduje sa
zvon

Piesne

Tesárske
náradie

Chlapec
Ježiš rastie

Obkresľovanie

Hviezdy
a ťavy

Mudrci
cestovali
ďaleko,
aby uvideli
Ježiša

Čo
dokážem

Rastieme

Nasleduj
hviezdu

Nájdi
hviezdu

(Vyberte si
jednu.)

(Vyberte si
jednu.)

Ťavy

Doplnková
aktivita

Tvorivá
činnosť

Malé deti môžu poznať Boha cez Jeho Syna

Boh chce,
aby si bol
Ježišovým
nasledovníkom.

Pán Boh
chce, aby
si uveril
v Ježiša
a nasledoval Ho.

Ježiš
začína
svoju
prácu

Matúš
a jeho
priatelia
stretávajú
Ježiša

Ústredná
pravda

Lekcia

Prestrime
stôl

Chyť rybu

Privítanie
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Zbierka

Máme
radostnú
správu

Modlitba

Pôjdem,
pôjdem...
za Ježišom

Zbierka

Verím, že
Pán Boh je
na nebi

Modlitba

Pôjdem,
pôjdem...
za Ježišom

Chvály

Opakovanie
Ján 11, 27

„... Verím,
že Ty si
Kristus,
Syn
Boží...“

Ján 11, 27

Verš na
zapamätanie

Choď
a niekomu
to povedz

Boh mi
stvoril
nohy

Rozcvička

Naplň
mešec
peniazmi

Lov rýb

Opakovanie

Evanjelium
v obrázkoch

Ján 3, 16

Iná
aktivita

Dvanásť
učeníkov

Máme
radostnú
správu

Pôjdem,
pôjdem...
za Ježišom

Galilejskí
rybári

Modli sa
každé ráno

Verím, že
Pán Boh je
na nebi

Pôjdem,
pôjdem...
za Ježišom

Piesne

Mince na
dane

Matúš
a jeho
priatelia
stretávajú
Ježiša

Obrázky
na doma –
Verím
Biblii

Ryby pre
rybárov

Ježiš si
vyberá
učeníkov

Choď
a povedz

Čo
môžeme
urobiť

Šarády –
obľúbené
činnosti

(Vyberte si
jednu.)

(Vyberte si
jednu.)

Kde mám
hovoriť
iným
o Ježišovi

Doplnková
aktivita

Tvorivá
činnosť

Malé deti môžu poznať Boha cez Jeho Syna
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Ukazovanie – verš na zapamätanie
Lekcie 1 – 3

Ján 3, 16

Hovorte verš:

„Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby
nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“

Lebo tak Boh...
Ukážte rukou smerom hore.

... že svojho jednorodeného
Syna...
* Dotknite sa pravým
prostredníkom ľavej dlane a
naopak.

... ale večný...
Opíšte pred sebou kruh.

... kto verí...
Ukážte na čelo a spojte ruky
pred sebou.

... miloval...
Prekrížte ruky pred sebou.

... svet...
Opíšte ukazovákom kruh.

... dal...
Ukážte otvorenou dlaňou pred
seba.

... aby nezahynul...
Zatnite obe ruky v päsť
a oddiaľte ich od seba.

... život mal...
Pohybujte sa trasúcimi prstami
od pása k tvári.
.

... každý...
Ukážte na každého v skupine.

... v Neho.
* Dotknite sa pravým
prostredníkom ľavej dlane a
naopak.
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* Keď budete deťom
ukazovať znak pre Ježiša,
môžete im vysvetliť, ako
zomrel na kríži.

Malé deti môžu poznať Boha cez Jeho Syna

Lekcia 1
Narodil sa Ježiš – zasľúbený Spasiteľ
Text pre učiteľov:

Galatským 4, 4 – 5; Lukáš 1, 26 – 38; Matúš 1, 16; 18 – 25;
Lukáš 2, 1 – 7

Ústredná pravda:

Pán Boh dodržal svoj sľub, že pošle Spasiteľa.

Aplikácia:

pre nespasené deti: Uver, že Pán Boh poslal Ježiša, aby sa stal tvojím
Spasiteľom!
pre spasené deti: Poďakuj Pánu Bohu, že poslal Ježiša, aby sa stal
tvojím Spasiteľom.

Verš na zapamätanie:

„Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby
nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“
Ján 3, 16

Plán činností

Čo potrebujete

Čo budete robiť

Privítanie

● CD s hudbou a CD prehrávač
● menovky pre každé dieťa
● lopta alebo iný predmet na
hádzanie

Privítanie: Pri príchode pustite jemnú hudbu. Privítajte
každé dieťa po mene a dajte mu menovku.
Aktivita: „Hoď loptu“
Hádžte deťom loptu a pýtajte sa ich rôzne otázky (napr.
Ako sa voláš?, Aké je tvoje obľúbené jedlo?, Akú farbú
máš najradšej?, Aké zviera máš najradšej? atď.).

Chvály

● CD s hudbou a CD prehrávač,
spevník alebo slová (Miluje ma
Ježiš, viem, Dobrý Pastier sa
narodil)
● košík alebo pokladnička na
zbierku

Pieseň: „Miluje ma Ježiš, viem“
Modlitba: Veďte deti k modlitbe: „Drahý Bože, ďakujem
Ti, že nás máš rád. Ďakujem, že vždy dodržíš svoje sľuby.
V mene Pána Ježiša. Amen.“
Pieseň: „Dobrý pastier sa narodil“
Zbierka: (Dobrovoľné.) Nechajte kolovať košík alebo
pokladničku a povzbuďte deti, aby dali peniaze do
spoločnej zbierky. (Uistite sa, že rodičia sú informovaní o
tom, ako peniaze použijete.)

Verš na
zapamätanie

● PSON-n, PSON-o, PSON-q,
PSON-r
alebo PSON-R1, PSON-R2,
PSON-R3, PSON-R4, PSON-R5
● Ako učiť verš (str. 18)
● ukazovanie verša (str. 15)

Verš: Ján 3, 16
Opakovanie: Verš s ukazovaním

Rozcvička

Aktivita: „Rozcvič sa a skáč“
Deti sa postavia a zdvihnú ruky nad hlavu. Chytia si palce
na nohách, potom kolená, skáču na jednej nohe
a nakoniec na druhej.
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Plán činností

Čo potrebujete

Čo budete robiť

Lekcia: „Narodil sa Ježiš – zasľúbený Spasiteľ“
Vyučujte celú lekciu naraz alebo ju rozdeľte na viac častí
a vyučujte ju postupne. Počas lekcie by ste mali mať
voľné ruky na aktivity, preto na obrázky z flashcardu
použite stojan vo výške očí detí.

Biblická lekcia ● text lekcie (str. 19)
● PSON 1-2, PSON 1-3,
PSON 1-4, PSON 1-5, PSON 1-6
- ● kostým pre Máriu a rímskeho
v vojaka (voliteľné)
●● zvitok
● seno a slama

Opakovanie

● Betlehem a postavičky (príloha) Hra: „Vlož postavičku do Betlehema“
● otázky (str. 22)
Keď dieťa správne odpovie na otázku, môže doplniť
jednu postavičku do Betlehema.

Svetlo
evanjelia

● text (str. 18)
● 4 farebné zvončeky
● PSON-a, PSON-b, PSON-c,
PSON-d

Svetlo evanjelia: Zvončeky evanjelia

Občerstvenie

● Občerstvenie pripravte podľa
vlastného výberu – zohľadnite
potravinové alergie, ktoré môžu
mať deti vo vašej skupine.

Prestávka: Urobte prestávku a dovoľte deťom ísť na
toaletu. Pripomeňte im, aby si umyli ruky.
Modlitba: Veďte deti k modlitbám a poďakujte Bohu za
jedlo.
Občerstvenie: Využite rozhovory počas občerstvenia na
zopakovanie lekcie.
(Poznámka: Počas lekcie môžete potraviny využiť na
podporu vyučovania, ale podávajte ich v malých
množstvách, aby nenahradili skutočné občerstvenie.)

Tvorivá
činnosť
(vyberte
jednu)

● PSON-R1, PSON-R2, PSONR3, PSON-R4, PSON-R5, PSONR6, PSON-R7 a PSON-R8
(príloha), sada pre každé dieťa
● voskovky alebo fixky
● obálka pre každé dieťa
● pracovný list pre každé dieťa
● trocha sena
● lepidlo
● slané cesto alebo plastelína
(str. 8)

Ručná práca: „Hry na tému Ján 3, 16“
Každé dieťa si vyfarbí a vystrihne sériu symbolov
k veršu a vloží ich do obálky, na ktorej je jeho meno.
Môže ich využiť pri hre „Prečítaj verš“. Keď sa deti
naučia verše pri lekciách 2 a 3, do obálky môžu pridať
nové obrázky. Dajte deťom príležitosť, aby si verše
povedali navzájom.
Pracovný list: „Ježiš sa narodil v maštali“
Pomôžte deťom nalepiť do jaslí kúsky sena.
Plastelína: „V maštali“
Povzbuďte deti, aby vytvorili z plastelíny niečo, čo by
mohli vidieť v maštali v ten večer, keď sa narodil Ježiš:
zvieratká, dieťatko Ježiša atď. Využite pritom čas na
zopakovanie lekcie.

Doplnková
aktivita
(vyberte
jednu)

● kostýmy (napr. svätožiara pre
anjela, šatka pre Máriu, plášť pre
Jozefa – inšpirácie si pozrite na str.
8)
● postavičky z Betlehema –
príloha (okrem pastierov)

Dráma: „Narodil sa Ježiš”
Rozprávajte príbeh. Deti si ho môžu zahrať. Rozdeľte im
úlohy a dajte im jednoduché kostýmy (predškoláci sa
radi prezliekajú).
Opakovanie: „Opakovanie hlavných postáv”
Prideľte každému dieťaťu jednu postavu z príbehu a
dajte mu postavičku z Betlehema. Každému dieťaťu
položte otázku, na ktorú bude jeho postava vedieť
odpovedať. (Opýtajte sa napr. Márie, kto jej povedal, že
sa stane Ježišovou mamou.)
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Učenie verša na zapamätanie
Verš: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto
verí v Neho.“
Ján 3, 16
Úvod:
Rád dostávaš správy? Možno rád telefonuješ alebo rád dostávaš listy. Je milé dostať správu od niekoho, koho poznáš
a kto ťa má rád, však?
Dovoľte deťom odpovedať.
Boh, ktorý ťa pozná a ktorý ťa najviac miluje, má dnes pre teba výnimočnú správu!
Prezentácia:
Bývaš na nejakej adrese. Podľa toho poštár vie, kam ti má doručiť listy, však? Náš verš býva v Biblii na adrese Ján 3,
16.
Zopakujte spolu trikrát adresu verša. Pri hovorení otvárajte a zatvárajte dlane, akoby ste držali Bibliu.
Povzbuďte vybrané dieťa, aby vám pomohlo nájsť verš vo vašej Biblii a ukážte mu, kde je zapísaný – Ján 3, 16.
Verš prečítajte a ukážte obrázky PSON-n, PSON-o, PSON-p, PSON-q a PSON-r alebo PSON-R1, PSON-R2, PSONR3, PSON-R4 a PSON-R5.
Vysvetlenie:
Lebo tak Boh miloval svet… – Boh je Stvoriteľ. Boh stvoril svet slovom – slnko (ukážte hore), zem (ukážte dolu),
teba (ukážte na deti) a mňa (ukážte na seba). Boh má teba aj mňa veľmi rád! (Objímte sa.) Miluje nás, hoci ja i ty
hrešíme a robíme veci, z ktorých je Boh smutný.
… že dal svojho jednorodeného Syna… – Boh nám dal dar. Tým darom bol Jeho jediný Syn, ktorý prišiel, aby sa stal
tvojím Spasiteľom. (Tým, ktorý ťa vyslobodí z hriechov.) Ježiš žil s Bohom Otcom v nebi. Prišiel na našu zem, aby
zobral na seba trest za tvoj a môj hriech. Na tretí deň vstal z mŕtvych.
Aplikácia:
Nespasené deti: Pretože Boh obetoval svojho vlastného dokonalého Syna, môžeš mať odpustené hriechy. Boh chce,
aby si tento dar odpustenia prijal tak, že uveríš v Ježiša ako svojho Spasiteľa (Záchrancu).
Spasené deti: Ak si už uveril v Ježiša ako svojho Spasiteľa, mal by si poďakovať Bohu, že splnil svoj sľub a poslal na
zem Spasiteľa. Pretože Ježiš zomrel za tvoje hriechy, môžeš žiť ako Božie dieťa a raz môžeš ísť do neba.
Opakovanie:
„Verš s ukazovaním“
Verš opakujte frázu za frázou s ukazovaním podľa str. 15. Pri citovaní verša použite symboly.

Svetlo evanjelia – voliteľná časť programu
Vystrihnite obrázky štyroch farebných zvončekov.

Zvončeky evanjelia
Ukážte zlatý zvonček
Mám štyri rôznofarebné zvončeky. Pomôžu nám porozumieť, čo to znamená uveriť v Pána Ježiša ako svojho
osobného Spasiteľa – Záchrancu od hriechu. Zlatý zvonček nám pripomína Boha a nebo, Jeho domov, mesto a ulice
zo zlata. Boh, ktorý vie robiť dobré veci a aj ich robí, je dokonalý. Nebo je dokonalé, lebo Boh je dokonalý! Boh je
Stvoriteľ, ktorý stvoril celý svet. Biblia hovorí: „Lebo tak Boh miloval svet…” (Ján 3, 16) Boh miluje svet, ktorý
stvoril – ryby, kvety a hlavne ľudí! Boh ťa miluje a chce, aby si bol raz s Ním v nebi. Ale ty aj ja máme jeden
problém, ktorý sa volá hriech.
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Ukážte čierny zvonček.
Farba tohto zvončeka mi pripomína hriech. Žiť hriešnym životom je ako byť špinavý alebo žiť v tme. Hriech je
všetko zlé, čo si pomyslíme, povieme alebo urobíme a nepáči sa to Pánu Bohu. Ty aj ja sme sa narodili s túžbou robiť
veci po svojom – svojím spôsobom, a nie Božím spôsobom (ako chceme my, a nie ako to chce Boh). Preto robíš veci,
ktoré Boh nazýva hriechom.
Uveďte príklady hriechu, alebo diskutujte o flashcardoch PSON-a, PSON-b, PSON-c a PSON-d.
Boh hovorí: „Všetci totiž zhrešili…” (Rímskym 3, 23) a každý hriech musí Boh potrestať. Za svoj hriech si zaslúžiš
zahynutie. (Byť navždy oddelený od Boha.)
Ukážte červený zvonček.
Tento červený zvonček mi pripomína, že Boh ťa tak veľmi miloval, že poslal Ježiša, svojho vlastného dokonalého
Syna, aby prelial svoju krv, zomrel na kríži a zobral tak na seba trest za tvoje hriechy. Bol niekedy potrestaný tvoj
kamarát namiesto teba a ty si už nemusel byť potrestaný?
Dovoľte deťom odpovedať.
Pravdepodobne nie. Pán Ježiš to urobil, keď zomrel na kríži. Biblia hovorí: „Krv Ježiša, Jeho Syna, nás očisťuje od
každého hriechu.” (1. Jána 1, 7) Keď Ježiš zomrel, pochovali Ho. Ale o tri dni neskôr, vstal z mŕtvych. Dnes žije v
nebi.
Ukážte biely zvonček.
Vďaka Pánovi Ježišovi môžeš mať odpustené hriechy. Biblia hovorí: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho
jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.” Vieš o tom, že aj ty si zhrešil?
Veríš, že Ježiš zomrel, aby ťa zachránil pred trestom za hriechy? Veríš, že vstal z mŕtvych? Potom môžeš poprosiť
Pána Ježiša, aby sa stal tvojím Spasiteľom a On ti odpustí. Staneš sa Božím dieťaťom a On ti bude pomáhať, aby si
Ho dokázal poslúchať. Raz s Ním budeš žiť naveky v Jeho domove – v nebi. Ak nerozumieš tomu, ako môžeš prijať
Pána Ježiša za svojho osobného Spasiteľa, rád ti v tom pomôžem. (Oznámte čas a miesto, kde budete dieťaťu k
dispozícii.)

Lekcia
1. časť
Už ti niekedy niekto niečo sľúbil? Možno ti rodičia sľúbili, že cez víkend pôjdete na chatu alebo ti ocko sľúbil, že sa
s tebou zahrá futbal. Je super, keď ľudia dodržia to, čo sľúbia. Niekedy však nevieme dodržať to, čo sľúbime. Hoci
chceme, ale niečo zle dopadne, alebo sa stane niečo neočakávané a sľub sa poruší. Dokonca niektorí ľudia zámerne
neplnia svoje sľuby.
Biblia, výnimočná kniha, ktorú nám Pán Boh dal, je plná sľubov.
Ukážte deťom svoju Bibliu.
Tieto sľuby nám dal Pán Boh. Pán Boh je úplne iný ako ty alebo ja. Je taký mocný, že dokáže splniť všetky svoje
sľuby.
Všetko, čo Boh na tomto svete stvoril, bolo dokonalé a dobré; ale Adam a Eva, prví ľudia, neposlúchli Boha a všetko
pokazili. Boh sľúbil, že pošle niekoho, kto ľudí zachráni od trestu, ktorý si zaslúžia. Boh sľúbil, že pošle Spasiteľa –
Záchrancu, lebo On mal ľudí spasiť (zachrániť). Boh tento sľub splnil v správnom čase. O Spasiteľovi, ktorého Boh
zasľúbil, sa dozvedáme z Biblie.
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Mária bola obyčajné mladé dievča. Žila pred mnohými rokmi v meste Nazarete. Tešila sa, lebo čoskoro sa mala
vydať za muža menom Jozef. Práve prežívala jeden obyčajný deň. Možno umývala dlážku alebo piekla chlieb.
Povzbuďte deti, aby tieto činnosti znázornili – umývanie dlážky, miesenie chleba.
Flashcard PSON1-2
Zrazu sa pred ňou zjavil anjel! To bolo prekvapenie! Anjeli sú Boží poslovia. Čo myslíš, ako sa Mária cítila?
Nechajte deti odpovedať.
Anjel priniesol Márii neobyčajnú správu.
„Buď pozdravená, milosťou obdarená, Pán s tebou!” (Lukáš 1, 28) To znamenalo, že Pán Boh bol s Máriou
spokojný.
Mária mala obavy z toho, čo počula. Čo to bolo za správu?!
Anjel ju upokojil: „Neboj sa Mária.” (Lukáš 1, 30)
Slová anjela Máriu upokojili. Anjel jej povedal niečo úžasné.
„Budeš mať dieťa, Božieho Syna. Boh ťa vybral, aby si bola mamou zasľúbeného Spasiteľa. Daj mu meno Ježiš, lebo
bude Božím Synom.” (podľa Lukáša 1, 31 – 32)
Mária uverila Božej správe a pokorne povedala: „Som služobnica Pánova.” (Lukáš 1, 38) Vyjadrila tým, že urobí
čokoľvek, čo bude Pán Boh chcieť.

2. časť
Anjelova správa Máriu veľmi prekvapila. Vieš si predstaviť, ako Mária rozmýšľala o tejto úžasnej správe?
Zahrajte nasledujúcu scénu. Vaša pomocníčka, oblečená za Máriu, vzrušene premýšľa o tom, čo jej anjel
povedal.
„Prišiel ku mne anjel. Mal pre mňa správu od Boha. Povedal: ‚Boh s tebou. Neboj sa Mária, našla si priazeň u Boha.
Budeš mať dieťa, skutočného Božieho Syna. Boh si ťa, Mária, vybral, aby si bola mamou zasľúbeného Spasiteľa. Daj
Mu meno Ježiš, lebo bude veľkým medzi ľuďmi. Bude Boh – Syn. Bude vládnuť večne a Jeho kráľovstvo sa nikdy
neskončí.’ To je tá najlepšia správa. Neviem, čo si však o tom bude myslieť Jozef!”
Jozef si touto správou nebol až taký istý. Nevedel, čo má urobiť.
Flashcard PSON1-3
V tú noc, keď ešte spal, poslal k nemu Boh anjela, aby s ním hovoril.
Boh vedel, že Jozef nevie, čo má robiť. Mal Jozefa rád a záležalo mu na ňom tak isto ako na Márii.
V sne povedal anjel Jozefovi: „Neboj sa prijať Máriu za ženu. Dieťa bude Božím Synom. Dáš mu meno Ježiš, lebo
On vyslobodí svoj ľud z ich hriechov.” (podľa Matúša 1, 20 – 21)
Ak si už poprosil Pána Ježiša, aby ťa zachránil od trestu za hriechy, mal by si každý deň ďakovať Bohu, že svoj sľub
dodržal a že ťa Pán Ježiš zachránil.
Keď sa Jozef prebudil, už vedel, čo má robiť. Poslúchol Pána Boha a s Máriou sa zosobášili.
Flashcard PSON1-4
Jozef bol tesárom Vyrábal rôzne veci z dreva.
Zahrajme sa na tesárov, ako bol Jozef. Tlčme kladivami a režme drevo pílkami.
Zahrajte sa s deťmi na tesárov.
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3.časť
Boh sľúbil, že raz pošle Spasiteľa. Oznámil aj miesto, kde sa Spasiteľ narodí (Micheáš 5, 1 – 2). Mal sa narodiť v
meste Betlehem. Ale Mária a Jozef žili v Nazarete. Dodrží Pán Boh sľub, ktorý dal? Áno.
Pán Boh si dokonca na to, aby splnil jeden zo svojich sľubov, použil rímskeho vladára, cisára Augusta. V jeden deň
prišiel do Nazareta cisárov posol.
Nasledujúce vety prečítajte zo zvitku. Prečítať ich môže aj váš pomocník, oblečený za rímskeho vojaka.
„Váš vládca, cisár Augustus nariaďuje, že každý musí ísť do mesta, z ktorého pochádza jeho rodina, aby sa dal
zapísať. Na základe toho bude môcť náš vládca vyberať od ľudí dane (peniaze).”
Jozefova rodina pochádzala z Betlehema. Musel teda spolu s Máriou cestovať z Nazareta do Betlehema. Bola to dosť
dlhá cesta a v tých časoch neexistovali ešte autá, vlaky, ani lietadlá. Ak človek chcel niekam cestovať, musel ísť
pešo. Blížil sa už čas, keď sa malo Márii narodiť bábätko, preto pravdepodobne cestovala na oslíkovi.
Flashcard PSON1-5
Trvalo to niekoľko dní, kým sa Jozef s Máriou dostali do Betlehema.
Zahrajte sa, že si pripravujete zásoby na cestu a idete do Betlehema. Na ceste si urobíte zastávku na
jedlo a prespanie. Ak máte väčšiu skupinu detí, nepremiestňujte sa po celej miestnosti, kráčajte s deťmi
len na mieste.
Keď Mária a Jozef dorazili do Betlehema, nastal problém. Nikde nemohli nájsť miesto, kde by prenocovali. Betlehem
nebolo veľké mesto. Prišlo tam však veľa ľudí, aby sa dali zapísať. Hostinec bol obsadený. Blížil sa čas, keď mala
Mária porodiť. Potrebovali rýchlo nájsť nejaké miesto na prenocovanie. Kam mali ísť? Čo mali robiť?
Flashcard PSON1-6
Mária s Jozefom zostali napokon v maštali, na mieste, kde bývali väčšinou zvieratká. Tam sa narodilo dieťatko.
Mária ho zabalila do plienok a uložila do jasiel.
Jasle sa využívali ako kŕmidlo pre zvieratá. Pravdepodobne ich Jozef najskôr vyčistil.
Zahrajme sa na to, ako čistíme maštaľ podobne ako Jozef.
Prineste so sebou na lekciu trocha sena alebo slamy, aby si ich deti mohli ohmatať a ovoňať.
Boh dodržal svoj sľub a poslal Spasiteľa. Pán Boh vždy svoje sľuby plní. Poslal Ježiša, aby sa stal tvojím
Spasiteľom. O niekoľko rokov neskôr Ježiš zomrel na kríži, bol pochovaný a vstal z mŕtvych. Keď Ježiš zomieral,
bol potrestaný za všetky zlé veci, ktoré sme ty i ja urobili. Hriech je všetko zlé, čo si myslíme alebo urobíme a
porušujeme tým Božie prikázania. Ak neposlúchaš mamu alebo ocka, porušuješ Božie prikázanie. Hriech je aj to,
keď nerobíme to, čo sa Bohu páči (Jakub 4, 17). Biblia hovorí, že všetci zhrešili (Rímskym 3, 23). Ak veríš v Ježiša
ako svojho Spasiteľa, odpustí ti tvoje hriechy a raz s Ním budeš žiť v nebi. Pán Boh splnil svoj sľub a poslal
vlastného Syna, aby bol tvojím a mojím Spasiteľom. Nikto iný nemohol byť naším záchrancom. Ak si už uveril v
Ježiša ako svojho Spasiteľa, ďakuj Bohu za Neho.
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Otázky na opakovanie
Verš na zapamätanie:
1. Koho Boh miluje? (Všetkých ľudí na svete – teba aj mňa.)
2. Koho Boh poslal pre nás ako dar? (Svojho jediného Syna Ježiša.)
3. Kde žil Ježiš dovtedy, kým prišiel na našu zem? (V nebi s Bohom Otcom.)
Lekcia (časti 1 – 3):
1. Kto vždy dodrží sľub, ktorý dá? (Pán Boh.)
2. Odkiaľ vieme o Božom sľube, že pošle Spasiteľa? (Z Biblie.)
3. Kto navštívil Máriu? (Anjel.)
4. Akú Božiu správu anjel priniesol? (Mária bude mať dieťa.)
5. Ako Boh oznámil Jozefovi, čo má robiť? (Povedal mu to v sne anjel.)
6. Aké meno mali dať Mária a Jozef dieťatku? (Ježiš.)
7. Kde sa mal Ježiš, zasľúbený Spasiteľ, narodiť? (V Betleheme.)
8. Prečo museli Mária a Jozef cestovať do Betlehema? (Aby sa dali zapísať.)
9. Čo sa stalo, keď tam prišli? (Narodilo sa dieťatko Ježiš.)
Svetlo evanjelia:
1. Kde je Boží dokonalý domov? (V nebi.)
2. Čo sa stalo s Ježišom po tom, ako zomrel a bol pochovaný? (Vstal z mŕtvych.)
3. Čo musíš urobiť, aby si sa mohol stať Božím dieťaťom? (Uveriť v Ježiša ako svojho Spasiteľa. Povedz Bohu:
„Viem, že som zhrešil a je mi to ľúto. Verím, že Pán Ježiš zomrel za moje hriechy a vstal z mŕtvych. Prosím Pane
Bože, odpusti mi moje hriechy a urob ma svojím dieťaťom. Amen.”)
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Lekcia 2
Pastieri vidia Ježiša
Text pre učiteľov:

Matúš 1, 21 – 23; Lukáš 2, 8 – 20

Ústredná pravda:

Pán Boh hovorí vždy pravdu.

Aplikácia:

pre nespasené a spasené deti: Uver tomu, čo Pán Boh hovorí v Biblii
o Ježišovi.

Verš na zapamätanie:

Opakujte Ján 3, 16 – 1. časť a naučte sa pokračovanie.

Plán činností

Čo potrebujete

Čo budete robiť

Privítanie

● CD s hudbou a CD prehrávač
● menovky pre každé dieťa
● lopta alebo iný predmet na
hádzanie

Privítanie: Pri príchode pustite jemnú hudbu. Privítajte
každé dieťa po mene a dajte mu menovku.
Aktivita: „Hoď loptu“
Hádžte deťom loptu a pýtajte sa ich rôzne otázky (napr.
Ako sa voláš?, Aké je tvoje obľúbené jedlo?, Akú farbú
máš najradšej?, Aké zviera máš najradšej? atď.).

Chvály

● CD s hudbou a CD prehrávač,
spevník alebo slová piesní (Miluje
ma Ježiś, viem, Dobrý Pastier sa
narodil)
● košík alebo pokladnička na
zbierku

Pieseň: „Miluje ma Ježiš, viem“
Modlitba: Veďte deti k modlitbe: „Drahý Bože, ďakujeme
ti, že miluješ (povedzte meno každého dieťaťa) a ďakujem,
že miluješ aj mňa. Ďakujeme, Pane Bože, že vždy hovoríš
pravdu. V mene Pána Ježiša. Amen.”
Pieseň: „ Dobrý Pastier sa narodil“
Zbierka: (Dobrovoľné.) Nechajte kolovať košík alebo
pokladničku a povzbuďte deti, aby dali peniaze do
spoločnej zbierky. (Uistite sa, že rodičia sú informovaní o
tom, ako peniaze použijete.)

Verš na
zapamätanie

● PSON-n, PSON-o, PSON-p,
PSON-q, PSON-r, PSON-s a
PSON-t
alebo PSON-R1, PSON-R2,
PSON-R3, PSON-R4, PSON-R5,
PSON-R6, PSON-R7, PSON-R8
● Ako učiť verš (str. 25)
● ukazovanie verša (str. 15)

Verš: Ján 3, 16
Opakovanie: Opakovanie verša s ukazovaním.

Rozcvička

Aktivita: „Hlava, ramená, kolená, palce”
Hlava, ramená, kolená, palce,
kolená, palce, kolená, palce
Hlava, ramená, kolená, palce,
tlieskaj rukami a chváľ Ho.
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Plán činností

Čo potrebujete

Biblická lekcia ● text lekcie (str. 26)
● PSON2-3, PSON2-4, PSON2-5
a PSON2-6
● PSON-a, PSON-b, PSON-c a
PSON-d
● CD s hudbou, CD prehrávač,
spevník alebo slová (Bim-bam,
raduje sa zvon)
- ● plyšová ovečka alebo obrázok
o ovečky
● kostýmy pre rôzne biblické
ppostavy a bábika zabalená v
zzavinovačke

Čo budete robiť

Lekcia: „Pastieri vidia Ježiša”
Vyučujte celú lekciu naraz alebo ju rozdeľte na viac častí
a vyučujte ju postupne. Počas lekcie by ste mali mať
voľné ruky na aktivity, preto na obrázky z flashcardu
použite stojan vo výške očí detí.

Opakovanie

● Betlehem a postavičky (príloha) Hra: „Pastieri prichádzajú k jasličkám“
alebo flashcard PSON2-2
Deti nastúpia do radu za sebou. Otočia sa smerom k
● otázky (str. 29)
Betlehemu s postavičkami alebo k flashcardu PSON2-2.
Predstavujú pastierov, ktorí prichádzajú navštíviť dieťa
Ježiša. Vždy, keď dieťa odpovie na otázku, skupinka
urobí jeden krok bližšie k jasliam.

Svetlo
evanjelia

● text (str. 26)
● CD s hudbou a CD prehrávač,
spevník alebo text piesne (Bimbam, raduje sa zvon)
● PSON-a, PSON-b, PSON-c a
PSON-d (dobrovoľné)

Svetlo evanjelia: „Bim-bam, raduje sa zvon“

Občerstvenie

● Občerstvenie pripravte podľa
vlastného výberu – zohľadnite
potravinové alergie, ktoré môžu
mať deti vo vašej skupine.

Prestávka: Urobte prestávku a dovoľte deťom ísť na
toaletu. Pripomeňte im, aby si umyli ruky.
Modlitba: Veďte deti k modlitbám a poďakujte Bohu za
jedlo.
Občerstvenie: Využite rozhovory počas občerstvenia na
zopakovanie lekcie.
(Poznámka: Počas lekcie môžete potraviny využiť na
podporu vyučovania, ale podávajte ich v malých
množstvách, aby nenahradili skutočné občerstvenie.)

Tvorivá
činnosť
(vyberte
jednu)

● papierové taniere (veľkosť 23
cm) vystrihnuté podľa vzoru v
prílohe pre každé dieťa jeden
● voskovky alebo fixky
● lepidlo a trblietky
● pracovné listy po jednom pre
každé dieťa
● vata
● slané cesto, alebo plastelína
(str. 8)

Ručná práca: „Anjel z papierového taniera”
Deti si ozdobia anjelov voskovkami alebo fixkami a
pridajú lesk trblietkami a lepidlom. Krídla vzniknú
zasunutím otvoru A do otvoru B. Keďže mnohí
predškoláci ešte nevedia pracovať s nožnicami , môžete
si vystrihnúť taniere podľa vzoru pred začiatkom
hodiny,.
Pracovný list: „Pastieri strážili ovce“
Deti si na ovce nalepia vatu.
Plastelína: „S pastiermi“
Pomôžte deťom vyrobiť si pastierske palice alebo ovce a
pritom si s nimi zopakujte lekciu.
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Plán činností

Doplnková
aktivita
(vyberte
jednu)

Čo potrebujete

Čo budete robiť

● postavičky z Betlehema (použite
iba Ježiša v jasliach, Máriu, Jozefa
a jednu ovečku), séria pre každé
dieťa
● ďalšie postavičky do Betlehema
(dobrovoľné)
● voskovky a fixky
● nožnice
- ● drevené paličky (od nanukov)
● lepidlo
● výkres pre každé dieťa
( (dobrovoľné)
● PSON2-2, PSON2-3, PSON2-4,
P PSON2-5 a PSON2-6 (vyberte si
šštyri)

Dráma: „Postavme si Betlehem”
Každé dieťa dostane sériu obrázkov na vymaľovanie.
Deti vystrihnú jednotlivé postavičky, prilepia ich
lepidlom alebo lepiacou páskou k drevenej paličke a
vyrobia tak bábky. Deťom sa bude výroba vlastného
vianočného bábkového divadielka páčiť. Ak chcete aj vy
vyrobiť bábkové divadielko, pripravte si bábky na
paličkách vopred. Deti si môžu figúrky prilepiť aj na
výkres a vyrobiť si tak svoj vlastný Betlehem.
Opakovanie: „Hľadanie obrázka”
Umiestnite flashcardy na stenu do úrovne detských očí.
Pomáhajte im, aby našli obrázok, ktorý opíšete (napr.
„Nájdite obrázok, na ktorom je noc, keď sa Pán Ježiš
narodil.”; „Nájdite obrázok s ľuďmi, ktorí sa starajú o
ovce.”).

Učenie verša na zapamätanie
Verš: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto
verí v Neho.“
Ján 3, 16
Úvod:
Už ti niekedy niekto povedal niečo, čo nebola pravda?
Dovoľte deťom odpovedať.
Možno ti niekto povedal: „Dám ti veľký darček.” Potom ti však nič nedal. Nemám rád, keď si niekto zo mňa robí
posmech, a ty? Pán Boh, ktorý ťa dobre pozná a miluje ťa, hovorí vždy pravdu.
Prezentácia:
V Biblii Pán Boh hovorí, že má pre teba dar. Môžeme sa o tom dočítať v Evanjeliu podľa Jána, 3. kapitole, 16. verši.
Povedzme si túto adresu spolu hlasom, aký mal Jozef.
Zopakujte verš hlasom Márie a potom hlasom bábätka.
Povzbuďte vybrané dieťa, aby vám pomohlo nájsť verš vo vašej Biblii a ukážte mu, kde je zapísaný – Ján 3, 16. Verš
prečítajte a potom ukážte flashcardy PSON-n, PSON-o, PSON-p, PSON-q, PSON-r, PSON-s a PSON-t alebo PSONR1, PSON-R2, PSON-R3, PSON-R4, PSON-R5, PSON-R6 a PSON-R7.
Vysvetlenie:
Najskôr si zopakujeme tú časť, ktorú sme sa naučili minule.
Počas vyučovania ukazujte príslušné symboly.
Boh miluje teba aj mňa a všetkých ľudí, ktorých stvoril. Dal nám dar. Tým darom je Jeho jediný Syn, ktorý sa mal
stať naším Spasiteľom (tým, ktorý zomrel za naše hriechy).
A teraz k tomu, čo už vieme, pridáme ďalšiu časť:
… každý, kto verí v Neho… – „každý” znamená ty aj ja alebo hocikto iný. „Veriť” znamená byť si v niečom istý.
Musíš uveriť v Ježiša – Spasiteľa, ktorý zomrel na kríži, aby zobral na seba trest za tvoje hriechy a potom vstal z
mŕtvych.
… aby nezahynul… – zahynúť znamená byť navždy oddelený od Boha. Tento verš hovorí o tom, že tí, ktorí veria v
Ježiša, nezahynú a nebudú oddelení od Boha.
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Aplikácia:
Nespasené deti: Boh chce, aby si veril v Ježiša ako svojho osobného Spasiteľa a aby si nezahynul, ale bol raz s Ním v
nebi.
Spasené deti: Ak si už uveril v Ježiša ako svojho osobného Spasiteľa, vieš, že Boží sľub je pravdivý. Boh chce, aby si
povedal aj ostatným, že Ježiš je ten zasľúbený Spasiteľ.
Opakovanie:
„Verš s ukazovaním“
Verš opakujte frázu za frázou s ukazovaním podľa str. 15. Pri citovaní verša použite symboly.

Svetlo evanjelia – voliteľná časť programu
Bim-bam, raduje sa zvon
Postavte sa do kruhu, chyťte sa za ruky a spievajte pieseň. Po každom verši povedzte jedno z vysvetlení a nakoniec
zaspievajte celú pieseň naraz.
1. verš: Narodenie Pána Ježiša bolo radostnou udalosťou, pretože prišiel na svet Kráľ kráľov a Pán pánov.
Refrén: Haleluja znamená radostné zvolanie – Chváľme Boha, lebo nám poslal Spasiteľa – Záchrancu.
2.verš: Pán Boh nás tak veľmi ľúbi, že poslal na zem svojho jediného Syna, aby nás zachránil pred trestom za naše
hriechy.
Uveďte príklady hriechu (napr. neposlúchnutie mamy alebo ocka) alebo diskutujte o flashcardoch PSON-a, PSON-b,
PSON-c PSON-d.
Keď Ježiš vyrástol, zomrel na kríži, aby zobral na seba trest, ktorý sme si ty aj ja zaslúžili. Ak Ho poprosíš o
odpustenie a o to, aby sa stal tvojím Spasiteľom, On to rád urobí.

Lekcia
1. časť
Už si sa niekedy bál? Možno nemáš rád tmu alebo pavúkov. Niekedy majú dokonca aj dospelí ľudia strach. Aj v
Biblii sa píše o ľuďoch, ktorí sa báli. Prihodilo sa im niečo, čo neočakávali a čo ešte dovtedy nikdy nevideli.
Flashcard PSON2-3
Týmito ľuďmi boli pastieri na poli blízko mesta Betlehem. Celý deň a celú noc sa starali o svoje ovce. Museli ich
vodiť k čistým vodám a k čerstvej tráve, aby sa najedli. Museli ich chrániť pred divou zverou, ktorá by ich mohla
napadnúť. Ak niekedy ovca zablúdila alebo spadla do priepasti, museli ju vyslobodiť.
Zahrajte sa na pastierov, ktorí vedú svoje ovce k osviežujúcej vode a hľadajú stratené jahniatko. Ak je to
možné, schovajte ešte pred lekciou niekde v miestnosti plyšovú ovečku, aby ju pastieri mohli hľadať.
Prípadne môžete na to použiť obrázok s ovečkou (príloha).
Bol večer. Vysoko na oblohe svietili hviezdy. Pastieri dávali pozor na ovce, aby si boli istí, že sú v bezpečí. Možno
sedeli pri malom ohníku. Ten ich zohrial a odplašil divé zvieratá.
Zrazu sa pokojná noc zmenila!
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Flashcard PSON2-4
Pred pastiermi sa objavil anjel, Boží posol a Božia sláva ich osvietila. Všetko navôkol sa rožiarilo.
Zakryte si oči. Povzbuďte deti, aby to po vás zopakovali.
Pastieri sa preľakli. Ešte nikdy doteraz také niečo nevideli.
Anjel im priniesol správu od Boha. „Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu...”
(Lukáš 2, 10)
O čom hovorila táto úžasná správa, ktorá bola určená všetkým – tebe aj mne? Zistime to.
Anjel povedal: „...lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude
znamením: nájdete nemluvniatko, ovinuté plienkami, ležať v jasliach.” (Lukáš 2, 11 – 12)
Prečítajte verše z Biblie a vysvetlite, že Pán je oslovenie pre Ježiša a Kristus je Jeho ďalšie meno.
Boh poslal anjela, aby priniesol túto úžasnú správu pastierom. Oznamoval im, že sa narodil Spasiteľ.
Zrazu oblohu zaplnilo veľké množstvo anjelov. Chválili Boha a volali: „Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj
ľuďom dobrej vôle!” (Lukáš 2, 14) Potom anjeli odišli. Obloha opäť stmavla a všetko stíchlo.

2. časť
Flashcard PSON2-3
Keď anjeli odišli, pastieri sa prekvapene na seba pozreli a povedali: „Poďme až do Betlehema a pozrime sa, čo sa to
stalo, čo nám oznámil Pán.” (Lukáš 2, 15)
Toto bábätko, o ktorom anjeli hovorili, bolo Spasiteľom, zasľúbeným od Boha z neba. Boží sľub bol napísaný v
Božom slove, Biblii. Tomu, čo je napísané v Biblii, môžeš veriť, lebo Boh hovorí vždy pravdu.
Toto dieťatko bolo skutočným Božím Synom. Ježiš prišiel na tento svet, aby na seba zobral trest za nesprávne veci,
ktoré sme ja a ty urobili. Biblia nám hovorí, že všetci zhrešili – ty, ja aj pastieri, ku ktorým anjeli prehovorili. Hriech
je to, keď si robíme veci po svojom, a nie tak, ako si želá Pán Boh.
Uveďte niektoré vhodné príklady hriechu (napr. neposlúchnutie rodičov alebo ublíženie bratovi či sestre) alebo
diskutujte o obrázkoch z flashcardu PSON-a, PSON-b, PSON-c a PSON-d.
Avšak Boh ťa miluje a poslal Ježiša – Spasiteľa, aby ťa zachránil od trestu, ktorý si zaslúžiš.
To bol ten Spasiteľ, ktorého sa pastieri chystali navštíviť.
Zahrajte sa na pastierov, chystajúcich sa do Betlehema, ako sa z kopcov ponáhľajú do mesta.
Počas hry si zaspievajte vianočnú pieseň, napr. „Dobrý Pastier sa narodil”.

3. časť
Pastieri prišli do mesta Betlehem. Pamätáte si, čo im anjel povedal? Koho tam mali hľadať?
Nechajte deti odpovedať. Uistite sa, že každý počul správnu odpoveď – dieťatko zavinuté v plienkach a uložené do
jasiel.
Flashcard PSON2-5
Chodili z miesta na miesto, až Ho napokon našli. Zasľúbený Spasiteľ bol tam – v jasliach, tak ako to povedali anjeli.
Pán Boh vždy hovorí pravdu. Poslal svojich poslov, aby oznámili pastierom narodenie Spasiteľa. Všetko, čo im anjeli
povedali, bola pravda.
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Čo myslíte, ako sa pastieri asi cítili, keď sa pozerali na malé dieťa ležiace v jasliach?
Počkajte na odpovede.
Pastieri sa dlho nezdržali.
Flashcard PSON2-6
Išli všetkým oznámiť, čo videli. Každý, komu o tom povedali, sa čudoval.
Pastieri sa vrátili do vrchov. Chválili Boha, lebo všetko, čo im anjeli povedali, bola pravda. Po ceste hovorili
každému, koho stretli, o veciach, ktoré videli.
Zahrajte sa na pastierov zvestujúcich dobrú novinu.
Povedz...
„Počul si už novinu?”
„Anjeli to vraveli.”
„Vidíme, že je to pravda.”
„Boží sľub sa naplnil.”

Deti povedia...
„Narodil sa Spasiteľ.”
„Narodil sa Spasiteľ.”
„Narodil sa Spasiteľ.”
„Narodil sa Spasiteľ.”

Ty aj ja si môžeme byť istí, že správa o Ježišovi, ktorý prišiel na náš svet ako dieťa, je pravdivá. Boli tam skutoční
ľudia a videli Ježiša. Tento príbeh je zapísaný v Božom slove, Biblii a tomu, čo je napísané v Biblii, môžeme veriť.
Prečo? Pretože je to Božie slovo a Pán Boh vždy hovorí pravdu.
Ukážte deťom svoju Bibliu.
Aj vy môžete kamarátom rozprávať o veciach, ktoré sa o Ježišovi naučíte, tak ako pastieri hovorili o udalostiach,
ktoré videli v tú noc.
Na záver nechajte deti, aby príbeh zahrali. Majte pripravené kostýmy pre jednotlivé postavy.
Vyrozprávajte príbeh (alebo o to poproste svojho pomocníka) a rozhovory prečítajte z Biblie. Dovoľte
deťom, aby si vyskúšali zahrať rôzne úlohy. Dospelí si môžu zobrať postavu Márie a Jozefa a do jasiel
uložte bábiku zabalenú v plienkach. Deti hrajú buď pastierov, alebo anjelov. Potom sa vymenia.
Keď si zahráte divadlo, môžete znova zaspievať pieseň „Bim-bam, raduje sa zvon”.

28

Malé deti môžu poznať Boha cez Jeho Syna

Otázky na opakovanie
Verš na zapamätanie:
1. Kto hovorí vždy pravdu? (Pán Boh.)
2. Čo to znamená zahynúť? (Byť navždy oddelený od Boha.)
3. Kto nezahynie? (Tí, ktorí veria v Ježiša ako svojho Záchrancu od hriechov.)
Lekcia (časti 1 – 3):
1. Kto bol na poli blízko Betlehema? (Pastieri.)
2. Kto prekvapil pastierov správou od Boha? (Anjel.)
3. Čo im anjel povedal? (Narodil sa Spasiteľ.)
4. Kde mali nájsť pastieri Spasiteľa? (V jasliach.)
5. Čo urobili pastieri, keď anjeli odišli? (Išli hľadať dieťatko.)
6. Prečo prišiel Ježiš – Spasiteľ na náš svet? (Aby zobral na seba trest, ktorý sme si zaslúžili.)
7. Prečo si zaslúžime, aby nás Pán Boh potrestal? (Lebo každý zhrešil – robil veci tak, ako sa mu páčilo, a nie tak,
ako sa to páčilo Bohu.)
8. Čo urobili pastieri, keď našli Spasiteľa? (Každému o tom rozprávali.)
9. Ako si môžeme byť istí, že tento príbeh je pravdivý (že sa skutočne stal)? (Pastieri Ježiša videli; boli pri tom a
povedali o tom, čo videli, aj iným. Taktiež môžeme veriť tomu, čo je napísané v Biblii.)
Svetlo evanjelia:
1. Čo je hriech? (Všetko zlé, čo si myslíš, hovoríš alebo robíš. Hriech je neposlúchanie Pána Boha.)
2. Ako bol Ježiš potrestaný za tvoje hriechy? (Zomrel na kríži.)
3. Čo potrebuješ urobiť, aby si bol zachránený od trestu za hriechy? (Veriť v Ježiša ako svojho Spasiteľa. Môžeš sa
modliť: „Viem, že som zhrešil a je mi to ľúto. Verím, že Ježiš zomrel za moje hriechy a vstal z mŕtvych. Prosím, Pane
Bože, odpusť mi moje hriechy a urob ma svojím dieťaťom. Amen.“)
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Lekcia 3
Mudrci sa klaňajú Kráľovi
Text pre učiteľov:

Matúš 2, 1 – 12; 4. Mojžišova 24, 17;

Ústredná pravda:

Ježiš je Kráľ.

Aplikácia:

pre nespasené a spasené deti: Vzdaj česť Ježišovi ako Kráľovi.

Verš na zapamätanie:

Opakujte Ján 3, 16.

Plán činností

Čo potrebujete

Čo budete robiť

Privítanie

● CD s hudbou a CD prehrávač
● menovky pre každé dieťa
● automapa
● kufor s vybavením na cesty

Privítanie: Pri príchode pustite jemnú hudbu.
Privítajte každé dieťa po mene a dajte mu
menovku.
Aktivita: Hra: „Cestujeme”
Zahrajte sa s deťmi hru. Aké veci by si zobrali na
dovolenku? Môžu rozprávať o svojom výlete. Ak to
uznáte za vhodné, ukážte aj cestovný kufor a veci
na cestu.

Chvály

● CD s hudbou a CD prehrávač, spevník,
vizuálne pomôcky k navrhnutým piesňam
z Detskej misie (Bim-bam, raduje sa
zvon, On je Pán, On je Kráľ)
● košík alebo pokladnička na zbierku

Pieseň: „Bim-bam, raduje sa zvon“
Modlitba: „Drahý Bože, ďakujem Ti, že nás máš
rád. Ďakujem, že ťa môžeme chváliť piesňami,
modlitbami a počúvaním príbehov. V mene Pána
Ježiša. Amen.“
Pieseň: „On je Pán, On je Kráľ“
Zbierka: (Dobrovoľné.) Nechajte kolovať košík
alebo pokladničku a povzbuďte deti, aby dali
peniaze do spoločnej zbierky. (Uistite sa, že rodičia
sú informovaní o tom, ako peniaze použijete.)

Verš na
zapamätanie

● PSON-n, PSON-o, PSON-p, PSON-q, Verš: Ján 3, 16
PSON-r, PSON-s, PSON-t a PSON-u
Opakovanie: Opakovanie verša s ukazovaním.
alebo PSON-R1, PSON-R2, PSON-R3,
PSON-R4, PSON-R5, PSON-R6, PSONR7 a PSON-R8
● Ako učiť verš (str. 32)
● ukazovanie verša (str. 15)
Aktivita: „Hlava, ramená, kolená, palce“
Hlava, ramená, kolená, palce,
kolená, palce, kolená, palce,
hlava, ramená, kolená, palce,
tlieskaj rukami a chváľ Ho.

Rozcvička
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Plán činností

Čo potrebujete

Čo budete robiť

Biblická lekcia ● text lekcie (str. 33)
● PSON3-1, PSON3-2, PSON3-4,
PSON3-5 a PSON3-6
● CD s hudbou, CD prehrávač,
spevník alebo slová (Bim-bam,
raduje sa zvon, Máme radostnú
správu)
- ● niečo zo zlata, voňavka (parfém),
( myrha – živica (alebo niečo
p podobné)

Lekcia: „Mudrci sa klaňajú Kráľovi“
Vyučujte celú lekciu naraz alebo ju rozdeľte na viac častí
a vyučujte ju postupne. Počas lekcie by ste mali mať
voľné ruky na aktivity, preto na obrázky z flashcardu
použite stojan vo výške očí detí.

Opakovanie

● hviezdy (príloha), dve série po 5 Hra: „Hviezdy”
hviezd
Hrajte hru ako pexeso. Poukladajte hviezdy na stôl alebo
● otázky (str. 35)
na podlahu obrázkami nadol. (Ak máte v skupine menšie
deti, nechajte ich otočené obrázkami nahor.) Keď dieťa
správne odpovie na otázku, môže otočiť dve karty. Ak
tvoria pár, nechá si ich, ak nie, otočí ich naspäť. Hrajte,
až kým sa nezapoja všetky deti.

Svetlo
evanjelia

● text (str. )
● CD s hudbou, CD prehrávač,
spevník alebo slová ( Bim-bam,
raduje sa zvon)
● PSON-a, PSON-b, PSON-c a
PSON-d (voliteľné)

Svetlo evanjelia: „Bim-bam, raduje sa zvon“

Občerstvenie

● Občerstvenie pripravte podľa
vlastného výberu – zohľadnite
potravinové alergie, ktoré môžu
mať deti vo vašej skupine.

Prestávka: Urobte prestávku a dovoľte deťom ísť na
toaletu. Pripomeňte im, aby si umyli ruky.
Modlitba: Veďte deti k modlitbám a poďakujte Bohu za
jedlo.
Občerstvenie: Využite rozhovory počas občerstvenia na
zopakovanie lekcie.
(Poznámka: Počas lekcie môžete potraviny využiť na
podporu vyučovania, ale podávajte ich v malých
množstvách, aby nenahradili skutočné občerstvenie.)

Tvorivá
činnosť
(vyberte
jednu)

● ťavy (príloha), po jednej pre
každé dieťa
● voskovky alebo fixky
● nožnice
● štipce na bielizeň, 2 pre každé
dieťa
● pracovné listy pre každé dieťa
● veľké nálepky strieborných
alebo zlatých hviezd (pre každé
dieťa jedna)
● slané cesto alebo plastelína
(str. 8)

Ručná práca: „Ťavy“
Pomôžte deťom pri vyfarbovaní a strihaní tiav. Ako nohy
im pripevnite štipce na bielizeň.
Pracovný list: „Mudrci cestovali ďaleko, aby uvideli
Ježiša“
Povzbuďte deti, aby nalepili veľkú zlatú alebo striebornú
nálepku na hviezdu, ktorú nasledovali mudrci. Deti si
môžu nalepiť prípadne aj ďalšie menšie hviezdy na
zostávajúcu plochu oblohy.
Plastelína: „Hviezdy a ťavy“
Počas opakovania lekcie si deti môžu vyrobiť z
plastelíny hviezdy alebo ťavy.
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Plán činností

Čo potrebujete

Čo budete robiť

Doplnková
aktivita
(vyberte
jednu)

● hviezda (príloha)

Dráma: „Nájdi hviezdu”
Na viditeľné miesto schovajte hviezdu tak, aby ju
predškoláci dokázali nájsť. Povedzte deťom, aby hviezdu
hľadali potichu a keď ju nájdu, aby nič nepovedali, ani
neurobili, ale potichu si sadli. Keď hviezdu nájdu všetky
deti, dieťa, ktoré ju našlo ako prvé, vám ju prinesie.
Opakovanie: „Nasleduj hviezdu”
Držte hviezdu vysoko nad hlavou. Deti vás nasledujú po
miestnosti a hrajú sa na mudrcov.

Učenie verša na zapamätanie
Verš: : „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý,
kto verí v Neho.“
Ján 3, 16
Úvod:
Rád dostávaš dary? Čo myslíš, aký darček, ktorý si dostal, bol ten najdôležitejší?
Nechajte deti odpovedať. Ukážte darčekovú krabicu s obrázkami PSON-u, PSON-o, PSON-p, PSON-r, PSON-q,
PSON-s, PSON-t a PSON-u alebo PSON-R1, PSON-R2, PSON-R3, PSON-R4, PSON-R5, PSON-R6, PSON-R7 a
PSON-R8.
Boh má pre teba úžasný dar; ten najdôležitejší, aký si kedy dostal, či dostaneš.
Prezentácia:
Hovorí o ňom vo svojej knihe – Biblii. Adresa je Ján 3, 16. Povedzme si túto adresu spolu. Skáčme pritom na jednej
nohe.
Zopakujte si ju aj počas skákania na druhej nohe a nakoniec na oboch nohách.
Povzbuďte vybrané dieťa, aby vám pomohlo nájsť verš vo vašej Biblii so záložkou na mieste Ján 3, 16.
Počúvajte ďalšiu časť verša, ktorá hovorí o veľmi dôležitom dare!
Prečítajte verš z vašej Biblie, potom vyťahujte obrázky z darčekovej krabice.
Počuli ste dobre tú časť o dare? Čo dostaneme? (Večný život.)
Vysvetlenie:
Povedzme si verš spolu a premýšľajme nad každou jeho časťou.
Počas vyučovania ukazujte symboly k slovám verša.
Boh ťa miluje a miluje všetkých ľudí, ktorých stvoril. Ale všetci sme zhrešili. Napriek tomu, že si zhrešil (urobil si
veci, ktoré sa Bohu nepáčia), On ťa miluje. Ježiš, dokonalý Boží Syn, zomrel namiesto teba na kríži a potom vstal z
mŕtvych. Ak veríš v Ježiša ako svojho Spasiteľa, nemusíš byť od Boha navždy oddelený.
Nasleduje nová časť:
… ale večný život mal… – Toto je nový život, ktorý začína, keď uveríš v Ježiša ako svojho osobného Spasiteľa a
príjmeš odpustenie za svoje hriechy. Do tvojho vnútra prichádza Svätý Duch, aby v tebe prebýval a pomáhal ti. Raz
budeš žiť s Bohom v Jeho domove – v nebi.
Aplikácia:
Nespasené deti: Pán Boh chce, aby si uveril v Ježiša ako svojho osobného Spasiteľa a prijal večný život. Potom sa
staneš Božím dieťaťom.
Spasené deti: Ak si už uveril v Ježiša ako svojho Spasiteľa, mal by si vzdávať Ježišovi česť ako Kráľovi. Chváliť Ho
môžeš aj piesňami, ktoré Mu spievaš.
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Opakovanie:
„Verš s ukazovaním”
Verš opakujte frázu za frázou s ukazovaním podľa strany 15. Pri citovaní verša použite symboly.

Svetlo evanjelia – voliteľná časť programu
Bim-bam, raduje sa zvon
Postavte sa do kruhu, chyťte sa za ruky a spievajte pieseň. Po každom verši povedzte jedno z vysvetlení a nakoniec
zaspievajte celú pieseň naraz.
1. verš: Radosť je skutočné a trvalé šťastie. Keď prišiel Ježiš na našu zem ako dieťa, priniesol skutočnú a trvalú
radosť pre každého, kto v Neho uverí.
2. verš: Pán Ježiš prišiel, aby nás zachránil – spasil pred trestom, ktorý si zaslúžime za naše hriechy. To je tá najlepšia
správa.

Lekcia
1. časť
Čo sa trblieta a žiari v noci na oblohe? Pozorovali ste niekedy večer hviezdy?
Flashcard PSON3-2
Už si sa ich niekedy pokúšal spočítať alebo sa na ne pozrieť cez ďalekohľad, aby si ich lepšie videl?
Urobte z rúk ďalekohľad a tvárte sa, že pozorujete hviezdy. Deti vás môžu napodobniť.
Ľudia, ktorí pozorujú hviezdy, sa volajú astronómovia.
Požiadajte deti, aby to slovo zopakovali.
Astronómovia zakresľujú, ako sú hviezdy na nebi rozmiestnené. Pozorujú v noci oblohu a dôsledne zaznamenávajú
polohu hviezd. Hviezdy sa pohybujú a menia a astronómovia tieto zmeny zakresľujú. Hviezdam tiež dávajú špeciálne
mená. Astronómiou – hvezdárstvom sa ľudia zaoberali už dávno. Dokonca aj v dobe, keď žil Pán Ježiš, existovali
ľudia, ktorí pozorovali oblohu a snažili sa zistiť, ako sa hviezdy menia.
V ďalekej krajine žili muži, ktorí v noci často pozorovali hviezdy. Biblia ich nazýva mudrcmi. Veľmi ich zaujalo to,
čo sa na oblohe dialo.
Flashcard PSON3-1
Raz v noci zbadali niečo nezvyčajné. Uvedomili si, že žiariaca hviezda na oblohe má výnimočný význam.
Oznamovala mimoriadnu udalosť.V krajine Izrael sa narodil nový kráľ.
Čo myslíš, kde sa kráľ narodil? Mudrci očakávali, že nový izraelský kráľ sa narodí vo významnom meste Jeruzalem.
Vypravili sa do Jeruzalema, aby mu vzdali česť a poklonili sa mu. Bola pred nimi veľmi dlhá cesta. Potrebovali
zásoby jedla, vodu, náhradné oblečenie a dary pre nového kráľa. Nevieme, koľko bolo týchto mudrcov, ani akým
spôsobom cestovali, ale pravdepodobne išli na ťavách.
Zahrajte sa, že si balíte veci na cestu a nakladáte batožinu na ťavy.
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2. časť
Mudrci mali pred sebou dlhú cestu do Jeruzalema.
Flashcard PSON3-4
Už si bol niekedy na dlhom výlete? Možno si sa nevedel dočkať, kedy dorazíte do cieľa. Mudrci veľmi chceli vidieť
nového kráľa a vzdať mu česť, preto boli ochotní aj dlho cestovať.
Konečne dorazili do Jeruzalema. Jeruzalem bolo významné mesto. Ale ako nájdu nového kráľa?
Mudrci sa pýtali: „Kde je ten narodený kráľ židovský? Videli sme totiž Jeho hviezdu na východe a prišli sme sa Mu
pokloniť.” (Matúš 2, 2)
Mudrci sa možno pýtali ľudí v uliciach Jeruzalema, alebo sa pýtali na trhovisku: „Kde je ten nový kráľ?”
Poproste deti, aby túto otázku zopakovali.
Správa mudrcov sa dostala aj do paláca ku kráľovi Herodesovi. Kráľ Herodes bol veľmi zlý človek. Vykonal veľa
krutých vecí. Myslíš si, že sa tešil z toho, že sa narodil nový kráľ? Nie! Biblia nám hovorí, že bol z toho, čo počul,
znepokojený. (Matúš 2, 3) Chcel vedieť, čo sa to deje. Nakoniec, on bol kráľom a ak existoval nejaký nový kráľ,
chcel o tom vedieť!
Kráľ Herodes zvolal k sebe veľkňazov a zákonníkov. Títo muži vedeli, čo hovorí Starý zákon (prvá časť Biblie) o
veciach, čo sa mali stať. Vedeli, že Boh sľúbil poslať Spasiteľa, ktorý sa stane kráľom. Herodes sa chcel o tom
dozvedieť viac.
„Kde sa má zasľúbený kráľ narodiť?” spýtal sa kňazov a zákonníkov.
Myslíš si, že to vedeli? Áno, vedeli správnu odpoveď.
„V Betleheme,” povedali, „tak, ako je to napísané v knihe proroka Micheáša.” (z Matúša 2, 5)
Môžete prečítať z vašej Biblie text Micheáš 5, 2.
Boh zasľúbil, že pošle Spasiteľa, ktorý sa stane kráľom a Boh svoj sľub dodržal. Kráľ sa nenarodil v Jeruzaleme, ale
v Betleheme. Vieš ako sa tento kráľ volal? Volal sa Ježiš.

3. časť
Už si niekedy urobil niečo tajne, tak aby to nikto nezistil? Kráľ Herodes si k sebe tajne zavolal mudrcov.
Flashcard PSON3-5
Chcel niečo zistiť.
„Kedy ste prvýkrát zazreli hviezdu, podľa ktorej ste vedeli, že sa narodil nový kráľ?” spýtal sa ich. Nebol nadšený z
nového kráľa, ale mudrcom to nepovedal. Zaklamal im.
„Choďte, dôkladne sa prezvedajte o tom dieťatku; a keď Ho nájdete, oznámte mi, aby som aj ja šiel a poklonil sa
Mu.” (Matúš 2, 8)
Kráľ Herodes v skutočnosti nechcel vzdať česť novému kráľovi. Bol nahnevaný a žiarlil. Mudrcov poslal do
Betlehema a čakal, kedy sa vrátia.
Teraz už mudrci vedeli kam majú ísť. Ich dlhá cesta sa blížila do cieľa. Betlehem je veľmi blízko Jeruzalema, takže
posledný úsek cesty im už netrval dlho. Hneď, ako sa vydali na cestu, zbadali na oblohe hviezdu. Ako ich to muselo
potešiť! Vedeli, že sú na správnej ceste! Hviezda išla stále pred nimi, až pokým nezastala nad miestom, kde bol nový
kráľ. Mudrci vošli do domu a uvideli Ježiša – nového Kráľa aj s mamičkou Máriou.
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Flashcard PSON3-6
Mudrci prišli pravdepodobne niekoľko týždňov po narodení Ježiša, takže Ježiš bol už teraz malým chlapcom, a nie
novorodeniatkom. Mudrci sa Mu poklonili a vzdali Mu česť ako Kráľovi.
Pamätáte si, čo si so sebou mudrci priniesli? Popri všetkých veciach, ktoré potrebovali na cestu, priniesli aj dary pre
Ježiša.
Mudrci vzdali Ježišovi česť a dali mu dary hodné Kráľa, ktorý raz zomrie, aby zachránil ľudí. Dali Mu zlato, kadidlo
a myrhu.
Majte so sebou na ukážku niečo zo zlata, nejaké kadidlo (alebo voňavku) a myrhu – živicu (alebo niečo
podobné).
Ja ani ty nemôžeme Ježišovi priniesť zlato, kadidlo alebo myrhu, ako to urobili mudrci. Ale ak si uveril v Ježiša ako
svojho Spasiteľa, môžeš Mu vzdať česť ako svojmu Kráľovi. Môžeš Ho chváliť piesňou, ako je táto:
Bim-bam, raduje sa zvon
Teraz, keď mudrci vzdali česť novému Kráľovi, bol čas vrátiť sa domov. Boh vedel, že kráľ Herodes chcel Ježišovi
ublížiť, preto mudrcov v sne varoval, aby sa nevracali späť do Jeruzalema. Cestovali domov inou cestou. Určite sa
mali o čom rozprávať počas dlhej cesty domov! Stretli nového Kráľa, ktorého poslal Boh.
Uveril si, že Ježiš je ten Kráľ, ktorého Boh poslal, aby zachránil ľudí od trestu za ich hriechy? Aj my Mu teraz
vzdáme česť tým, že budeme o Ňom spievať.
Lekciu ukončite piesňou „Máme radostnú správu”.

Otázky na opakovanie
Verš na zapamätanie:
1. Kto ti chce dať večný život? (Pán Boh.)
2. Čo je to večný život? (Život Božieho dieťaťa v Božej rodine navždy v nebi.)
3. Kto môže získať večný život? (Každý, kto verí v Ježiša ako svojho Spasiteľa.)
Lekcia (časti 1 – 3):
1. Čo svieti v noci na oblohe? (Hviezdy.)
2. Ako sa volali muži v našej biblickej lekcii, ktorí pozorovali hviezdy? (Mudrci.)
3. Čo znamenala nová žiariaca hviezda na oblohe? (Narodil sa nový kráľ.)
4. Kam cestovali mudrci? (Do Jeruzalema.)
5. Kto dodržal sľub, že pošle Kráľa? (Pán Boh.)
6. Ako sa volal tento nový Kráľ? (Ježiš.)
7. Ako sa cítil Herodes, keď počul o novom Kráľovi? (Bol nahnevaný a žiarlil.)
8. Kde bol nový Kráľ? (V Betleheme.)
9. Čo mudrci urobili, keď našli Ježiša – Kráľa? (Dali Mu dary a vzdali Mu česť.)
10. Ako môžeš vzdať česť Ježišovi ako Kráľovi? (Môžeš o Ňom spievať, rozprávať iným, slúžiť Mu.)
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Lekcia 4
Ježišovo detstvo
Text pre učiteľov:

Lukáš 1, 35; Lukáš 2, 39 – 47; 51 – 52; Ján 1, 1 – 2

Ústredná pravda:

Ježiš prišiel, aby zachránil svoj ľud od hriechov.

Aplikácia:

pre nespasené deti: Popros Pána Ježiša, aby ťa zachránil.
pre spasené deti: Ak ťa už Ježiš zachránil, ži tak, aby si potešil Boha.

Verš na zapamätanie:

„...Otec poslal Syna svetu za Spasiteľa.”

(1. Jána 4, 14)

Plán činností

Čo potrebujete

Čo budete robiť

Privítanie

● CD s hudbou a CD prehrávač
● menovky pre každé dieťa

Privítanie: Pri príchode pustite jemnú hudbu. Privítajte
každé dieťa po mene a dajte mu menovku.
Aktivita: „Čo robia mamičky a ockovia”
Nechajte deti, aby predvádzali činnosti, ktoré robia
ockovia a mamy (napr. tesárske práce, šoférovanie,
venčenie psa, umývanie auta, telefonovanie...). Deti môžu
vymyslieť i ďalšie.

Chvály

● CD s hudbou a CD prehrávač,
spevník, vizuálne pomôcky k
navrhnutým piesňam z Detskej
misie (Verím, že Pán Boh je na
nebi)
● košík alebo pokladnička na
zbierku

Pieseň: „On je Pán, On je Kráľ“
Modlitba: Veďte deti k modlitbe, alebo ich nechajte
opakovať po vás: „Drahý Bože, ďakujem Ti, že si poslal
Ježiša, aby za nás zomrel na kríži. Ďakujem ti, že vstal z
mŕtvych. Ďakujem, že nás máš rád. V mene Pána Ježiša.
Amen.”
Pieseň: „Verím, že Pán Boh je na nebi“
Zbierka: (Dobrovoľné.) Nechajte kolovať košík alebo
pokladničku a povzbuďte deti, aby dali peniaze do
spoločnej zbierky. (Uistite sa, že rodičia sú informovaní o
tom, ako peniaze použijete.)

Verš na
zapamätanie

● PSON-R9, PSON-R10, PSONR11 a PSON-R12 (príloha)
● Ako učiť verš (str. 38)

Verš: 1. Jána 4, 14
Opakovanie: Opakovanie verša rôznou intenzitou hlasu.

Rozcvička

Aktivita: „Zahrajme sa na ockov a mamy”
Nechajte deti, aby sa zahrali na ockov a mamy, ako cvičia
(napr. chôda alebo beh na mieste, výskoky, drepy, sedľah).

Biblická lekcia ● text lekcie (str. 39)
● PSON4-1, PSON4-2, PSON4-3,
PSON4-5 a PSON4-6
● PSON-a, PSON-b, PSON-c a
PSON-d
● fotografia bábätka (ak je to
možné vaša alebo vášho
pomocníka)

Lekcia: „Ježišovo detstvo“
Vyučujte celú lekciu naraz alebo ju rozdeľte na viac častí
a vyučujte ju postupne. Počas lekcie by ste mali mať
voľné ruky na aktivity, preto na obrázky z flashcardu
použite stojan vo výške očí detí.
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Plán činností

Čo potrebujete

Čo budete robiť

Opakovanie

● chlapčenská a dievčenská šípka
(príloha)
● detský meter, meracie pásmo
● otázky (str. 41)

Hra: „Rastieme”
Detský meter na meranie výšky prilepte na stenu. Keď
dieťa správne zodpovie otázku, posunie šípku o jeden
dielik na metri vyššie.

Svetlo
evanjelia

● text (str. 38)
● CD s hudbou a CD prehrávač,
spevník alebo text piesne (Modli
sa každé ráno)
● niekoľko vecí, ktoré pomáhajú
deťom rásť a byť zdravými,
prípadne obrázky týchto vecí

Svetlo evanjelia: „Čo nám pomáha rásť?”

Občerstvenie

● Občerstvenie pripravte podľa
vlastného výberu – zohľadnite
potravinové alergie, ktoré môžu
mať deti vo vašej skupine.

Prestávka: Urobte prestávku a dovoľte deťom ísť na
toaletu. Pripomeňte im, aby si umyli ruky.
Modlitba: Veďte deti k modlitbám a poďakujte Bohu za
jedlo.
Občerstvenie: Využite rozhovory počas občerstvenia na
zopakovanie lekcie.
(Poznámka: Počas lekcie môžete potraviny využiť na
podporu vyučovania, ale podávajte ich v malých
množstvách, aby nenahradili skutočné občerstvenie.)

Tvorivá
činnosť
(vyberte
jednu)

● dostatočne veľké papiere na to,
aby si na ne dieťa mohlo ľahnúť
(pre každé dieťa jeden)
● voskovky alebo fixky
● pracovné listy pre každé dieťa
● zvyšky látky alebo vlny
● lepidlo
● malé pásiky papiera pre každé
dieťa
● slané cesto alebo plastelína
(str. 8)

Ručná práca: „Obkresľovanie“
Každé dieťa si ľahne na svoj veľký papier a vy ho naň
obkreslite. Potom si naň môže dokresliť tvár, vlasy,
oblečenie atď.
Ponúknite deťom, že si na papier môžu nalepiť kúsky
látky a vlny.
Pracovný list: „Chlapec Ježiš rastie“
Pomôžte deťom zrolovať pásik papiera a nalepiť ho na
obrázok ako ďalší zvitok.
Plastelína: „Tesárske náradie”
Pomôžte deťom s výrobou tesárskeho náčinia. Vysvetlite
im, na čo ktorý nástroj slúži a spomeňte, že aj Ježiš ich
asi používal, keď sa učil za tesára.

Doplnková
aktivita
(vyberte
jednu)

Aktivita: „Rastieme”
Deti sa zahrajú na bábätko, potom na batoľa a škôlkara a
predvádzajú bežné činnosti (napr. jedenie: ležia a pijú z
detskej fľaše, sedia a jedia rukami, sedia a jedia
príborom; pohyb: plazenie, chodenie štvornožky,
chodenie; modlenie sa: hovoria len „Amen”, hovoria
„Pane, požehnaj maminku a ocka.”, hovoria „Drahý
Bože, požehnaj, prosím, mamu a ocka. V mene Pána
Ježiša. Amen.”)
Aktivita: „Čo dokážem”
Veďte deti k zamysleniu sa nad tým, čo už všetko
dokážu. Povedzte „dokážem” a doplňte niektorú činnosť
(napr. dokážem stáť vzpriamene, dokážem narátať do
desať, dokážem tlieskať, dokážem niekoho objať).
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Učenie verša na zapamätanie
Verš: „Otec poslal Syna svetu za Spasiteľa.” (1. Jána 4, 14)
Úvod:
Pomáhaš niekedy svojim rodičom? Mamička ti možno občas prikáže: „Choď a prines mi, prosím, plienku.“ Ocko
zasa povie: „Choď a prines mi kladivo z kufra na náradie.“ Boh Otec poslal svojho Syna Ježiša, aby urobil dôležitú
prácu.
Prezentácia:
Adresa, kde môžeme čítať o Ježišovej práci v Biblii, je 1. Jána 4, 14.
Povzbuďte vybrané dieťa, aby vám pomohlo nájsť verš vo vašej Biblii a ukážte mu, kde je zapísaný – 1. Jána 4, 14.
Verš prečítajte.
Povedzme si adresu šeptom trikrát spolu.
Potom si ju zopakujte normálnym hlasom a ešte raz silným hlasom. Ukážte flashcardy PSON-R9, PSON- R10, PSONR11 a PSON-R12.
Vysvetlenie:
Otec… – Boh Otec, ktorý býva v nebi, ťa stvoril a miluje ťa.
… poslal Syna… – Boh Otec, Boh Syn a Boh Svätý Duch sú spolu trojjediným Bohom. Je to Boh v troch osobách.
Boh Otec poslal Boha Syna – Ježiša, aby vykonal na zemi určitú prácu. Ježiš prišiel ako malé dieťa a potom vyrástol
v muža.
… svetu… – Svet znamená ty, ja a všetci ľudia.
… za Spasiteľa… – Ježiš žil dokonalým životom. Napriek tomu zomrel na kríži, aby zobral na seba môj a tvoj trest za
naše hriechy. Neskôr vstal z mŕtvych. Hriech je všetko zlé, čo si myslíme, povieme alebo urobíme a čo sa nepáči
Pánu Bohu. Všetci zhrešili a potrebujú Spasiteľa (toho, ktorý ich zachráni od trestu za hriechy).
Aplikácia:
Nespasené deti: Boh chce, aby si uveril v Pána Ježiša ako svojho osobného Spasiteľa. Keď zomrel Ježiš na kríži,
zobral na seba trest za tvoje hriechy. Potom vstal z mŕtvych. On ti môže odpustiť, ak v Neho uveríš.
Spasené deti: Ak si už uveril v Ježiša ako svojho Spasiteľa, Boh chce, aby si ako Jeho dieťa rástol. Chce, aby si rástol
a stále viac sa podobal na Ježiša vo všetkom, čo si myslíš, robíš a hovoríš.
Opakovanie:
„Šepkaj verš“
Hovorte verš rôznou intenzitou hlasu. Najprv ho šepkajte, potom ho povedzte normálnym hlasom a napokon ho
povedzte nahlas. Pri opakovaní verša postupne ukazujte symboly.

Svetlo evanjelia – voliteľná časť programu
Čo nám pomáha rásť?
Pripravte si veci, ktoré pomáhajú deťom vyrásť a byť silnými a zdravými (prípadne obrázky týchto vecí). Môžu to byť
napr. mlieko, chlieb, ovocie a zelenina, ryža, cestoviny, zubná pasta, mydlo, knihy, hračky, domov, rodina atď.
Boh nám dáva veľa vecí, ktoré nám pomáhajú zdravo rásť a byť silnými.
Ukážte pripravené veci a stručne o nich niečo povedzte.
Ale ak chceme skutočne rásť spôsobom, aký sa páči Bohu, existujú ešte ďalšie veci, ktoré by sme mali robiť.
Dozvieme sa o nich v piesni.
Môžete si zaspievať pieseň „Modli sa každé ráno”.

38

Malé deti môžu poznať Boha cez Jeho Syna

Biblia je Božie slovo.
Ukážte deťom svoju Bibliu.
Hovorí všetko, čo potrebujeme vedieť o Bohu. Je to výnimočná a veľmi dôležitá kniha. Je to Božie slovo pre nás
ľudí. Žiadna iná kniha sa jej nepodobá. Keď budeš starší, môžeš si ju sám čítať. Dovtedy sa z nej môžeš vždy kúsok
naučiť na našich stretnutiach (besiedkach, kluboch). Možno aj doma zvykneš počúvať biblické príbehy. Je dôležité,
aby si počúval Božie slovo.
S Bohom sa môžeš rozprávať. Voláme to modlitba. Modliť sa môžeš kdekoľvek a nepotrebuješ na to ani žiadne
špeciálne slová. Pán Boh chce, aby si sa s Ním rozprával. Môžeš Mu poďakovať za veci, ktoré máš. Môžeš Ho
poprosiť o odpustenie nesprávnych vecí, ktoré si urobil. Môžeš Ho prosiť, aby ti pomáhal.
Pomodlite sa spolu s deťmi a veďte ich v modlitbe cez tie oblasti, o ktorých ste sa práve učili.
Pamätaj, že je veľa vecí, ktoré sú potrebné na to, aby si narástol zdravý a silný. Nezabudni tiež, že by si mal čítať
Bibliu a modliť sa. Ako často by sme to mali robiť? Každý deň, lebo nám to pomôže rásť.
Znova si môžete zaspievať pieseň „Modli sa každé ráno”.

Lekcia
1. časť
Ukážte fotografiu bábätka. Ak je to možné vašu alebo fotografiu vášho pomocníka. Nechajte deti hádať, kto je na
fotografii.
Bol si niekedy drobulinkým bábätkom? Ako sa to stalo, že si vyrástol a si veľký? Čo ti pomohlo narásť?
Krátko o tom diskutujte.
Pán Boh umožnil tvojmu telu narásť. Boh pozná každý sval a kosť v tvojom tele. On vybral farbu tvojich vlasov, očí
aj pokožky. Určil to, ako bude znieť tvoj hlas a ako sa budeš smiať. On rozhodol, aký budeš vysoký a silný. Boh ťa
stvoril práve takého, aký si! A miluje ťa práve takého, akého ťa stvoril.
Ty aj ja sme mali nejaký začiatok, ale Boh Otec a Boh Syn tu boli vždy. Predtým, ako sa Ježiš narodil, žil s Bohom
Otcom v nebi.
Flashcard PSON4-1
Keď nastal ten správny čas, Boh Otec poslal svojho Syna ako dieťa na našu zem. Ježiš bol Boží Syn v ľudskom tele.
Prišiel, aby na tejto zemi vykonal Božie dielo.
Vedel si, že Boh je trojjediný? Boh Otec, Boh Syn a Boh Svätý Duch sú jedným Bohom v troch osobách. Môžeme si
tieto tri mená ukázať na prstoch, aby sme si ich lepšie zapamätali.
Zopakujte si mená Trojice a počítajte na prstoch.
Boh Otec poslal svojho Syna, aby splnil dôležitú úlohu na zemi. O tom hovorí náš verš.
Zopakujte si spolu verš 1. Jána 4, 14.
Takže Ježiš sa narodil ako bábätko, pretože Ho Boh poslal na našu zem. Ježiš mal splniť určitú úlohu. Bol poslaný,
aby sa stal Spasiteľom sveta. Zatiaľ bol však len drobným dieťatkom. Pozrime sa na to, ako vyrástol.
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2. časť
Flashcard PSON4-2
Ježiš žil s Máriou a Jozefom v malom meste Nazarete. Povedzme si spolu ešte raz meno tohto mesta – Nazaret. Tam
vyrástol.
Biblia nám hovorí o tom, že rástol v štyroch oblastiach (Lukáš 2, 52). Rástol v múdrosti (ukážte na hlavu), na tele
(napnite svaly), v porozumení s ostatnými ľuďmi (zamávajte a usmejte sa) a v obľube u Boha (prekrížte si ruky na
ramená a ukloňte sa).
Ježiš rástol v múdrosti (ukážte na hlavu). To znamená, že sa učil premýšľať a rozhodovať sa. Aj ty sa učíš premýšľať
a rozhodovať. Niekedy sa však rozhodneš zle.
Uveďte niektoré príklady (napr. ublíženie sestre alebo bratovi, nepožičanie hračky) alebo diskutujte o obrázkoch
PSON-a, PSON-b, PSON-c a PSON-d.
Ježiš bol dokonalý. Nikdy nezhrešil. Vždy sa správne rozhodol, dokonca aj vtedy, keď bol chlapcom. Vždy žil tak,
ako sa to Bohu, Jeho nebeskému Otcovi, páčilo.
Flashcard PSON4-3
Ježiš rástol na tele (napnite svaly). To znamená, že Jeho telo bolo vyššie, väčšie a silnejšie. Keď deti rastú, sú
schopné robiť rôzne veci. Učia sa pomáhať a pracovať. Aj Ježiš sa to učil. Učil sa pomáhať Jozefovi, ktorý pracoval
ako tesár.
Ježiš rástol v porozumení s ostatnými ľuďmi (zamávajte a usmejte sa). Dobre s ľuďmi vychádzal a bol medzi nimi
obľúbený. Ľudia ho mali radi a tešili sa, keď bol nablízku.
Ježiš rástol tak, že sa to páčilo aj Bohu. Vo všetkom, čo robil, bol dokonalý. Nikdy nezhrešil. Ty ani ja nemôžeme
byť dokonalí. Narodili sme sa s túžbou robiť veci tak, ako chceme my, a nie ako to chce Boh. Keď neposlúchneme
svojich rodičov alebo povieme neláskavé slová, porušujeme Božie prikázania a Boh to nazýva hriechom. Pán Boh
hriech vždy potrestá. Boh ťa však veľmi miluje a poslal Ježiša, aby trest za tvoje hriechy zobral na seba. Môžeš
Ježiša poprosiť, aby sa stal tvojím Spasiteľom a môžeš Mu povedať, že ľutuješ svoje hriechy.

3. časť
Keď mal Ježiš dvanásť rokov, išiel s mamou a Jozefom na vzrušujúci výlet. Mária a Jozef chodili každý rok zo
svojho domova v Nazarete do Jeruzalema. Mali sa tam zúčastniť výnimočnej slávnosti. Išlo tam veľa ľudí, takže
Mária a Jozef cestovali s veľkou skupinou. Keď mal Ježiš dvanásť rokov, bol dosť veľký na to, aby mohol ísť s nimi.
Flashcard PSON4-5
Čo myslíte, tešil sa? Naposledy bol Ježiš v Jeruzaleme ako bábätko, takže si to nepamätal. Teraz mal dvanásť a mal
uvidieť Jeruzalem a chrám, do ktorého chodili ľudia uctievať Boha.
Cesta do Jeruzalema trvala niekoľko dní, lebo vtedy ešte neexistovali žiadne autá ani lietadlá. Každý musel ísť celú
cestu peši a niesť si so sebou jedlo aj oblečenie.
Predstierajte, že sa balíte na cestu a vyrážate do Jeruzalema. Na chvíľu sa zastavíte, aby ste si
odpočinuli.
Keď ľudia cestovali, spievali si piesne.
Môžete si zaspievať pieseň „Dobrý je Boh”, alebo si ju pustite na CD počas toho, ako „cestujete” do
Jeruzalema.
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V chráme sa Ježiš rozprával so zákonníkmi. (Chrám bol výnimočným miestom, kde ľudia uctievali Boha.)
Flashcard PSON4-6
Boli v úžase nad tým, ako veľa toho Ježiš vedel. Kládol otázky a každý, kto počul, čo hovoril, bol užasnutý nad Jeho
vedomosťami. Ježiš rástol v múdrosti (ukážte na hlavu). Vedel, že Boh je Jeho Otec a žil tak, aby to Boha tešilo.
Ježiš toho toľko vedel, lebo bol Boh Syn. Prišiel, aby vykonal Božie dielo na zemi.
Ak si poprosil Ježiša, aby sa stal tvojím Spasiteľom, môžeš žiť tak, aby to Boha tešilo. To znamená robiť veci, ktoré
chce Boh, a nie tie, ktoré chceš ty. Keď hovoríš s Bohom v modlitbe, popros Ho, aby ti pomohol poslúchať mamu a
ocka. Popros Ho, aby ti pomohol hovoriť „prosím” a „ďakujem”. Boh vypočuje tvoju modlitbu.
Keď sa výlet do Jeruzalema skončil, išiel Ježiš s Máriou a Jozefom naspäť domov. Naďalej rástol a žil tak, aby sa to
páčilo Bohu.

Otázky na opakovanie
Verš na zapamätanie:
1. Kto je ten Otec, ktorý poslal svojho Syna na našu zem? (Boh Otec.)
2. Kto je Syn? (Ježiš, Boží Syn.)
3. Čo urobil Spasiteľ? (Zomrel na kríži a zobral tak na seba trest za tvoj i môj hriech.)
Lekcia (časti 1 – 3):
1.Vďaka komu tvoje telo rastie? (Vďaka Bohu.)
2. Kde bol Ježiš predtým, ako prišiel na našu zem? (S Bohom v nebi.)
3. Prečo prišiel Ježiš na našu zem? (Prišiel, aby splnil úlohu, ktorú Mu dal Boh.)
4. V ktorom meste Ježiš vyrastal? (V Nazarete.)
5. Urobil niekedy Ježiš niečo zlé? (Nie.)
6. Urobil si ty alebo ja niekedy niečo zlé? (Áno.)
7. Čo sa stalo, keď mal Ježiš dvanásť rokov? (Išiel na jeden vzrušujúci výlet.)
8. Čo si o Ježišovi mysleli zákonníci? (Boli v úžase nad tým, ako veľa toho vedel.)
9. Ak si už požiadal Ježiša, aby sa stal tvojím Spasiteľom, ako môžeš žiť tak, aby sa to Bohu páčilo? (Tak že budem
robiť to, čo chce Pán Boh.)
Svetlo evanjelia:
1. Akú výnimočnú knihu nám dal Pán Boh na čítanie? (Bibliu.)
2. Ako môžeme s Bohom hovoriť? (V modlitbe.)
3. Ako často by sme mali čítať Bibliu a modliť sa? (Každý deň.)
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Lekcia 5
Ježiš začína svoju prácu
Text pre učiteľov:

Lukáš 3, 21 – 22; Lukáš 4, 14 – 15; Lukáš 5, 1 – 11

Ústredná pravda:

Pán Boh chce, aby si uveril v Ježiša a nasledoval Ho.

Aplikácia:

pre nespasené deti: Ver v Ježiša ako svojho osobného Spasiteľa
a nasleduj Ho.
pre spasené deti: Nasleduj Ježiša tak, že Ho budeš poslúchať.

Verš na zapamätanie:

„...Verím, že ty si Kristus, Syn Boží...”

(Ján 11, 27)

Plán činností

Čo potrebujete

Čo budete robiť

Privítanie

● CD s hudbou a CD prehrávač
● menovky pre každé dieťa
● ryby (príloha) s pripnutými
spinkami a správami (príloha)
● udica (lanko s magnetom na konci
pripevnené na palici)

Privítanie: Pri príchode pustite jemnú hudbu. Privítajte
každé dieťa po mene a dajte mu menovku.
Aktivita: „Chyť rybu”
Deti sa striedajú v držaní udice a chytaní rýb. Prečítajte
správu, ktorá je napísaná na každej chytenej rybe.
Pokračujte, kým sa nevystrieda každé dieťa. Ak je to
potrebné, hoďte niektoré ryby naspäť.

Chvály

● CD s hudbou a CD prehrávač,
spevník, vizuálne pomôcky k
navrhnutým piesňam z Detskej misie
(Pôjdem, pôjdem... za Ježišom,
Verím, že Pán Boh je na nebi)
● košík alebo pokladnička na zbierku

Pieseň: „Pôjdem, pôjdem... za Ježišom“
Modlitba: Veďte deti k modlitbe, alebo ich nechajte
opakovať po vás: „Drahý Bože, ďakujem Ti, že si
poslal Ježiša na našu zem. Ďakujem ti, že si vybral
pomocníkov, ktorí Ho nasledovali. Pomôž aj nám byť
tvojimi pomocníkmi. V mene Pána Ježiša. Amen.”
Pieseň: „Verím, že Pán Boh je na nebi“
Zbierka: (Dobrovoľné.) Nechajte kolovať košík alebo
pokladničku a povzbuďte deti, aby dali peniaze do
spoločnej zbierky. (Uistite sa, že rodičia sú informovaní
o tom, ako peniaze použijete.)

Verš na
zapamätanie

● PSON-R13, PSON-R14, PSONR15 a PSON-R16 (príloha)
● Ako učiť verš (str. 44)

Verš: Ján 11, 27
Opakovanie: Pochoduj na verš

Aktivita: „Boh mi stvoril nohy“
Hovorte nasledujúce vety a deti opakujú pohyby po
vás:
Môžem chodiť. (Chôdza na mieste.)
Môžem skákať na obidvoch nohách. (Skákanie na
mieste.)
Môžem skákať na jednej nohe a potom na druhej.
(Skákanie na mieste.)
Môžem bežať. (Beh na mieste.)
Môžem cupkať. (Cupkanie na mieste.)

Rozcvička
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Plán činností

Čo potrebujete

Čo budete robiť

Lekcia: „Ježiš začína svoju prácu“
Vyučujte celú lekciu naraz alebo ju rozdeľte na viac častí
a vyučujte ju postupne. Počas lekcie by ste mali mať
voľné ruky na aktivity, preto na obrázky z flashcardu
použite stojan vo výške očí detí.

Biblická lekcia ● text lekcie (str. 45)
● PSON5-3, PSON5-4, PSON5-5
a PSON5-6
● CD s hudbou a CD prehrávač;
spevník (Modli sa každé ráno,
Galilejskí rybári)
● jablko
● obrázok holubice (príloha)

Hra: „Lov rýb“
Na flanelovú tabuľu umiestnite modrú vlnu, ktorá bude
znázorňovať more. Ak dieťa správne odpovie na otázku,
môže na „vodu” umiestniť jednu rybu.

Opakovanie

● ryba (príloha) pre každé dieťa
● modrá vlna
● otázky (str. 47)

Svetlo
evanjelia

● text (str. 44)
Svetlo evanjelia: Ján 3, 16
● PSON-n, PSON-o, PSON-p,
PSON-q, PSON-r, PSON-s,
PSON-t a PSON-u alebo PSONR1, PSON-R2, PSON-R3, PSONR4, PSON-R5, PSON-R6, PSONR7 a PSON-R8 (príloha)
● mikrofón (dobrovoľné)

Občerstvenie

● Občerstvenie pripravte podľa
vlastného výberu – zohľadnite
potravinové alergie, ktoré môžu
mať deti vo vašej skupine.

Prestávka: Urobte prestávku a dovoľte deťom ísť na
toaletu. Pripomeňte im, aby si umyli ruky.
Modlitba: Veďte deti k modlitbám a ďakujte za jedlo.
Občerstvenie: Využite rozhovory počas občerstvenia na
zopakovanie lekcie.
(Poznámka: Počas lekcie môžete potraviny využiť na
podporu vyučovania, ale podávajte ich v malých
množstvách, aby nenahradili skutočné občerstvenie.)

Tvorivá
činnosť
(vyberte
jednu)

● obrázky v kruhu – po jednom
pre každé dieťa (príloha)
● štvorčekový papier
● voskovky alebo fixky
● lepidlo
● pracovné listy pre každé dieťa
● nožnice
● rybičkové keksy
● slané cesto alebo plastelína
(str. 8)

Ručná práca: „Kde mám hovoriť iným o Ježišovi“
Každému dieťaťu obkreslite na papier jeho stopu. Deti si
vyfarbia a vystrihnú kruhové obrázky so slovami alebo
bez nich. Potom si tieto obrázky nalepia okolo
obkreslenej stopy.
Pracovný list: „Ježiš si vyberá učeníkov“
Deti si nalepia do siete rybičkové keksy.
Plastelína: „Ryby pre rybárov”
Pri opakovaní lekcie si deti vymodelujú rybičky.

Doplnková
aktivita
(vyberte
jednu)

● pokrčený papier, rôzne hračky,
riady a iné potrebné rekvizity

Aktivita: „Šarády – obľúbené činnosti”
Deti rozdeľte do skupiniek. Jedna skupinka predvádza
obľúbenú činnosť a ostatní hádajú, čo robia. Tu sú
niektoré príklady: objatie priateľa, zdvihnutie odpadkov,
rozhovor o Ježišovi, podržanie dverí druhému človeku,
prestretie stola, utíšenie plačúceho dieťaťa…
Aktivita: „Čo môžeme urobiť”
Deti sa rozhodnú, čo spravia v rôznych situáciách. Pri
každej situácii si vyberte jedno dieťa, aby vám ju
pomohlo zahrať. Ostatní budú odpovedať. Napr.
povedzte: „(meno dieťaťa) je smutný; čo s tým
urobíme?” Deti odpovedia.
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Učenie verša na zapamätanie
Verš: „...Verím, že ty si Kristus, Syn Boží...” (Ján 11, 27)
Úvod:
Mám otázku a dúfam, že mi na ňu odpoviete. Kto je Ježiš Kristus?
Zahrajte sa na reportéra a pýtajte sa detí. Ak je to možné, použite mikrofón. Po každej odpovedi len prikývnite.
Prezentácia:
Biblia nám na túto otázku dáva nádhernú odpoveď. Nachádza sa v Evanjeliu podľa Jána 11, 27. Povedzte mi túto
adresu a zakryte si pritom jedno oko.
Zopakujte verš a prikryte si druhé oko. Nakoniec obe oči.
Povzbuďte vybrané dieťa, aby vám pomohlo nájsť verš vo vašej Biblii a ukážte mu, kde je zapísaný – Ján 11, 27. Verš
prečítajte a potom ukážte flashcardy PSON-R13, PSON-R14, PSON-R15 a PSON-R16.
Vysvetlenie:
Verím… – veriť znamená byť si niečím istý.
Ukážte stoličku.
Ak poviem: „Verím, že ma táto stolička udrží,” ale nesadnem si na ňu, v skutočnosti ani neverím. Ak naozaj verím,
že táto stolička ma udrží, hneď si na ňu sadnem.
Prakticky predveďte.
Veriť znamená byť si niečím istý a aj pre to niečo urobiť.
... že ty si Kristus, Syn Boží. – Boh chce, aby si uveril, že Ježiš, ktorý zomrel na kríži a zobral na seba trest za tvoj
hriech, je Boží Syn.
Aplikácia:
Nespasené deti: Boh chce, aby si uznal, že si zhrešil a robil si veci, ktoré sa Bohu nepáčia. Boh chce, aby si uveril v
Ježiša Krista ako Božieho Syna, ktorý zomrel a zobral na seba Boží trest za tvoje hriechy a aby si veril, že vstal z
mŕtvych.
Spasené deti: Ak si už uveril v Pána Ježiša, Boh chce, aby si Ho nasledoval a konal Jeho prácu. Môžeš to robiť tak,
že budeš o Ježišovi rozprávať iným. Možno aj práve dnes!
Opakovanie:
„Pochoduj na verš”
Ukazujte symboly k veršu a pochodujte na mieste. Potom pochodujte okolo miestnosti a verš opakujte. Každé
opakovanie ukončite tlesknutím. Po dvoch opakovaniach vymeňte vodcu a pokračujte.

Svetlo evanjelia – voliteľná časť programu
Ukážte flashcardy PSON-n alebo PSON-o (prípadne PSON-R1 a PSON-R2).
Pamätáš si, na ktorej adrese v Biblii býva tento verš? (Ján 3, 16) Zlatý kruh nám pripomína Boha, nášho veľkého
Stvoriteľa a jeho domov v nebi. Biblia hovorí: „Boh... stvoril vesmír a všetko, čo je v ňom...” (Skutky 17, 24) Vieš
vymenovať niečo z toho, čo Boh stvoril?
V krátkosti diskutujte.
Ukážte flashcardy PSON-p (alebo PSON-R3).
Boh sa tešil z celého svojho stvorenstva, ale obzvlášť si obľúbil ľudí. Boh miluje teba i mňa. Boh ťa stvoril práve
takého, aký si a miluje ťa práve takého, akého ťa stvoril! Občas sa Mu však nepáči, čo robíš. Niekedy hrešíš. Myslíš
si, povieš alebo urobíš niečo, čo sa Bohu nepáči.
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Spomeňte nasledujúce príklady hriechu a rozprávajte sa o flashcardoch PSON-a, PSON-b, PSON-c a PSON-d.
Možno sa hneváš, keď ti v obchode nekúpia hračku, ktorú by si chcel a pomyslíš si: „Mama je zlá, že mi nekúpi tú
hračku.” Možno jej povieš: „Si zlá! Nemám ťa rád!” Niekedy začneš plakať, zlostne poskakovať a kričať: „Chcem
ju! Chcem!” Toto Pána Boha neteší. Keď takéto niečo robíš, tak hrešíš. Pán Boh musí hriech potrestať. Vo verši Ján
3, 16 sa tento trest volá zahynutie (to znamená byť navždy oddelený od Boha). Ale Pán Boh ťa tak veľmi miluje, že
našiel spôsob, ako ti môže byť tvoj hriech odpustený a ty už nebudeš musieť byť potrestaný.
Ukážte flashcard PSON-q alebo PSON-R4.
Pán Boh obetoval svojho vlastného dokonalého Syna, Ježiša Krista. Ježiš sa narodil ako dieťa a vyrástol v chlapca a
neskôr v muža. Bol však iný ako ostatné deti či dospelí. Ježiš robil vždy iba to, čo bolo správne. Nezhrešil – nikdy.
Neurobil žiadny hriech, ale bol ochotný niesť trest za hriechy iných ľudí.
Ukážte flashcardy PSON-r alebo PSON-R5.
Biblia hovorí: „...Kristus umrel pre naše hriechy... bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený...” (1. Korintským 15, 3
– 5). Ježiš krvácal a zomrel na kríži. Bol potrestaný za hriechy všetkých ľudí. Keď Ježiš zomrel, uložili Ho do hrobu,
ale nezostal navždy mŕtvy. Na tretí deň Ho Pán Boh vzkriesil! Chodil po zemi a rozprával sa s ľuďmi. Ježiš bol
skutočne živý! Potom sa vrátil späť do neba.
Ukážte flashcardy PSON-s alebo PSON- R6.
Boh hovorí, že ak veríš v Ježiša ako svojho Spasiteľa, ktorý bol potrestaný za tvoje hriechy, tak ti odpustí.
Ukážte flashcardy PSON-t alebo PSON-R7.
Nebudeš musieť byť potrestaný za svoje hriechy a navždy oddelený od Boha.
Ukážte flashcardy PSON-u alebo PSON-R8.
Namiesto toho dostaneš večný život (život, ktorý bude trvať navždy) ako Božie dieťa a to od chvíle ako uveríš.
Budeš schopný Boha poslúchať a žiť ako Jeho dieťa. Raz s Ním budeš môcť bývať v nebi. Veríš, že Ježiš zomrel aj
za tvoje hriechy? Rád ti pomôžem, ak by si sa chcel o tom porozprávať. (Ukážte deťom miesto, kde im budete k
dispozícii.)

Lekcia
1. časť
Vieš už, čím by si chcel byť, keď vyrastieš? Možno by si chcel robiť to isté čo tvoja mama alebo ocko.
Deti sa podelia o svoje plány. Môžete im povedať, čím ste chceli byť vy, keď ste boli v ich veku.
Keď Ježiš vyrástol, čakala ho jedna výnimočná úloha. Bolo to niečo, čo nemohol urobiť nikto iný. Boh Ho poslal z
neba splniť práve túto špeciálnu a dôležitú prácu.
V čase nášho príbehu mal Ježiš 30 rokov. To je dosť, však? Prišiel k rieke Jordán, kde bol človek, ktorý sa volal Ján.
Tento Ján učil ľudí o Bohu a krstil ich v rieke. Hovoril ľuďom, že musia oľutovať zlé veci, ktoré urobili. Tí, ktorí
oľutovali, boli pokrstení. Vošli do vody, na chvíľu sa ponorili a znova sa vynorili. Urobili to preto, aby ukázali Bohu,
ako úprimne im je ľúto zlých činov, ktoré robili.
Aj ja a ty sme urobili zlé veci a musíme povedať Bohu, že nám je to ľúto. Ak mu povieme, že nás to mrzí, mali by
sme to myslieť naozaj.
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Zahrajte krátku scénku o ľútosti. Môžete s pomocníkom zahrať scénku o tom, ako jeden schmatne tomu
druhému jablko, povie, že mu je to ľúto a hneď ho aj zje.
Spýtajte sa detí na ich názor. Bolo človeku, ktorý zobral jablko, skutočne ľúto, že ho vzal? Hovorte o tom, čo by sa
stalo, keby mu to bolo naozaj ľúto. (Vrátil by jablko skôr, než by doňho vôbec zahryzol.)
Ak povieš Bohu, že svoj hriech ľutuješ, Boha teší, keď to myslíš úprimne.

2. časť
Aj Ježiš sa prišiel dať pokrstiť. Hoci nikdy nič zlé neurobil, chcel všetkým ukázať, že robí to, čo teší Boha Otca. Keď
vychádzal z vody, modlil sa k Bohu. Potom sa stalo niečo úžasné. Biblia nám hovorí, že sa otvorilo nebo a zostúpil
na Ježiša Svätý Duch v podobe holubice.
Ukážte obrázok holubice.
Boh Otec z neba prehovoril: „Ty si môj milovaný Syn, v Tebe sa mi zaľúbilo.” Lukáš 3, 22
Ježiš bol človek a tiež Boh. Bol úplne bez hriechu. Ježiš si nikdy nepomyslel, nepovedal, ani neurobil nič, čo by bolo
proti Božím prikázaniam. A Boh sa z toho tešil.
Teraz sa začínala Ježišova práca. Pamätáte si, koľko mal rokov? Mal tridsať rokov. Ježiš začal chodiť od mesta k
mestu a vyučoval ľudí o Bohu. V sobotu chodieval do miestnej synagógy (miesto podobné kostolu). V synagóge sa
vždy nahlas čítala a vysvetľovala časť z Biblie. Ježiš čítaval v synagóge z Biblie a vysvetľoval ľuďom, čo prečítané
slová znamenajú.
I dnes je stále dôležité učiť sa o Bohu z Biblie. Biblia nám hovorí pravdu.
Môžete si zaspievať pieseň „Modli sa každé ráno”.

3. časť
Ježiš sa stával známym medzi ľuďmi. Kamkoľvek išiel, zhromaždili sa okolo neho davy ľudí, aby počúvali, čo im
povie.
Raz stál blízko Galilejského jazera, okolo neho sa tlačil zástup ľudí a On ich vyučoval o Bohu. Viete si predstaviť
dav ľudí tlačiacich sa, aby sa dostali čo najbližšie k Ježišovi? Možno niektorí z nich stáli aj na špičkách.
Vyzvite deti, aby sa postavili na špičky, akoby chceli uzrieť Ježiša a počuť, čo im hovorí.
Zrazu Ježiš dostal nápad. Uvidel na brehu jazera dve prázdne loďky. Odložili si ich tam rybári, keď išli čistiť svoje
siete. Ježiš do jednej z nich vošiel. Patrila mužovi menom Šimon. Ježiš ho poprosil, aby ju trocha posunul na jazero.
Flashcard PSON5-3
Potom sa Ježiš do loďky posadil a pokračoval vo vyučovaní. Keď skončil, obrátil sa k Šimonovi (ktorému loď
patrila) a povedal: „Odraz na hlbinu, spusťte siete a lovte! ” (Lukáš 5, 4)
Šimon odpovedal: „Majstre, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili; ale na Tvoje slovo spustím siete.” (Lukáš
5, 5) Šimon aj jeho brat Ondrej vošli teda do loďky a išli do hlbších vôd jazera.
Flashcard PSON5-4
Hodili rybársku sieť do vody. Čakali, čo sa stane. Zrazu zbadali, že sieť sa naplnila rybami. Bolo ich tak veľa, že sieť
sa začala trhať.
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Deti môžu túto scénu zahrať.
Museli zavolať kamarátov z inej lode, aby prišli a pomohli im.
Požiadajte deti, aby zahrali túto scénu.
Obe lode boli také plné rýb, že sa začínali topiť.
Keď Šimon videl, aké množstvo rýb chytili, pochopil, že Ježiš nie je obyčajným človekom. Vedel, že on – Šimon, je
hriešnik.
Ježiš mu povedal: „Neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí.” (Lukáš 5, 10)
Flashcard PSON5-5
Šimon a jeho priatelia (Ondrej, Jakub a Ján) všetko zanechali a nasledovali Ježiša. Povedzme si spolu ich mená.
Nenasledovali len tak hocikoho – nasledovali Božieho Syna.
Aj ty môžeš byť Ježišovým nasledovníkom.
Môžete si zaspievať pieseň „Galilejskí rybári”.
Staň sa Ježišovým nasledovníkom. Práve tak ako Šimon z nášho príbehu musíš aj ty pochopiť, že si urobil aj zlé veci.
Povedz Pánu Bohu, že je ti to ľúto a uver v Ježiša ako svojho Spasiteľa. Potom môžeš Ježiša nasledovať. Nasledovať
Ježiša znamená žiť tak, ako sa to páči Pánu Bohu.
Flashcard PSON5-6
Môžeš aj iným povedať o Ježišovi. Popros Ho, aby ti pomohol nasledovať Ho.

Otázky na opakovanie
Verš na zapamätanie:
1. Kto je Ježiš Kristus? (Boží Syn.)
2. Čo to znamená veriť? (Byť si niečím istý.)
3. Kto sa potrebuje dozvedieť o Ježišovi? (Každý.)
Lekcia (časti 1 – 3):
1. Koľko rokov mal Ježiš v našom dnešnom príbehu? (Tridsať.)
2. Prečo sa dávali ľudia krstiť? (Preukazovali tým, že im je ľúto ich hriechov – zlých skutkov, ktoré urobili.)
3. Ty aj ja sme urobili nesprávne veci. Komu by sme mali povedať, že nám je to ľúto? (Bohu.)
4. Aj Ježiš sa dal pokrstiť. Čo zlé urobil? (Nič – On nikdy nezhrešil.)
5. Čo Ježiš robil, keď cestoval z miesta na miesto? (Hovoril ľuďom o Bohu.)
6. Ako sa môžeme o Bohu dozvedieť dnes? (Odpovede môžu byť rôzne – napr. v Klube Dobrej zvesti, v kostole.
Nezabudnite spomenúť čítanie Biblie.)
7. Na čom Ježiš sedel, keď vyučoval zástupy ľudí? (Na loďke.)
8. Ako sa môžeš stať Ježišovým nasledovníkom? (Tým, že oľutuješ svoje hriechy a uveríš v Ježiša ako svojho
Spasiteľa.)
9. Ako sa volali štyria muži z nášho biblického príbehu, ktorí nasledovali Ježiša? (Šimon, Ondrej, Jakub a Ján)
Svetlo evanjelia
1. Čo je hriech? (Zlé veci, čo si myslíš, povieš alebo urobíš a čo sa nepáčia Bohu.)
2. Kto zomrel na kríži, aby vzal na seba trest za tvoje hriechy? (Ježiš.)
3. Čo musíš urobiť, aby si sa stal Božím dieťaťom? (Veriť v Ježiša ako svojho osobného Spasiteľa.)
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Lekcia 6
Matúš a jeho priatelia stretávajú Ježiša
Text pre učiteľov:

Lukáš 5, 1 – 11; Lukáš 5, 27 – 32; Lukáš 6, 12 – 16

Ústredná pravda:

Boh chce, aby si bol Ježišovým nasledovníkom.

Aplikácia:

pre nespasené deti: Popros Ježiša, aby sa stal tvojím Spasiteľom a
nasleduj Ho.
pre spasené deti: Nasleduj Ježiša. Čítaj Bibliu a modli sa.

Verš na zapamätanie:

Opakujte Ján 11, 27.

Plán činností

Čo potrebujete

Čo budete robiť

Privítanie

● CD s hudbou a CD prehrávač
● menovky pre každé dieťa
● sedačky pre deti
● príbory, taniere, poháre na jedno
použitie, servítky

Privítanie: Pri príchode pustite jemnú hudbu.
Privítajte každé dieťa po mene a dajte mu menovku.
Aktivita: „Prestrime stôl”
Naučte deti, ako správne prestrieť stôl a nechajte ich,
aby si to sami vyskúšali.

Chvály

● CD s hudbou a CD prehrávač, spevník,
vizuálne pomôcky k navrhnutým
piesňam z Detskej misie (Pôjdem,
pôjdem... za Ježišom, Máme radostnú
správu)
● košík alebo pokladnička na zbierku

Pieseň: „Pôjdem, pôjdem... za Ježišom“
Modlitba: Veďte deti k modlitbe: „Drahý Bože,
ďakujem Ti, že si poslal Ježiša, aby zomrel na kríži
za moje hriechy. Ďakujem ti, že môžem o Ježišovi
hovoriť aj iným. V mene Pána Ježiša. Amen.”
Pieseň: „Máme radostnú správu“
Zbierka: (Dobrovoľné.) Nechajte kolovať košík
alebo pokladničku a povzbuďte deti, aby dali
peniaze do spoločnej zbierky. (Uistite sa, že rodičia
sú informovaní o tom, ako peniaze použijete.)

Verš na
zapamätanie

● PSON-R13, PSON-R14,
a PSON-R16 (príloha)
● Ako učiť verš (str. 50)

PSON-R15 Verš: Ján 11, 27
Opakovanie: Pochoduj na verš

Rozcvička

Aktivita: „Choď a niekomu to povedz”
Deti sa pohybujú po obvode miestnosti a robia
činnosti, ktoré ich môžu priviesť k niekomu, kto
potrebuje počuť, že Ježiš zaňho zomrel na kríži a
vstal z mŕtvych (napr. chôdza, beh, skákanie,
preskakovanie).

Biblická lekcia ● text lekcie (str. 51)
● PSON6-1, PSON6-2, PSON6-3,
PSON6-4 a PSON6-5
● CD s hudbou, CD prehrávač, spevník
alebo slová k piesni (Dvanásť učeníkov)
● mince (skutočné alebo na hranie)
● obrus a jedlo (skutočné alebo na
hranie)

Lekcia: „Matúš a jeho priatelia stretávajú Ježiša”
Vyučujte celú lekciu naraz, alebo ju rozdeľte na viac
častí a vyučujte ju postupne. Počas lekcie by ste mali
mať voľné ruky na aktivity, preto na obrázky z
flashcardu použite stojan vo výške očí detí.
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Plán činností

Čo potrebujete

Čo budete robiť

Opakovanie

● mešec na peniaze
● mince
● otázky (str. 53)

Hra: „Naplň mešec peniazmi”
Vždy, keď dieťa správne odpovie na otázku, vloží do
mešca mincu. Keď sa hra skončí, nechajte deti potriasť
si mešcom, aby počuli cvengot mincí.

Svetlo
evanjelia

● text (str. 50)
● obrázky s evanjeliom (príloha)
● PSON-a, PSON-b, PSON-c a
PSON-d (dobrovoľné)

Svetlo evanjelia: Evanjelium v obrázkoch

Občerstvenie

● Občerstvenie pripravte podľa
vlastného výberu – zohľadnite
potravinové alergie, ktoré môžu
mať deti vo vašej skupine.

Prestávka: Urobte prestávku a dovoľte deťom ísť na
toaletu. Pripomeňte im, aby si umyli ruky.
Modlitba: Veďte deti k modlitbám a poďakujte Bohu za
jedlo.
Občerstvenie: Využite rozhovory počas občerstvenia na
zopakovanie lekcie.
(Poznámka: Počas lekcie môžete potraviny využiť na
podporu vyučovania, ale podávajte ich v malých
množstvách, aby nenahradili skutočné občerstvenie.)

Tvorivá
činnosť
(vyberte
jednu)

● obrázky na doma „Verím Biblii”
(príloha) pre každé dieťa
● nožnice
● voskovky alebo fixky
● lepidlo
● drevené paličky (napr. od
nanukov), 6 pre každé dieťa
● pracovné listy po jednom pre
každé dieťa
● potravinová aróma (napr.
pomarančová, mandľová, mätová)
● okrúhle vykrajovačky
● slané cesto alebo plastelína
(str. 8)

Ručná práca: „Obrázky na doma – Verím Biblii”
Každému dieťaťu dajte sériu obrázkov. Deti ich vyfarbia
a pripevnia na drevené paličky. Naučte ich používať tieto
obrázky ako pomôcku pri svedectve.
Pracovný list: „Matúš a jeho priatelia stretávajú Ježiša“
Kvapnite každému dieťaťu na prst trocha potravinárskej
arómy a povedzte mu, aby sa týmto prstom dotklo jedla
na obrázku.
Plastelína: „Mince na dane”
Pripravte si okrúhle formičky na vykrajovanie cesta, aby
si pomocou nich deti mohli vykrojiť mince. Počas
upratovania budú deti predstierať, že platia vyrobenými
mincami daň.

Doplnková
aktivita

● stopy (príloha), 8 ks
● lepiaca páska

Aktivita: „Choď a povedz”
Nalepte na dlážku stopy vo vzdialenosti kroku, štyri na
jednu a štyri na druhú stranu, oproti sebe. Zoraďte deti,
jednu skupinu za jeden rad stôp a druhú skupinu za
druhý rad. Z každej skupiny vyjde jedno dieťa na prvú
stopu, podá si ruku s dieťaťom z druhej skupiny a spolu
povedia jednu z nasledujúcich právd evanjelia. Spoločne
prejdú všetkými stopami. Pokračuje ďalšia dvojica.
Pokračujte dovtedy, kým sa nevystriedajú všetky deti.
- Boh ťa miluje.
- Ježiš za teba zomrel.
- Ježiš vstal z mŕtvych.
- Ježiš žije v nebi.

49

Malé deti môžu poznať Boha cez Jeho Syna

Učenie verša na zapamätanie
Verš: „Verím, že Ty si Kristus, Syn Boží...” (Ján 11, 27)
Úvod:

Čo robí tvoj ocko alebo tvoja mamička? Aké je ich zamestnanie? Chcel by si mať aj ty takú prácu, keď vyrastieš?
V krátkosti o tom diskutujte.
V časoch, o ktorých píše Biblia, robila väčšina synov v dospelosti prácu ich otcov. To isté platilo aj pre Ježiša! Koho
syn je Ježiš Kristus? (Boží.)

Prezentácia:

Odpoveď nájdeme v Biblii na adrese Ján 11, 27. Kráčajte po miestnosti a keď poviem „sochy”, tak skameniete v
pozícii, v akej sa práve nachádzate.
Kráčajte na mieste a potom zakričte „sochy”.
Spýtajte sa detí, na akú biblickú adresu ideme a nechajte ich odpovedať – Ján 11, 27. Zopakujte adresu a pritom
pochodujte, potom bežte. Povzbuďte vybrané dieťa, aby vám pomohlo nájsť verš vo vašej Biblii a ukážte mu, kde je
zapísaný – Ján 11, 27. Verš prečítajte a potom ukážte flashcardy PSON-R13, PSON-R14, PSON-R15 a PSON-R16.

Vysvetlenie:

Verím… – veriť znamená byť si v niečom istý. Mám pre vás nejakú maškrtu, veríte mi?
Schovajte si niekde nablízku balíček s malými sladkosťami.
Ak mi veríte, dokážte to tým, že zatvoríte oči a natiahnete pred seba ruku.
Deťom, ktoré na výzvu zareagovali, dajte do ruky sladkosť.
Niektorí z vás uverili. Veriť, znamená mať v niečom istotu a niečo pre to urobiť.
Tým, ktorí doteraz nezareagovali, dajte ďalšiu šancu.
Boh chce, aby si uveril, že Ježiš Kristus, ktorý sa narodil ako dieťa v jasličkách, je Boží dokonalý Syn. Vyrástol, aby
zomrel na kríži a zobral na seba trest za naše hriechy. Potom bol vzkriesený.

Aplikácia:

Nespasené deti: Veríš, že Ježiš je Boží Syn? Veríš, že zomrel na kríži, aby zobral na seba trest aj za tvoje hriechy (za
zlé veci, ktoré si myslíš, povieš alebo urobíš)? Veríš že bol vzkriesený? Boh chce, aby si prijal Pána Ježiša a bolo ti
odpustené. Chce, aby si sa stal Božím dieťaťom.
Spasené deti: Ak si už prijal Pána Ježiša, ži ako Božie dieťa, hovor druhým, kto je Ježiš a čo pre teba urobil.

Opakovanie:

„Pochoduj na verš”
Pri čítaní verša zo symbolov pochodujte na mieste. Potom pochodujte okolo miestnosti a verš zopakujte. Každé
zopakovanie zakončite tlesknutím. Po dvoch opakovaniach vymeňte vodcu a pokračujte.

Svetlo evanjelia – voliteľná časť programu
Evanjelium v obrázkoch
Ukážte obrázok Biblie.
Biblia je Božie slovo pre teba. Boh chce, aby si vedel, že ťa stvoril a že ťa miluje (1. Jána 4, 10). Boh chce, aby si bol
Jeho dieťaťom a raz s Ním žil v nebi.
Ukážte obrázok Pána Ježiša.
Ježiš je Boží Syn, ktorý prišiel na našu zem. Narodil sa ako dieťa a vyrástol v muža. Vždy robil len to, čo bolo
správne. Bol dokonalý v každom ohľade. Nikdy nezhrešil – ani jeden jediný raz.
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Ukážte obrázok tmavého srdca.
Avšak ty aj ja sme zhrešili. Myslíme si, hovoríme a robíme veci, ktoré Boh nazýva hriechom.
Hovorte o príkladoch hriechu a diskutujte o flashcardoch PSON-a, PSOM-b, PSON-c a PSON-d.
Ukážte obrázok kríža.
Hriech musí byť potrestaný. Ježiš ťa miloval tak veľmi, že zomrel na kríži, aby vzal na seba trest za tvoje hriechy.
Boh hovorí, že krv Ježiša ťa očisťuje od každého hriechu. Musíš uveriť, že niesol tvoj trest a prijať Ho ako svojho
osobného Spasiteľa. (Ján 1, 7)
Ukážte obrázok prázdneho hrobu.
Ježiš na tretí deň znova ožil – vstal z mŕtvych. (1. Korintským 15, 3 – 5) Vzkriesením Ježiša z mŕtvych nám Pán Boh
ukázal, že Ježišova obeť bola dostatočná. Po vzkriesení Ježiš chodil, rozprával sa, jedol a mnohí ľudia Ho videli na
vlastné oči. Potom sa vrátil späť do neba, aby pripravil domov pre tých, ktorí Ho prijali.
Ukážte obrázok dieťaťa.
Keď príjmeš Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa, On ti odpustí. Dostaneš večný život Božieho dieťaťa (Ján 1, 12). Bude
v tebe prebývať Boh – Svätý Duch, ktorý ti bude pomáhať poslúchať Boha. Budeš oslobodený od trestu za hriechy,
lebo namiesto teba bol potrestaný Pán Ježiš! Chceš prijať Ježiša ako svojho Spasiteľa a stať sa Božím dieťaťom? Ak
by si potreboval moju pomoc, nájdeš ma (určite miesto, kde budete deťom k dispozícii).

Lekcia
1. časť
Už ste sa niekedy hrali hru „Nasleduj vodcu”?
Zahrajte si hru s deťmi. Predveďte nejakú činnosť a nechajte deti, aby ju po vás zopakovali. Ak máte
malú skupinku, môžete to urobiť tak, že deti vytvoria zástup a nasledujú vás okolo miestnosti. Ak nie,
budú po vás opakovať z miesta. Hru ukončite a skôr, než budete pokračovať v lekcii, upokojte deti.
Učili ste sa byť dobrými nasledovníkmi. Nasledovníci sú ľudia, ktorí robia to, čo robil niekto iný alebo nasledujú
jeho pokyny práve tak, ako ste to robili vy!
Ježiš si vybral ľudí, ktorí Ho mali nasledovať a učiť sa od Neho. Štyria z nich boli rybári. Pamätáš si, ako sa volali?
(Šimon, Ondrej, Jakub a Ján.) Ježiš použil jednu z ich lodí, keď vyučoval davy ľudí o Bohu. Povedal Šimonovi, aby
vyplával so svojou loďkou do hlbšej vody Galilejského jazera. Šimon poslúchol a ulovil obrovské množstvo rýb.
Pamätáš si, čo sa stalo potom? Ježiš týmto štyrom mužom povedal, aby Ho nasledovali a oni Ho poslúchli.
Flashcard PSON6-1
Šimon, Ondrej, Jakub a Ján mohli Ježiša skutočne nasledovať, lebo s Ním chodili a rozprávali sa s Ním. My s
Ježišom nemôžeme chodiť tak, ako to robili oni. Ale aj tak Ho môžeme nasledovať. Ale prečo by sme mali Ježiša
nasledovať? Nasledovať Ho začneš tak, že uveríš v Neho ako svojho Záchrancu. Potrebuješ Ho, aby ťa zachránil,
pretože si porušil Božie prikázania. Urobil si veci, ktoré Boh nazýva hriechom.
Uveďte príklady.
Mal by si Ježiša požiadať, aby sa stal tvojím Spasiteľom. Potom Ho môžeš nasledovať tak, že budeš robiť to, čo sa
Mu páči. Ježiša teší, keď sa rozprávaš s Bohom v modlitbe. Teší Ho, keď si milý a pozorný. Páči sa Mu, keď o Ňom
hovoríš iným ľuďom. Hoci nemôžeme Ježiša vidieť na vlastné oči, môžeme Ho nasledovať.
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2. časť
Flashcard PSON6-2
Raz Ježiš videl jedného muža, ktorý sa volal Matúš, ako sedí na svojom pracovisku. Matúš bol vyberačom daní. Jeho
prácou bolo vyberať od ľudí dane. Dane – peniaze odovzdával rímskej vláde, ktorá v tých časoch vládla. Rimania
používali peniaze z daní na výstavbu ciest a na platy vojakov. Vyberač daní oboznamoval ľudí, koľko musia zaplatiť.
Môžete sa s deťmi zahrať na Matúša, ako sedí vo svojej búdke a vyberá od ľudí peniaze na dane. Dajte
deťom mince, aby ich mohli odovzdať Matúšovi.
Myslíš si, že ľudia mali Matúša a ostatných vyberačov daní radi? Nemali ich veľmi radi. Mnohí ľudia si mysleli, že
Matúš a ostatní vyberači daní boli veľmi zlí ľudia, pretože pracovali pre Rimanov a niekedy vybrali viac peňazí, ako
bolo potrebné a nechali si niečo pre seba.
Ježišovi však na Matúšovi záležalo a rozprával sa s ním. Ježiš mu povedal: „Nasleduj ma!” (Lukáš 5, 27)
Čo myslíš, čo urobil Matúš? Biblia hovorí, že Matúš vstal, všetko nechal tak a nasledoval Ježiša.
Flashcard PSON6-3
Matúš usporiadal pre Ježiša vo svojom dome veľkú hostinu. Hostina to je vždy výnimočné jedlo. Matúš pozval aj
svojich priateľov. Mnohí z nich boli tiež vyberači daní.
Prestrite na zem obrus, naservírujte naň jedlo (skutočné alebo na hranie) a urobte si spolu hostinu.
Vysvetlite deťom, že niečo podobné zažil Ježiš v Matúšovom dome.

3. časť
Myslíte, že sa Matúš tešil, keď mal doma na oslave Ježiša? Muselo to byť naozaj úžasné.

Flashcard PSON6-5
Niektorí ľudia sa však z toho vôbec netešili. Volali sa farizeji.
Požiadajte deti, aby toto pomenovanie zopakovali.
Farizeji verili, že pre Pána Boha sú dôležití len dobrí ľudia. Prišli, aby sa porozprávali s Ježišovými nasledovníkmi.
„Prečo jete a pijete s vyberačmi daní a hriešnikmi?” sťažovali sa. (Lukáš 5, 30)
Farizeji si mysleli, že ak je Ježiš Boží Syn, nemal by mať nič spoločné s ľuďmi, ako bol Matúš. Ježiš však Matúša
miloval a zaujímal sa oňho.
Ježiš povedal farizejom: „Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí! Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnych
kajať sa.”(Lukáš 5, 31 – 32)
Matúš bol hriešnik, ktorý potreboval nasledovať Ježiša. Ježiš odpustil Matúšovi jeho hriechy. Ty aj ja sme tiež
hriešnici a aj my máme nasledovať Ježiša. Stane sa to, keď uveríš v Neho ako svojho Spasiteľa. Ježiš zomrel na kríži,
aby zobral na seba trest, ktorý sme si zaslúžili my, ľudia. Modli sa k Bohu a povedz Mu, že ľutuješ svoje hriechy a
požiadaj Ježiša, aby ťa zachránil.
Na vysvetlenie týchto právd evanjelia môžete použiť flashcard PSON6-4.
Zatiaľ sme si hovorili o piatich nasledovníkoch Ježiša – o Šimonovi, Ondrejovi, Jakubovi, Jánovi a Matúšovi. Ježiš
mal aj ďalších nasledovníkov.
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Jedného dňa vyšiel Ježiš na vrch, aby sa modlil. V modlitbe k Bohu strávil celú noc. Vybral si ľudí, ktorí budú Jeho
najbližšími nasledovníkmi. Vybral si ich spolu dvanásť. Mali byť schopnými hovoriť o Ňom iným a dokonca zapísať,
čo Ježiš povedal a urobil, aby si aj ľudia, ako sme my, mohli čítať z Biblie o Ježišovi.
Prečítajte zoznam mien z Lukáša 6, 14 – 16.
Títo dvanásti muži nasledovali Ježiša. Tak, ako oni, aj ty Ho môžeš nasledovať tým, že uveríš v Neho ako svojho
Spasiteľa.
Zakončite piesňou „Dvanásť učeníkov”.

Otázky na opakovanie
Verš na zapamätanie:
1. Kto je Boží Syn? (Ježiš Kristus.)
2. Čo to znamená „veriť”? (Byť si istý, že niečo je pravda a niečo pre to aj urobiť.)
3. Prečo mohol zobrať Ježiš na seba trest za hriechy iných ľudí? (Pretože On sám žiadny hriech neurobil; bol
dokonalý.)
Lekcia (časti 1 - 3):
1. Prečo by sme mali nasledovať Ježiša? (Pretože On je Boží Syn.)
2. Ako začneme s nasledovaním Ježiša? (Tak, že v Neho uveríme ako svojho Spasiteľa.)
3. Prečo potrebujeme Ježiša – Spasiteľa? (Všetci sme porušili Božie prikázania a zaslúžime si za to trest.)
4. Ako sa volal vyberač daní z nášho príbehu? (Matúš.)
5. Čo si myslel Ježiš o Matúšovi? (Záležalo mu na ňom.)
6. Čo pripravil Matúš vo svojom dome? (Usporiadal pre Ježiša hostinu.)
7. Čo mohol pre Matúša urobiť jedine Ježiš? (Odpustiť mu hriechy.)
8. Koľko bolo spolu nasledovníkov/učeníkov Pána Ježiša? (Dvanásť.)
9. Ako môžeme byť podobní týmto Ježišovým nasledovníkom/učeníkom? (Aj my Ho môžeme nasledovať.)
Svetlo evanjelia:
1. Čo je hriech? (Všetko zlé, čo si myslíš, hovoríš alebo robíš, a čo neteší Pána Boha.)
2. Kto pomáha Božím deťom porozumieť Božiemu slovu, poslúchať Boha a dodržať sľuby? (Boh Svätý Duch.)
3. Čo musíš urobiť, aby si sa stal dieťaťom patriacim do Božej rodiny? (Prijať Ježiša ako svojho Spasiteľa. Môžeš
povedať Bohu: „Viem, že som zhrešil, a je mi to ľúto. Verím, že Pán Ježiš zomrel za moje hriechy a vstal z mŕtvych.
Prosím, Pane Bože, odpusť mi moje hriechy a urob ma svojím dieťaťom. Amen.“)
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Ako viesť dieťa k Pánovi Ježišovi?
(Jazyk prispôsobte malému dieťaťu.)
1. Pomôžte dieťaťu uvoľniť sa.
2. Zistite, aký má problém.
Prečo sa chceš so mnou rozprávať?
Prečo potrebuješ prísť k Pánovi Ježišovi?
Prišiel si už niekedy takto k Pánovi Ježišovi?
3. Uistite sa, že dieťa rozumie evanjeliu.
Boh
Ježiš Kristus
Hriech

Obrátenie a dôvera

4. Použite biblický verš: Ján 1, 12; Zjavenie Jána 3, 20; Ján 3, 16
5. Naozaj chceš uveriť v Pána Ježiša alebo chceš o tom ešte viac porozmýšľať?
Kristus chce vládnuť.
Si ochotný odvrátiť sa od hriechu a žiť zmeneným životom?
Byť kresťanom nie je jednoduché.
Pán Ježiš ti pomôže.
6. Dieťa sa modlí.
7. Uistenie o spasení. (podľa verša z bodu 4)
8. Vďaka!
9. Následná starostlivosť
Čítaj si Bibliu a poslúchaj ju.
Rozprávaj sa s Pánom Bohom.
Hovor o Ňom iným.
Pros Boha, aby ti odpustil, ak si zhrešil.
Stretávaj sa s ostatnými veriacimi.
10. Nenechám ťa, ani ťa neopustím.
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