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V˘uka z této pfiíruãky

Tato pfiíruãka obsahuje lekce pro v˘uku dûtí, které do 1. ledna daného roku
dosáhnou vûku tfií let. Uãitelé také mohou pfiizpÛsobit tuto pfiíruãku pro v˘uku
dûtí od 18 mûsícÛ do tfií let. Pokud dûti mlad‰í tfií let nav‰tûvují Primárky, mají
se scházet v tfiídû jeslí, oddûlenû od tfiílet˘ch dûtí, vyjma pfiípadu, Ïe dan˘ sbor
ãi odboãka je velmi malá. Je-li ve sboru ãi v odboãce více neÏ osm nebo deset
dûtí stejného vûku, mÛÏe se tfiída rozdûlit.

Uãitelé dûtí v jeslích si mají kromû tohoto oddílu prostudovat i oddíl
„PfiizpÛsobení pfiíruãky pro v˘uku v jeslích“, kter˘ zaãíná na stranû x.

Vedoucí a uãitelé mají s modlitbou urãit, jak nejlépe zorganizovat tfiídy a jak
pouÏívat lekce a ãinnosti z této pfiíruãky, aby vyhovûli potfiebám dûtí ve svém
sboru ãi odboãce.

T¤ÍDA T¤ÍLET¯CH
DùTÍ Dûti, které do 1. ledna daného roku dosáhnou vûku tfií let, nav‰tûvují tfiídu

tfiílet˘ch dûtí.

Cíl

Cílem tfiídy tfiílet˘ch dûtí je pomoci dûtem, aby získaly znalost o Nebeském Otci
a JeÏí‰i Kristu, pociÈovaly k Nim lásku, získaly v Primárkách pfiíjemné záÏitky a
posílily vnímání vlastní hodnoty.

Modlitba

Na úvod a na závûr kaÏdé ãásti Primárek se má nûkteré dítû pomodlit. Úvodní
modlitba se obvykle proná‰í na zaãátku v˘ukové ãásti a závûreãná modlitba na
konci tfiídy. Uãte dûti proná‰et krátké, jednoduché modlitby. Pokud to potfiebují,
pomozte jim.

âasov˘ rozvrh

Tato tfiída zaji‰Èuje pozvoln˘ pfiechod z tfiídy jeslí do obvykl˘ch Primárek.
Bûhem první ãásti roku mÛÏe b˘t pro tfiíleté dûti vhodné, aby se vûnovaly spo-
leãnému zamûstnání a rÛzn˘m ãinnostem ve vlastní tfiídû. Bûhem druhé ãásti
roku mohou nav‰tûvovat spoleãné zamûstnání s ostatními dûtmi z Primárek.
Podle vyspûlosti dûtí ve tfiídû se pak urãí, kdy je vhodná doba pro tuto zmûnu.
Sledujte dûti, abyste poznali, kdy jsou na tuto zmûnu pfiipraveny, a poraìte
se s pfiedsednictvem Primárek, abyste urãili, kdy se má tato zmûna provést.
Tfiíleté dûti mohou nav‰tûvovat spoleãné zahájení ãi zakonãení s ostatními
dûtmi z Primárek bûhem celého roku.

Primárky normálnû trvají 1 hodinu a 40 minut. Spoleãné zahájení nebo zakon-
ãení trvá 20 minut a 5 minut mají dûti na pfiesun do své tfiídy. Mají-li tfiíleté dûti
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spoleãné zamûstnání ve vlastní tfiídû, trvá tato ãást 75 minut. NíÏe uveden˘
návrh ãasového rozvrhu lze upravit podle místních potfieb:

Uvítání: 10–15 minut
V˘uková ãást: 25–30 minut
Spoleãné zamûstnání a rÛzné ãinnosti: 20–25 minut
Zakonãení: 10–15 minut

Pokud tfiíleté dûti nav‰tûvují spoleãné zamûstnání s ostatními dûtmi z Primárek,
bude tato ãást trvat 40 minut a bude se skládat z v˘ukové ãásti a z krat‰ího
uvítání a zakonãení.

Uvítání: Cílem uvítání je umoÏnit dûtem, aby si popovídaly s uãitelem a s ostatními
dûtmi v neformálním duchu. Pokud se bûhem této ãásti mohou dûti volnû pohy-
bovat po tfiídû, rozpt˘lí to jejich obavy a budou mít k Primárkám kladn˘ vztah.

Pomozte kaÏdému dítûti, aby mûlo pocit, Ïe je ve tfiídû vítané, a aby bylo spokojené.
Projevujte mu lásku, vfielost a respekt sv˘mi slovy i skutky. Diskutujte s dûtmi o
jejich potfiebách a zájmech. Mezi vhodná témata k diskusi napfiíklad patfií:

• Nedávné záÏitky v Ïivotû dûtí, napfiíklad narození jejich sourozence nebo
rodinn˘ v˘let.

• V˘znamné svátky.

• Poãasí.

• âeho si v‰imly v pfiírodû.

• Sociální dovednosti, napfiíklad naslouchání, sdílení my‰lenek, pocitÛ, záÏitkÛ
i hraãek s druh˘mi nebo zdvofiilé chování.

• Laskavé skutky.

Abyste dûtem pomohli pfiekonat neposednost, mÛÏete bûhem této ãásti také
vyuÏít fiíkanky s pouÏitím prstÛ ãi rukou, protahovací cviãení a písnû.

V˘uková ãást: ¤iìte se základní osnovou jednotliv˘ch lekcí a podle potfieby je
upravte pro svou tfiídu. Zamûfite se na to, ãemu dûti rozumûjí a co je zajímá.
Vyberte takové pfiíbûhy a ãinnosti, které budou nejlépe uãit dûti dÛleÏit˘m zása-
dám z dané lekce. Z oddílu „Obohacující ãinnosti“ vyberte ty ãinnosti, které
budou podle va‰eho názoru vyhovovat dûtem ve va‰í tfiídû. Tyto ãinnosti pak
pouÏijte bûhem lekce, kdykoli budete chtít. Dûti se dobfie uãí pomocí opakování,
takÏe mÛÏete tutéÏ ãinnost, píseÀ, pfiíbûh ãi ver‰ z písem pouÏít vícekrát bûhem
urãité lekce nebo v následujících lekcích.

Uãte lekce popofiádku, kromû lekcí 45 a 46 (Velikonoce a Vánoce).

Spoleãné zamûstnání a rÛzné ãinnosti: Pokud mají dûti spoleãné zamûstnání
ve své tfiídû a nikoli s ostatními dûtmi z Primárek, pouÏijte pro spoleãné zamûst-
nání ãinnosti z lekcí a z oddílÛ „Obohacující ãinnosti“. MÛÏete zopakovat z minu-
l˘ch lekcí ãinnosti, které si dûti oblíbily. Vûnujte ãas zpûvu písní z Primárek
(viz „Hudba ve tfiídû“, str. viii). Povzbuzujte dûti, aby se zapojovaly a aby
se navzájem dûlily o své my‰lenky.

KdyÏ tfiíleté dûti zaãnou nav‰tûvovat spoleãné zamûstnání s ostatními dûtmi
z Primárek, mÛÏete je obãas poÏádat, aby v rámci spoleãného zamûstnání nûco
pfiednesly. Pfiipravte jednoduchou prezentaci na téma z evangelia, která zapojí
v‰echny dûti ve tfiídû. MÛÏete napfiíklad:
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• pomoci dûtem zahrát nûjak˘ pfiíbûh nebo situaci z nûkteré lekce.

• poÏádat dûti, aby pomocí obrázkÛ vyprávûly pfiíbûh z nûkteré lekce.

• poÏádat kaÏdé dítû, aby se podûlilo o ver‰ z písem nebo o my‰lenku t˘kající se
urãité zásady evangelia.

• poÏádat dûti, aby zazpívaly píseÀ o vyuãované zásadû.

Zakonãení: Zopakujte a shrÀte hlavní my‰lenky lekce. Konkrétnû se zmiÀte o
jednom ãi dvou krátk˘ch slovních spojeních z písem t˘kajících se dané lekce
a zdÛraznûte hlavní my‰lenky, aby dûti byly schopny podûlit se o nû doma
se svou rodinou. Vyzvûte nûkteré dítû, aby proneslo závûreãnou modlitbu.

P¤ÍPRAVA LEKCÍ Prvním klíãem k úspûchu pfii v˘uce mal˘ch dûtí je poznat je a mít je rád.
Seznamte se se jmény dûtí ve své tfiídû a oslovujte je jménem, kdyÏ s nimi mlu-
víte. Vytvofite si s nimi osobní kontakt a seznamujte se s tím, jak Ïijí. Hledejte
zpÛsoby, jak dûti zapojovat do lekcí a jak lekce pfiizpÛsobit, aby se dûtí osobnû
dot˘kaly. Projevujte vhodnou míru náklonnosti vÛãi v‰em dûtem ve tfiídû a zají-
mejte se o nû.

Druh˘m klíãem k úspûchu je b˘t pfiipraven. KaÏdou lekci si zaãnûte pfiipravovat
alespoÀ t˘den dopfiedu. Pfieãtûte si celou lekci; poté si ji s modlitbou prostudujte,
abyste zjistili, jak nejlépe uãit dûti ve své tfiídû dan˘m zásadám. Vyberte obohacu-
jící ãinnosti, které doplní ãinnosti uvedené v lekci a které podpofií zájem dûtí a
umoÏní jim zapojit se do v˘uky. Naplánujte si nûkolik rÛzn˘ch ãinností a pak je fle-
xibilnû pouÏijte, abyste vyhovûli potfiebám dûtí. Seznamte se dobfie s danou lekcí,
abyste ji nemuseli ãíst z pfiíruãky. Co nejvíce udrÏujte oãní kontakt s dûtmi. KdyÏ si
pfiipravujete jednotlivé lekce, ãasto se modlete a usilujte o Ducha, aby vás vedl ve
va‰í pfiípravû i v˘uce.

V¯UKA LEKCÍ KdyÏ uãíte dûti zásadám evangelia, máte posilovat jejich lásku k evangeliu. NíÏe
uvedené námûty vám mohou pomoci, aby pro dûti ve va‰í tfiídû byly Primárky
radostn˘m záÏitkem:

• Dávejte dûtem ãasto pfiíleÏitost nûco fiíci a zapojit se.

• Naslouchejte dûtem, kdyÏ mluví, a snaÏte se reagovat v pozitivním duchu a
vhodn˘m zpÛsobem.

• Buìte nad‰ení. Pokud má uãitel radost z Primárek, dûti ji budou mít také.

• Mluvte laskav˘m tónem.

• Buìte trpûliví, laskaví a láskyplní, zvlá‰tû kdyÏ jsou dûti unavené nebo
neposedné.

• Reagujte pozitivnû na dobré chování a ignorujte negativní chování, kdykoli je
to moÏné.

• Pfiipravte si nûkolik rÛzn˘ch ãinností a pak je flexibilnû pouÏívejte, abyste
vyhovûli potfiebám dûtí. Malé dûti se dokáÏí soustfiedit pouze chvilku a
potfiebují se ãasto h˘bat.

• KdyÏ dojde k hádce, snaÏte se odvrátit pozornost dûtí k nûãemu jinému.

• Pamatujte na to, Ïe malé dûti mají rády pfiíbûhy, vizuální pomÛcky, hudbu
a pohyb. Mají rády, kdyÏ se ãinnosti a písnû ãasto opakují, zvlá‰tû ty, které
dobfie znají.



viii

HUDBA VE T¤ÍDù KaÏdá lekce v této pfiíruãce obsahuje písnû, které mají pomoci podpofiit uãení
evangelia. K tomu, abyste ze zpívání ve tfiídû vytvofiili zábavnou a smysluplnou
ãinnost, nemusíte b˘t zku‰en˘m hudebníkem. Dûti nepoznají, zda zpíváte dobfie
ãi nikoli; poznají pouze to, zda zpíváte rádi. V rámci své pfiípravy na lekci se kaÏ-
dou píseÀ dobfie nauãte a nacviãte si ji.

Nejlep‰ím zpÛsobem, jak uãit dûti písním, je zpívat je znovu a znovu. TutéÏ píseÀ
mÛÏete bûhem lekce pouÏít nûkolikrát. Jednoduché ãinnosti mohou pomoci
mal˘m dûtem zapojit se do zpûvu. Pokud se dûti píseÀ dobfie nauãí a zpívají ji
rády, zpívejte ji ãasto bûhem v˘ukové ãásti nebo bûhem spoleãného zamûstnání
a ãinností.

NíÏe jsou uvedeny námûty pro v˘uku nové písnû nebo fiíkanky spojené s pohyby:

• Pfied v˘ukou se nauãte nazpamûÈ danou píseÀ nebo fiíkanku spojenou
s pohyby.

• Seznamte dûti s novou písní ãi s fiíkankou spojenou s pohyby tím, Ïe jim píseÀ
zazpíváte nebo fiíkanku pfiedvedete. Pokud se pfiitom pouÏívají nûjaké pohyby,
zveliãujte je.

• Vyzvûte dûti, aby s vámi píseÀ zazpívaly nebo fiíkanku pfiefiíkaly. Nebudou znát
slova hned napoprvé, ale pokud píseÀ ãi fiíkanku s pohyby nûkolikrát
zopakujete, slova se nauãí.

• Zpívejte ãi pfiedvádûjte fiíkanku pomalu, aby tak dûti mohly porozumût slovÛm
a pohybÛm.

• Obãas pouÏijte vizuální pomÛcky, abyste pomohli dûtem zazpívat píseÀ nebo
pfiednést fiíkanku. KdyÏ se dûti mají na co dívat, vûnují tomu více pozornosti a
lépe se uãí.

• Pokud dûti zaãnou b˘t neposedné, píseÀ nebo fiíkanku zkraÈte. Pokud je píseÀ
nebo fiíkanka dlouhá, mÛÏete dûtem pomoci provádût pfiíslu‰né pohyby,
zatímco vy sami budete zpívat nebo pfiefiíkávat slova.

Malé dûti nebudou vÏdy chtít zpívat s vámi, ale budou rády zpûv poslouchat.

VIZUÁLNÍ
POMÒCKY

Vizuální pomÛcky jsou pfii v˘uce mal˘ch dûtí dÛleÏité. Obrázky, v˘stfiiÏky, pfied-
mûty a dal‰í vizuální pomÛcky mohou upoutat a udrÏet pozornost dûtí a mohou
jim pomoci pamatovat si to, ãemu je uãíte.

Obrázky a v˘stfiiÏky, které se pouÏívají v rámci lekcí, jsou obsaÏeny v této pfií-
ruãce. V kaÏdé lekci jsou uvedeny v oddíle „Pfiíprava“ názvy a ãísla obrázkÛ,
které se pouÏívají v dané lekci. âísla v závorkách oznaãují, jaké má uveden˘
obrázek (nebo jemu podobn˘) ãíslo v souboru Obrazy z evangelia (34735 121)
a v knihovnû sborového domu. V oddíle „Pfiíprava“ jsou také uvedena ãísla jed-
notliv˘ch v˘stfiiÏkÛ v této pfiíruãce a také v souboru (33239–33250 nebo 08456 –
Vystfiihovánky pro Primárky), kter˘ obsahuje podobné obrázky na vystfiiÏení.

Vhodn˘mi vizuálními pomÛckami jsou i rÛzné pfiedmûty, zvlá‰tû pokud jsou to
v‰eobecnû známé vûci, kter˘ch se dûti mohou dotknout nebo které mohou drÏet.
KdyÏ vyprávíte nûjak˘ pfiíbûh z písem, pouÏijte jako vizuální pomÛcky vlastní
písma nebo písma z knihovny sborového domu.
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SPECIÁLNÍ 
POKYNY PRO
ZAPOJENÍ
POSTIÎEN¯CH 
DùTÍ Spasitel nám dal pfiíklad v tom, jak máme soucítit s postiÏen˘mi lidmi. KdyÏ po

svém vzkfií‰ení nav‰tívil Nefity, fiekl:

„Máte mezi sebou nûjaké, ktefií jsou nemocní? Pfiiveìte je sem. Máte nûjaké, ktefií
jsou chromí nebo slepí nebo kulhající nebo zmrzaãení nebo malomocní nebo
ochrnutí nebo ktefií jsou hlu‰í anebo jakkoli suÏovaní? Pfiiveìte je sem a já je
uzdravím, neboÈ mám s vámi soucit.“ (3. Nefi 17:7.)

Jako uãitelé v Primárkách máte vynikající pfiíleÏitost projevovat soucit. Aãkoli
pravdûpodobnû nejste vy‰koleni k poskytování odborné pomoci, jako uãitelé
mÛÏete postiÏen˘m dûtem porozumût a mÛÏete je vychovávat. Je tfieba, abyste
o kaÏdého ãlena tfiídy projevovali zájem, abyste mûli pro kaÏdého pochopení a
abyste mûli touhu zapojit kaÏdého do v˘ukov˘ch ãinností.

Duch mÛÏe pÛsobit na postiÏené dûti bez ohledu na to, jaká je jejich úroveÀ
chápání. Aãkoli nûkteré dûti moÏná nebudou moci nav‰tûvovat celé Primárky,
je zapotfiebí, aby mûly pfiíleÏitost zúãastnit se jich tfieba jen na chvíli, aby mohly
pocítit Ducha. MoÏná bude potfieba, aby s tímto dítûtem byl v Primárkách nûkdo,
kdo je vnímav˘ vÛãi jeho potfiebám, pro pfiípad, Ïe by toto dítû potfiebovalo b˘t
chvíli stranou od ostatních dûtí ve skupinû.

Nûkteré dûti ve tfiídû mohou mít problémy s uãením se, mohou b˘t postiÏeny
ztrátou zraku ãi sluchu, mohou mít sníÏen˘ intelekt, mohou mít problémy se
ãtením, s vyjadfiováním se nebo mohou mít vadu fieãi, problémy s chováním a
problémy sociální, mohou b˘t du‰evnû nemocné, mohou mít problémy s po-
hyblivostí a s koordinací pohybÛ nebo mohou mít chronické zdravotní problémy.
Nûkter˘m dûtem mÛÏe dané jazykové nebo kulturní prostfiedí pfiipadat cizí a
obtíÏné. Nehledû na individuální okolnosti, kaÏdé dítû má tutéÏ potfiebu b˘t
milováno a pfiijímáno, uãit se evangeliu, pociÈovat Ducha, úspû‰nû se zapojo-
vat a slouÏit druh˘m.

NíÏe uvedené pokyny vám mohou pomoci uãit postiÏené dítû:

• Nezamûfiujte se na postiÏení dítûte, ale spí‰e ho poznávejte. Buìte pfiirození,
pfiátel‰tí a srdeãní.

• Seznamte se s konkrétními siln˘mi stránkami dítûte i s jeho problémy.

• VynaloÏte ve‰keré úsilí na to, abyste dûti ve tfiídû uãili tomu, Ïe mají
zodpovûdnost respektovat kaÏdého ãlena tfiídy, a ãasto jim to pfiipomínejte.
KdyÏ dûti ve tfiídû pomáhají postiÏenému dítûti, mÛÏe to b˘t pro nû pro v‰echny
zku‰enost, díky které se uãí b˘t podobn˘mi Kristu.

• Najdûte nejlep‰í metody pro v˘uku daného dítûte tím, Ïe se poradíte s rodiãi,
s dal‰ími rodinn˘mi pfiíslu‰níky, a je-li to vhodné, se samotn˘m dítûtem.

• NeÏ poÏádáte postiÏené dítû, aby se pomodlilo nebo se jinak zapojilo, zeptejte
se ho, zda se na to cítí. Klaìte dÛraz na schopnosti a talenty kaÏdého dítûte a
hledejte zpÛsoby, jak se mÛÏe bez problémÛ a úspû‰nû zapojit.

• Upravte materiál v lekci a fyzické prostfiedí tfiídy tak, abyste vyhovûli
individuálním potfiebám postiÏen˘ch dûtí.
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PfiizpÛsobení pfiíruãky
pro v˘uku v jeslích
T¤ÍDA JESLÍ Kdo ji nav‰tûvuje

Jesle mohou na základû zváÏení rodiãÛ nav‰tûvovat dûti, kter˘m je alespoÀ
18 mûsícÛ, ale kter˘m je‰tû nejsou 3 roky k 1. lednu daného roku. Pro kaÏdou
tfiídu jeslí mají b˘t povoláni alespoÀ dva uãitelé. Pokud tûmito uãiteli není man-
Ïelsk˘ pár, mají to b˘t uãitelé stejného pohlaví. Oba uãitelé mají zÛstat ve tfiídû
po celou dobu Primárek.

Cíl

Cílem tfiídy jeslí je poskytnout láskyplné, bezpeãné a organizované místo, kde
mohou malé dûti rozvíjet svou znalost o Nebeském Otci a JeÏí‰i Kristu, prohlu-
bovat k Nim lásku, získávat v rámci církevního shromáÏdûní pfiíjemné záÏitky a
posilovat vnímání vlastní hodnoty. Tfiída jeslí je prvním místem v Církvi, kde se
velmi malé dûti uãí evangeliu a kde jsou ve vzájemném kontaktu s dal‰ími dûtmi
a s dospûl˘mi.

Fyzické prostfiedí

Místnost pro jesle má b˘t ãistá, veselá a pfiitaÏlivá, a je-li to moÏné, má se
nacházet poblíÏ toalet. Tuto místnost lze rozdûlit do samostatn˘ch oblastí pro
hraní (na koberci ãi na nûjaké podloÏce, je-li to moÏné), pro ãtení nebo rÛzné
ãinnosti a pro v˘uku lekce. Hraãky mají b˘t ãisté, bezpeãné a v dobrém stavu.
Uãebny nemají b˘t vybaveny tím, na co lze vylézt nebo vy‰plhat.

âasov˘ rozvrh

Tfiída jeslí normálnû trvá 1 hodinu a 40 minut. Tato doba má b˘t rozdûlena do
nûkolika rÛzn˘ch ãástí, pfiiãemÏ kaÏdá má podpofiit cíl dané lekce.

SnaÏte se plánovat lekce tak, aby mûly kaÏd˘ t˘den stejné uspofiádání. Dûti mají
pocit jistoty, kdyÏ se nûco pravidelnû opakuje a kdyÏ jsou seznámeny s pfiesuny
od jedné ãinnosti ke druhé. NíÏe uveden˘ návrh uspofiádání lekce lze upravit
podle místních potfieb:

Uvítání
âas na hraní: 35 minut
ShromaÏìovací ãást: 10 minut
Hudební ãást: 10 minut
Svaãina: 10 minut
V˘uková ãást: 10 minut
âinnosti: 15 minut
Zakonãení: 10 minut

Dûti v jeslích nenav‰tûvují spoleãné zamûstnání ani spoleãné zahájení ãi zakon-
ãení Primárek.

Uvítání: KdyÏ dûti vcházejí do tfiídy jeslí, pozdravte kaÏdé jménem. Pomozte kaÏ-
dému dítûti, aby pociÈovalo va‰i lásku i lásku Nebeského Otce. Klidná a jemná
hudba mÛÏe navodit uctivou a vstfiícnou atmosféru.
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âas na hraní: UmoÏnûte dûtem, aby si podle libosti hrály s hraãkami, skládaãkami,
s obrázky nebo s knihami. Povzbuzujte kaÏdé dítû, aby si vybralo pouze jednu vûc
na hraní a aby ji vrátilo na její místo, neÏ si vybere nûco jiného. NenuÈte Ïádné dítû,
aby se o hraãku dûlilo s ostatními, pokud nechce. Mnohé dûti v tomto vûku nejsou
emocionálnû ani sociálnû pfiipraveny dûlit se s druh˘mi. Buìte dûtem k dispozici,
ale nezasahujte jim pfiíli‰ do hry. Na konci doby na hraní pomozte dûtem hraãky
uklidit.

Bûhem této ãásti lze provádût urãité ãinnosti (viz „âinnosti a hry pro jesle“,
xv–xix), ale dûti se nemají nutit, aby se do nich zapojily.

ShromaÏìovací ãást: ShromáÏdûte dûti, abyste si zazpívaly píseÀ a pfiipravily
se na modlitbu. Vyzvûte nûkteré dítû, aby se pomodlilo. Uãte dûti, aby proná-
‰ely krátké, jednoduché modlitby. V pfiípadû potfieby jim pomozte. Po modlitbû
umoÏnûte dûtem, aby si popovídaly s uãitelem a s ostatními dûtmi v neformál-
ním duchu. Projevujte lásku, vfielost a respekt sv˘mi slovy i skutky. Buìte citliví
a flexibilní. Diskutujte s dûtmi o jejich potfiebách a zájmech. Mezi vhodná
témata k diskusi napfiíklad patfií:

• Nedávné záÏitky v Ïivotû dûtí, napfiíklad narození jejich sourozence nebo
rodinn˘ v˘let.

• V˘znamné svátky.

• Poãasí.

• To, ãeho si v‰imly v pfiírodû.

• Sociální dovednosti, napfiíklad naslouchání, dûlení se s druh˘mi nebo zdvofiilé
chování.

• Laskavé skutky.

Abyste dûtem pomohli pfiekonat neposednost, mÛÏete bûhem této ãásti také
vyuÏít fiíkanky spojené s pohyby, protahovací cviãení a písnû.

Hudební ãást: Hudbu lze pouÏívat v prÛbûhu celé doby vyhrazené pro jesle,
abyste navodili veselé, vstfiícné prostfiedí; abyste uãili poselství evangelia a aby-
ste umoÏnili dûtem dûlat nûco jiného (viz „Hudba ve tfiídû jeslí“, xx–xxi). Dûti rády
zpívají tytéÏ písnû kaÏd˘ t˘den. MÛÏete pozvat i nûkoho dal‰ího, aby vám
pomohl s hudbou v jeslích.

Svaãina: Naplánujte svaãinu tak, abyste vyhovûli potfiebám dûtí. Peníze pro
zakoupení svaãiny se mají ãerpat z rozpoãtu Primárek. Vzhledem k tomu, Ïe
dûti mají v jeslích svaãinu kaÏd˘ t˘den, uãitelé se mají zeptat rodiãÛ, zda existují
nûjaké potraviny, které nechtûjí, aby jejich dûti jedly (viz Církevní pfiíruãka pokynÛ,
Kniha 2: Vedoucí knûÏství a pomocn˘ch organizací [2000], 239). NeÏ rozdáte
dûtem svaãinu, pomozte nûkterému dítûti, aby jídlo poÏehnalo.

V˘uková ãást: Lekce v této pfiíruãce jsou napsány pro tfiíleté dûti, ale mnohé
ãinnosti v lekcích a v oddílech pro obohacující ãinnosti jsou vhodné i pro dûti
mlad‰í. KaÏdá lekce také obsahuje oddíl „DoplÀkové ãinnosti pro mlad‰í dûti“.
(V‰imnûte si prosím, Ïe pfiíprava a materiály potfiebné pro tyto doplÀkové ãinnosti
nejsou u jednotliv˘ch lekcí v oddíle „Pfiíprava“ uvedeny. Peãlivû si pfieãtûte popis
kaÏdé ãinnosti, kterou chcete pouÏít, abyste se ujistili, Ïe máte k dispozici v‰e
potfiebné.)

Pfiíklady toho, jak lze lekce v této pfiíruãce pfiizpÛsobit pro tfiídu jeslí, lze najít
na stranách xxi–xxiv. Pfii úpravû lekcí pamatujte na to, abyste s modlitbou
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pfiem˘‰leli o tom, co jsou dûti schopny pochopit a co je zajímá. âinnosti mají
b˘t krátké a rozmanité, protoÏe dûti v tomto vûku se dokáÏí soustfiedit pouze
chvilku. Dûti se uãí díky opakování, takÏe mÛÏete zopakovat urãitou ãinnost
v prÛbûhu jedné lekce nebo v lekcích pfií‰tích. Dal‰í rady pro v˘uku mlad‰ích
dûtí viz „Pfiíprava lekcí“, „V˘uka lekcí“, „Hudba ve tfiídû“ a „Vizuální pomÛcky“
na stranách vii–viii.

âinnosti: Vyberte ãinnosti jako napfiíklad vybarvování, modelování z tûsta na
hraní, scénky, hry, atd. (viz „âinnosti a hry pro jesle“, xv–xix), které podpofií dané
poselství evangelia, umoÏní dûtem, aby se dûlily s ostatními a umoÏní jim nûco
vyrobit nebo vytvofiit. Nedûlejte si starosti s tím, pokud se mlad‰í dûti chtûjí vrátit
ke hfie.

Zakonãení: Pomozte dûtem uklidit v‰echny hraãky a materiály; poté struãnû
zopakujte a shrÀte poselství evangelia, kterému se uãily v dané lekci. Pomozte
nûkterému dítûti pronést závûreãnou modlitbu.

P¤ÍPRAVA DùTÍ
NA JESLE Nûkolik t˘dnÛ pfiedtím, neÏ dítû zaãne nav‰tûvovat jesle, první rádkynû v pfied-

sednictvu Primárek má dát rodiãÛm dítûte kopii kontrolního seznamu, kter˘ je
uveden na stranû xiii, a má sjednat schÛzku rodiãÛ s uãiteli jeslí.

CHARAKTERISTIKA
MAL¯CH DùTÍ Pokud si prostudujete níÏe uvedené charakteristiky mal˘ch dûtí, pomÛÏe vám

to lépe porozumût tomu, proã se dûti ve va‰í tfiídû chovají tak, jak se chovají.
PouÏívejte tyto znalosti pfii pfiípravû a v˘uce lekcí a pfii jednání s dûtmi. Pamatujte
na to, Ïe toto jsou v‰eobecné pokyny; dûti se nevyvíjejí stejn˘m tempem ani se
v témÏe vûku nechovají stejn˘m zpÛsobem. Dal‰í informace o charakteristice dûtí
najdete v pfiíruãce Uãení – není vût‰ího povolání (110–111).

Du‰evní charakteristika malého dítûte

• Pfiem˘‰lí jednodu‰e a doslovnû. Nerozumí abstraktním my‰lenkám.

• DokáÏe se soustfiedit pouze na krátkou dobu (jednu aÏ tfii minuty).

• âasto klade otázky nebo proná‰í poznámky, které nesouvisejí s dan˘m
tématem.

• Je velmi zvûdavé a zkoumavé.

• Obvykle se nad‰enû uãí nov˘m vûcem a zkou‰í je.

• Má rádo opakování.

• DokáÏe ãinit jednoduchá rozhodnutí.

Fyzická charakteristika malého dítûte

• Je obvykle velmi Ïivé.

• Rozvíjí schopnost pochodovat, skákat a tleskat.

• Snadno se stane, Ïe je neposedné a podráÏdûné a snadno se unaví.

• Je pro nû jednodu‰‰í nûco rozdûlat nebo sundat neÏ nûco vrátit na své místo.



Kontrolní seznam pro rodiãe
Dítû mÛÏe pfiistupovat ke své první náv‰tûvû v jeslích s nedoãkavostí nebo s obavami, s úsmûvem nebo se
slzami. Rodiãe mohou mít velk˘ vliv na to, aby pro jejich dítû byly jesle radostn˘m záÏitkem tím, Ïe je na to pfie-
dem pfiipraví. KdyÏ dûti vûdí, kam pÛjdou a co je ãeká, obvykle tam budou chtít chodit. Ty, které pfiijdou do jeslí
s nedostateãnou nebo s Ïádnou pfiedchozí pfiípravou, mohou mít strach a moÏná tam nebudou chtít zÛstat.
Pfiipravte své dítû na náv‰tûvu jeslí tím, Ïe budete dodrÏovat pokud moÏno co nejvíce níÏe uveden˘ch pokynÛ:
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1. Uãte své dítû o jeslích alespoÀ dva t˘dny
pfied jeho první náv‰tûvou.

2. Zafiiìte, aby se va‰e dítû setkalo s uãiteli
jeslí t˘den nebo dva t˘dny pfied jeho první
náv‰tûvou jeslí.

3. Zafiiìte, aby se va‰e dítû setkalo s nûkolika
dal‰ími dûtmi z jeslí.

4. T˘den pfied první náv‰tûvou jeslí mluvte
s dítûtem v pozitivním duchu o jeslích.

5. Jdûte si se sv˘m dítûtem prohlédnout tfiídu
jeslí, kdyÏ tam nikdo není.

6. Den pfiedem pfiipomeÀte svému dítûti, Ïe
zítra mu zaãnou jesle.

7. První den, kdy dítû pÛjde do jeslí, mu dejte
dostatek ãasu na to, aby se pfiipravilo na
shromáÏdûní. Nespûchejte.

8. Nechejte v‰echny hraãky svého dítûte doma.

9. NeÏ pfiivedete dítû do jeslí, postarejte se
o jeho potfieby – doveìte ho na toaletu a
nakrmte ho. Dítû, které potfiebuje vymûnit
plenu, bude pfiivedeno k nûkterému z rodiãÛ.

10. Pfiijìte do jeslí vãas.

11. Ujistûte dítû o tom, Ïe se pozdûji vrátíte.
Na konci jeslí se hned vraÈte a dítû si
vyzvednûte.

12. Pokud má va‰e dítû strach, zÛstaÀte
nûkolik prvních náv‰tûv v jeslích s ním.

13. ¤eknûte uãitelÛm v jeslích, ve kter˘ch
tfiídách bûhem jeslí budete, aby vám mohli
dítû pfiivést, pokud by se vyskytl nûjak˘
problém.

14. Pokud má va‰e dítû nûjak˘ neobvykl˘
problém, napfiíklad alergii na urãité
potraviny, informujte o tom uãitele jeslí.

15. Popovídejte si s dítûtem o náv‰tûvû jeslí
v pozitivním a nad‰eném duchu. Dbejte
na to, abyste mluvili o tfiídû jeslí svého
dítûte a o jeho uãitelích v dobrém.

16. Pamatujte na to, Ïe díky lásce a trpûlivosti
budou jesle pro va‰e dítû dobr˘m záÏitkem.

Nevoìte prosím dítû do jeslí, pokud má nûkteré z níÏe uveden˘ch pfiíznakÛ:

• horeãka

• r˘ma

• ka‰el

• neobvyklá podráÏdûnost nebo rozmrzelost

• zvracení

• prÛjem

• vyráÏka

• v˘tok z oãí

• v‰i

• nemoc nebo infekci, kvÛli které dítû bralo bûhem
posledních 48 hodin antibiotika

• obvyklou dûtskou nemoc v období nakaÏlivosti:

plané ne‰tovice (sedm dní)

spalniãky (dokud vyráÏka nezmizí)

spála (dokud vyráÏka nezmizí)

pfiíu‰nice (dokud otok nezmizí, coÏ obvykle
trvá sedm dní)

li‰ej

Pokud má va‰e dítû alergii, pfii které mu teãe z nosu,
má ka‰el nebo vyráÏku, informujte prosím uãitele jeslí
o tom, Ïe pfiíznaky va‰eho dítûte jsou zpÛsobené
nemocí, která není nakaÏlivá.
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Sociální charakteristika malého dítûte

• Je dÛvûfiivé.

• Obvykle si rádo hraje samo.

• âasto je dosti sobecké a soustfiedûné na sebe.

• Dûlá mu potíÏe dûlit se s ostatními a ãekat, aÏ na nûj pfiijde fiada.

• âasto se o hraãky pfie.

Emocionální charakteristika malého dítûte

• Obvykle dychtí po tom, aby nûkoho milovalo a aby bylo milováno.

• Má ãasto emocionální v˘levy.

• âasto se snadno rozpláãe.

• Jeho nálada se ãasto mûní.

Duchovní charakteristika malého dítûte

• Rádo se modlí, ale bude potfiebovat pomoc s modlitbou.

• MÛÏe se zaãít uãit, co to znamená uctivost.

• Je vnímavé vÛãi Duchu.

• Rozumí tomu, Ïe Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ nás milují.

• Rozumí základním duchovním pojmÛm.

MOÎNÉ
PROBLÉMY
V JESLÍCH A
JEJICH ¤E·ENÍ I v tûch nejlep‰ích jeslích se dûti obãas chovají nevhodnû. NíÏe jsou uvedeny

nûkteré bûÏné problémy s chováním a návrhy na jejich fie‰ení.

PPrroobblléémm MMooÏÏnnéé  fifiee‰‰eenníí

Rodiã vám fiekne, Ïe jeho dítû
nechce chodit do jeslí. Dítû kfiiãí
a pláãe, kdyÏ se rodiã snaÏí
odejít.

Povzbuìte rodiãe, aby své dûti pfiipravovali
na jesle pfiedem (viz „Pfiíprava dûtí na jesle“,
strany xii-xiii). PoÏádejte jednoho rodiãe, aby
zÛstal ve tfiídû, dokud se dítû neuklidní a neu-
sadí. MÛÏete také poÏádat dal‰í dospûlé, aby
podrÏeli plaãící dûti a pomohli jim získat pocit
vût‰í jistoty.

Zdá se, Ïe dítû se bojí vás
nebo ostatních dûtí, bloumá
bezcílnû po místnosti a nechce
s nik˘m mluvit.

Buìte trpûliví; nevyvíjejte na dítû nátlak. Dejte
mu ãas na to, aby poznalo vás, ostatní dûti i
prostfiedí. Obãas dítû uklidnûte a navrhnûte mu,
aÈ vyzkou‰í jednu nebo dvû nûjaké ãinnosti.
Pomozte dítûti, aby se mu nûco povedlo.

Bûhem celé doby jeslí se vám
dítû tiskne k noze nebo se vám
snaÏí sedût na klínû.

Malé dûti potfiebují vfielé city a pozornost. KdyÏ
dítû pravidelnû na chvíli podrÏíte a promluvíte
s ním, obvykle ho to uspokojí. Poté dítû
povzbuìte, aby se zapojilo do ãinností jeslí.
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Bûhem v˘uky lekce se nûkolik
dûtí zvedne a odejde je‰tû pfied
koncem ãinností.

Buìte ve stfiehu a uvûdomujte si potfieby,
zájmy a dobu soustfiedûní kaÏdého dítûte.
V‰ímejte si známek toho, Ïe se dûti nudí nebo
jsou neposedné, abyste mohli upravit danou
ãinnost tak, aby odpovídala zájmu dûtí.
NenuÈte Ïádné dítû k tomu, aby se zapojovalo
do jakékoli ãinnosti. Pokud se nûkteré dûti
chtûjí vrátit k hraní si s hraãkami, dovolte jim to.

Dítû nechce sedût potichu a
poslouchat. Strká do dûtí, které
sedí poblíÏ, nebo je tahá.

Druh˘ uãitel mÛÏe usmûrnit pozornost dítûte
k ãinnosti, kterou vede první uãitel. Dejte dítûti
nûco do rukou, aby se tak aktivnû zapojilo do
lekce nebo ãinnosti.

Nûkolik dûtí se zaãne prát o
hraãku. Jedno dítû si chce
hraãku nechat, a tak kope,
napadá druhé nebo kou‰e.

Dûti nûkdy dokáÏí samy vyfie‰it neshody mezi
sebou, ale máte zasáhnout, je-li to nezbytné,
abyste zabránili tomu, Ïe se navzájem zraní
nebo po‰kodí vybavení tfiídy. MÛÏete dûtem
navrhnout, jak vyfie‰it jejich problém.

Dítû si zaãne hrát nebezpeãnû
– toãí s hraãkou kolem sebe,
tluãe do ní nebo s ní hází. Pak
odbûhne do jiné ãásti místnosti.

Je tfieba, abyste toto chování zarazili.
Vysvûtlete dítûti, proã se takto nemÛÏe
chovat; pak ho nasmûrujte k jiné ãinnosti.

Dítû bere z poliãky jednu
hraãku za druhou, a nechce
Ïádnou uklidit.

Jemnû, ale nesmlouvavû zopakujte, jaké
chování od dítûte oãekáváte. UkaÏte dítûti,
jak má hraãky uklidit. Povzbuìte dítû, aby
hraãku uklidilo, neÏ si vezme jinou.

Dítû zaãne fÀukat a plakat.
KdyÏ se ho snaÏíte utû‰it,
fiekne vám: „Nemám tû rád,“
a odtáhne se.

Malé dûti se obvykle snadno rozru‰í. UkaÏte
dítûti nûjakou zvlá‰tní hraãku a navrhnûte mu,
aby si s ní hrálo. Pokud to nezabírá, vyzkou-
‰ejte nûjak˘ pfiíbûh nebo knihu. Nûkdy pom-
ÛÏe zastavit pláã, kdyÏ dítûti utfiete slzy. Pokud
dítû nepfiestává plakat, vezmûte ho k rodiãi.

Dítû se ptá: „Kdy pfiijde
maminka? Kdy mÛÏu jít domÛ?“

Ujistûte dítû, Ïe jeho rodiãe se vrátí. Povídejte
si s ním o tom, co ho je‰tû ãeká, neÏ pÛjde
domÛ.

âINNOSTI A HRY
PRO JESLE âinnosti uvedené v tomto oddíle pouÏívejte v jeslích podle vlastního uváÏení

bûhem doby na hraní nebo bûhem rÛzn˘ch ãinností. MÛÏete také vyuÏít jakékoli
ãinnosti z tohoto oddílu, které se vztahují k urãité lekci, bûhem v˘ukové ãásti
v jeslích, pfiiãemÏ ãinnosti z dané lekce lze také vyuÏít bûhem doby na hraní.
UmoÏnûte dûtem, aby se mohly ãinnostem vûnovat bûhem doby na hraní, ale
nepoÏadujte po nich, aby se do ãinností zapojily. Nûkteré dûti mohou dávat
pfiednost hfie s hraãkami bûhem celé doby na hraní.

V˘tvarné ãinnosti

Zku‰enosti s v˘tvarn˘m umûním se mohou dûtem líbit a mohou jim pomoci
rozvíjet sebedÛvûru, tvofiivost, manuální zruãnost, koordinaci mezi zrakem a
pohyby rukou a uvûdomûní si vlastních smyslÛ. V˘tvarné umûní mÛÏe b˘t také
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velmi uspokojující zpÛsob, jak vyjádfiit vlastní osobnost. Pfii plánování vhodn˘ch
v˘tvarn˘ch ãinností pro svou tfiídu vyuÏijte své pfiedstavivosti a tvofiivosti.

NíÏe uvedené pokyny vám mohou pomoci naplánovat tvofiivé v˘tvarné ãinnosti:

• Dbejte na to, aby daná ãinnost byla jednoduchá.

• Buìte pfiipraveni. Mûjte k dispozici ve‰ker˘ potfiebn˘ materiál a seznamte se
s tím, jak se daná ãinnost provádí.

• Buìte flexibilní. Jste-li flexibilní, nebudete zklamáni, kdyÏ se ãinnost nebude
vyvíjet tak, jak jste plánovali. Pamatujte na to, Ïe dûti se ãasto více zajímají o
experimentování s materiály, které jim dáte, neÏ o dokonãení urãité ãinnosti.

• Jednejte v pozitivním duchu a zajímejte se o to, co dûti dûlají, a upfiímnû je
chvalte.

• PouÏívejte rozmanité ãinnosti. Plánujte ãinnosti, které umoÏní dûtem pouÏívat
kaÏd˘ t˘den ‰irokou ‰kálu materiálÛ a postupÛ.

• Buìte taktní. Malé dûti se ne vÏdy snaÏí sv˘m umûním nûco znázornit.
Prostû rády experimentují s materiály, které mají k dispozici. Chcete-li nûco
poznamenat k dílu nûjakého dítûte, zeptejte se: „¤ekni mi nûco o svém
obrázku“ namísto „Co je to?“.

• Poskytujte pomoc pouze minimálnû. Pomozte, je-li to nutné, ale umoÏnûte
dûtem, aby své dílo vytváfiely samy.

Vybarvování pfii hudbû

Potfiebné materiály: nahrávky hudby nebo hudební nástroje, papír a voskovky
nebo pastelky.

Nechejte dûti, aby si vybarvovaly, zatímco hraje hudba. PoÏádejte je, aby vybar-
vovaly podle toho, co pfii hudbû pociÈují.

KoláÏ

KoláÏ je obrázek vytvofien˘ z kouskÛ papírÛ, fotografií ãi jin˘ch materiálÛ, které se
nalepují na základnu.

Potfiebné materiály: pro koláÏ lze pouÏít témûfi jak˘koli materiál, napfiíklad balicí
papír, hedvábn˘ papír, vzorky tapet, listy, písek a tûstoviny. Pro kaÏdé dítû budete
potfiebovat tekuté nebo tuhé lepidlo a kus papíru nebo jin˘ pfiedmût s rovn˘m
povrchem (kter˘ bude tvofiit základnu pro koláÏ).

PoÏádejte dûti, aby si vybraly, jaké materiály nalepí na základnu koláÏe. AÈ si
vytvofií obrázek podle svého pfiání.

Navlékání makarónÛ

Potfiebné materiály: velké nevafiené makaróny (nebo kousky slámy nebo jakého-
koli jiného materiálu, kter˘ lze snadno navlékat na provázek), del‰í kus provázku
nebo pfiíze pro kaÏdé dítû a lepidlo nebo vosk.

Zpevnûte jeden konec kaÏdého provázku tak, Ïe ho namoãíte do lepidla nebo
do vosku. Poté, co konec provázku uschne, bude dostateãnû tuh˘ pro navlé-
kání. Na druhém konci provázku udûlejte uzel, aby makaróny na provázku
drÏely. PoÏádejte dûti, aby navlékaly makaróny, a aÏ budou hotovy, svaÏte oba
konce provázku.
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Jednoduché tûsto na hraní

Potfiebné materiály:

2 ‰álky mouky
1 ‰álek soli
1 polévková lÏíce rostlinného oleje
3/4 ‰álku vody
potravináfiské barvivo (nepovinné)

Smíchejte mouku se solí. Pfiidejte olej a dostatek vody, aby smûs mûla konzis-
tenci podobnou jílu. Pfiidávejte vodu po tro‰kách, dokud smûs nebude tvárná,
ale aÈ není pfiíli‰ lepkavá. Promíchejte a mírnû prohnûÈte. (Chcete-li tûsto obarvit,
pfiidejte do vody, neÏ ji smícháte s moukou a se solí, potravináfiské barvivo.)

KdyÏ budete chtít pouÏít toto tûsto na hraní v jeslích, pfiipravte si ho pfiedem
doma a uchovejte ho ve vzduchotûsné nádobû, je-li to moÏné. Pfiineste si papír
(voskovan˘ papír je k tomu zvlá‰tû vhodn˘), kter˘ poloÏíte na stoly, na kter˘ch
budou dûti pouÏívat tûsto na hraní.

Hry a fiíkanky spojené s pohyby

Dûti rády dûlají cokoli, co vyÏaduje pohyb, napfiíklad jednoduché hry nebo ãin-
nosti, které doprovázejí fiíkanky ãi písnû. Mnohé fiíkanky spojené s pohyby jsou
uvedeny v lekcích a nûkolik jednoduch˘ch her je popsáno níÏe. KdyÏ mají dûti
urãitou ãinnost rády, lze ji pouÏít mnohokrát bûhem daného roku, nejen v lekcích,
kde je uvedena.

NíÏe uvedené pokyny vám mohou pomoci nauãit dûti nov˘m fiíkankám spojen˘m
s pohyby:

• Nauãte se pfiedem dané fiíkanky spojené s pohyby nazpamûÈ.

• Nejprve sami pfiefiíkejte slova a pfiedveìte dûtem pohyby, pfiiãemÏ dané
pohyby zveliãujte. Pak vyzvûte dûti, aby se k vám pfiidaly.

• Zaãnûte pomalu, aby tak dûti mohly porozumût dan˘m slovÛm a pohybÛm.

• Obãas pouÏijte vizuální pomÛcky, které vám pomohou pfiedvést fiíkanky
spojené s pohyby. KdyÏ se dûti mají na co dívat, vûnují tomu více pozornosti
a uãí se lépe.

• Pokud dûti zaãnou b˘t neposedné, fiíkanku zkraÈte. Pokud je fiíkanka dlouhá,
mÛÏete pomáhat dûtem pfiedvádût pohyby, zatímco slova budete pfiefiíkávat
sami.

¤íkanky pro navození uctivé atmosféry

NíÏe uvedené fiíkanky pouÏijte v pfiípadû, kdy jsou dûti neposedné a potfiebují
pomoc, aby se zaãaly chovat uctivû. Pokud budete nûkteré z nich pouÏívat ve
stejnou dobu kaÏd˘ t˘den, mÛÏe to dûtem pomoci poznat, kdy je ãas na úvodní
nebo závûreãnou modlitbu. Pomozte dûtem pfiefiíkávat slova a napodobujte
improvizovanû pohyby, o kter˘ch se slova zmiÀují.
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Otevfii, zavfii [ruce]

Otevfii, zavfii;
otevfii, zavfii;
trochu zatleskej!
Otevfii, zavfii;
otevfii, zavfii;
do klína je dej!

Jednou rukou zatfiesu

Jednou rukou zatfiesu,
druhou je‰tû víc,
pak obûma zatleskám.
Zvednu ruce,
dám je dolÛ
a uÏ s nimi neh˘bám.

NoÏiãky dám k sobû,
aby nikam ne‰ly,
na Ïidli se posadím.
Skloním hlavu,
zavfiu oãi,
k modlitbû se pfiipravím.

Nûkdy jsem velik˘, jindy zas malink˘

PouÏijte níÏe uvedenou protahovací fiíkanku, kdyÏ dûti jiÏ nûjakou dobu sedí a
potfiebují se protáhnout. Zopakujte ji podle potfieby.

Nûkdy jsem velik˘ – moc, moc velik˘ (vstaÀte a pak se postavte na ‰piãky).

Jindy jsem malink˘ – moc, moc malink˘ (skloÀte se a pak se shrbte aÏ k zemi).

Nûkdy jsem velik˘, jindy zas malink˘ (postavte se a pak se skloÀte).

Jak˘ jsem teì? (Postavte se nebo se skloÀte a nechejte dûti fiíci, zda jste velik˘
nebo malink˘.)

Malé semínko

Vyprávûjte dûtem o tom, jak se semínka zasadí do zemû, a pomozte jim hrát si
na to, Ïe jsou semínka, která právû rostou. ¤eknûte dûtem: „Budeme si hrát, Ïe
jsme malá semínka“ (dfiepnûte si nebo se schoulete do klubíãka a zavfiete oãi).
„Pak vy‰lo sluníãko a semínko zahfiálo. Pak pfii‰el dé‰È a fiekl: ,Probuì se,
semínko!‘“ (Otevfiete oãi a zaãnûte se protahovat.) „Vstávej semínko, abys
mohlo rÛst!“ (VstaÀte a natáhnûte ruce nad hlavu.) „A z mal˘ch semínek vyrostly
krásné kytiãky [nebo vysoké stromy].“

Jedeme na náv‰tûvu k babiãce [nebo k dûdeãkovi]

¤eknûte dûtem: „Budeme si hrát na to, Ïe jedeme na náv‰tûvu k babiãce
[nebo k dûdeãkovi]. Nejprve si na sebe musíme vzít kabát [nebo se obléknout].“
(Pfiedvádûjte, Ïe si na sebe berete kabát nebo se oblékáte.) „Nastupujeme do
auta [nebo do autobusu].“ (Pfiedvádûjte, Ïe otevfiete dvefie a jedete.) „Paneãku,
tahle cesta je ale hrbolatá.“ (Pfiedvádûjte, Ïe jedete pfies hrboly.) „Podívejte,
zamáváme policistovi.“ (Zamávejte.) „UÏ jsme skoro tam. A uÏ pfiichází babiãka
[nebo dûdeãek]. Pofiádnû ji [nebo ho] obejmeme.“ (Pfiedvádûjte, Ïe objímáte
babiãku nebo dûdeãka.)
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Pomáháme rodiãÛm

Veìte dûti pfii ãinnostech, pfii kter˘ch pfiedvádûjí, Ïe pomáhají rodiãÛm. MÛÏete
napfiíklad fiíci: „Pojìme si hrát na zametání podlahy.“ Dûti pak pfiedvádûjí, jak se
zametá podlaha. MÛÏete pokraãovat tím, Ïe stelete postel, um˘váte okna, utíráte
prach, shrabáváte listí, okopáváte na zahrádce, um˘váte auto nebo dûláte jinou
práci, která je obvyklá ve va‰í oblasti.

Hra s kutálením míãe

Potfiebné materiály: míã.

Dûtí se posadí do pÛlkruhu. Vy si sednete pfied nû a budete kutálet míã nûja-
kému dítûti a pfiitom fieknete jeho jméno, nebo mu poloÏíte otázku t˘kající se
dané lekce. Dítû bude kutálet míã zpátky k vám a fiekne své jméno nebo zod-
poví otázku. Dbejte na to, aby kaÏdé dítû alespoÀ jednou kutálelo míã. Tuto
hru mÛÏete také hrát ve stoje a míã si podávat.

Nacházení odpovídajícího tvaru

Potfiebné materiály: barevn˘ papír, nÛÏky.

Z barevného papíru vystfiihnûte jeden velk˘ a jeden mal˘ v˘stfiiÏek tûchto tvarÛ:
ãtverec, kruh, trojúhelník, srdce, osmiúhelník a ovál. RozloÏte jednotlivé tvary na
podlahu. KaÏdé dítû, jedno po druhém, má za úkol poloÏit mal˘ tvar na odpoví-
dající velk˘ tvar. Dal‰í moÏností je vystfiihnout tytéÏ tvary na papír rÛzn˘ch barev
a nechat dûti, aby nacházely odpovídající v˘stfiiÏky podle barvy namísto tvaru.

Hudební tvary

Potfiebné materiály: rÛznobarevné kruhy vystfiiÏené z barevného papíru nebo
látky, nahrávky hudby nebo hudební nástroje, lepicí páska (nepovinné).

Pfiilepte nebo poloÏte kruhy na podlahu do tvaru velkého kruhu. PusÈte hudbu a
poÏádejte dûti, aby chodily po vnûj‰í stranû velkého kruhu. KdyÏ pak hudba pfie-
stane hrát, kaÏdé dítû fiekne, jakou barvu má kruh, u kterého stojí. Dal‰í moÏností
je pouÏít rÛzné tvary a nechat dûti, aby fiekly, jakou má v˘stfiiÏek barvu a tvar.

Házení pytlíkem s fazolemi

Potfiebné materiály: pytlíky s fazolemi; krabice, ko‰ nebo terã (vytvofien˘ tak, Ïe do
obrázku na plakátu, kter˘ je pfiipevnûn˘ k nûjakému tuhému materiálu, vyfiíznete díry).

AÈ dûti házejí pytlíkem s fazolemi do krabice, ko‰e nebo terãe. (MÛÏete vytvofiit
takové pytlíky nebo terã, kter˘ by se vztahoval k urãitému svátku nebo k urãité
lekci.) Dûti také mohou házet pytlíky na kostky nebo krabice postavené na sobû.

Sochy

Potfiebné materiály: nahrávky hudby nebo hudební nástroje.

PusÈte hudbu a poÏádejte dûti, aby se pohybovaly po místnosti. KdyÏ hudba
pfiestane hrát, dûti zÛstanou stát zcela bez pohnutí jako sochy. KdyÏ zaãne
hudba hrát znovu, dûti se mohou opût pohybovat, ale musejí stát bez pohnutí,
kdykoli se hudba zastaví.
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HUDBA VE T¤ÍDù
JESLÍ Hudba v místnosti, kde se scházejí jesle, navozuje hfiejivou a láskyplnou

atmosféru a vytváfií tak z Primárek místo, kde jsou dûti ‰Èastné. Dûti ve vûku jeslí
jsou pfiipravené a dychtivé uãit se o Nebeském Otci a o JeÏí‰i Kristu, o sobû i
o tomto nádherném svûtû. Jednou z dÛleÏit˘ch forem, jak se dûti mohou uãit,
je hudba. Dûti mají rády hudbu v mnoha rÛzn˘ch podobách. Mohou zpívat, hrát
na hudební nástroje, pohybovat se pfii hudbû a naslouchat hudbû. Viz „Hudba
ve tfiídû“ na stranû viii, kde najdete dal‰í informace o vyuÏití hudby pfii v˘uce
mal˘ch dûtí.

Zpûv

Malé dûti moÏná nebudou chtít zpívat s vámi (velmi malé dûti to moÏná ani
nezvládnou), ale rády vás poslouchají, kdyÏ zpíváte, a ãasto se prostfiednictvím
písní uãí dÛleÏit˘m zásadám. Povzbuzujte dûti, aby zpívaly, ale nedûlejte si sta-
rosti s tím, pokud zpívat nebudou. Dûti, které nedokáÏí zpívat s vámi, budou
moÏná rády provádût jednoduché pohyby, zatímco vy zpíváte.

TytéÏ písnû mÛÏete pouÏívat kaÏd˘ t˘den, kdyÏ zaãínáte jednotlivé ãinnosti. KdyÏ
dûti usly‰í známou melodii, budou vûdût, jaká ãinnost zaãíná. Také mÛÏete mûnit
slova písnû a pfiizpÛsobovat je situacím, ve kter˘ch se dûti nacházejí, nebo ãin-
nostem, kter˘m se vûnují. Zpívejte bûhem celého roku ãasto písnû, které si dûti
oblíbily.

NíÏe uvedené písnû jsou obzvlá‰tû vhodné pro jesle. MoÏná vás napadnou rÛzné
moÏnosti, jak upravit tyto i dal‰í písnû, aby je bylo moÏné vhodnû pouÏít v jeslích.

• „·Èastná rodina“

• „Dûlej, co dûlám“

• „Jsi-li ‰Èasn˘“

• „Moje ruce“

• „Snûhulák“

• „Pr‰í v‰ude kolem nás“

• „Úsmûv“

• „Popkorn puká“

Hudební nástroje

Obstarejte pro dûti jednoduché hudební nástroje nebo si je sami vytvofite.

Flétna nebo trubka: Do trubice z kartónu (pouÏívané napfiíklad pro role balicího
papíru nebo papírov˘ch utûrek) udûlejte po stranû nûkolik dírek. Pro vytvofiení
zvlá‰tního efektu pfiekryjte jeden konec trubky celofánem. Na tento nástroj lze
hrát tak, Ïe se do nûj brouká nebo zpívá.

·palíãky s brusn˘m papírem: Z 2,5 cm silného prkna vyfiíznûte dva ‰palíky 5 cm
‰iroké a 10 cm dlouhé. Pak vyfiíznûte dva malé kousky o rozmûrech cca 2,5 x
6 cm. Zbruste ostré hrany nebo od‰tûpené tfiísky. Pfiibijte hfiebíky mal˘ kousek
dfiívka do stfiedu vût‰ího ‰palíku. Na druhou stranu ‰palíku pfiipevnûte kousek
brusného papíru. Na tento nástroj lze hrát tak, Ïe budete ‰palíky tlouci o sebe
nebo budete drhnout o sebe smirkov˘m papírem pfiipevnûn˘m na ‰palících.
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Tfiepaãky: Do plechovky, která nemá ostré hrany, nebo do kartónové nádobky
vloÏte pecky nebo suché fazole. PoÏádejte dûti, aby plechovku nebo nádobku
ozdobily. Zakryjte bezpeãnû otvory nádobek, aby dûti nemohly jejich obsah spolk-
nout nebo aby si s ním nehrály. Na tento nástroj lze hrát tak, Ïe s ním tfiepete.

Zvonky: Pfii‰ijte zvonky na pruh látky. Na tento nástroj lze hrát tak, Ïe s ním tfiepete.

Pohyb pfii hudbû

Kreativní pohyb pfii hudbû pomáhá dûtem vyuÏívat ãinorodû energii a rozvíjí jejich
schopnost kreativnû myslet. Dûti se mohou pohybovat pfii zpûvu, pfii hfie na
piano nebo na jin˘ nástroj nebo pfii reprodukované hudbû.

Abyste zapojili dûti do pohybu pfii hudbû, mÛÏete se fiídit tûmito pokyny:

• ¤íkejte dûtem, kdy mají pfii hudbû pobíhat, poskakovat na místû, dûlat
úklony, zatoãit se dokola, na‰lapovat na ‰piãky, plazit se, poposkoãit nebo
se protahovat. UmoÏnûte dûtem, aby se vystfiídaly v tom, Ïe povedou ostatní
dûti a budou jim fiíkat, jak se mají pohybovat.

• Pou‰tûjte nebo zpívejte písnû, ve kter˘ch se mûní tempo, a nechejte dûti, aby
bûhaly nebo kráãely podle tûchto zmûn.

• KdyÏ se dûti pohybují pfii hudbû, aÈ pfiitom mávají barevn˘mi ‰átky nebo
papírov˘mi fáborky.

• KdyÏ dûti potfiebují nûjakou zmûnu, pouÏijte píseÀ, pfii které dûlají urãité
pohyby. Pokud dûti del‰í dobu sedûly, mÛÏe b˘t vhodná píseÀ, pfii níÏ dûti
pohybem zapojí celé ruce, nohy nebo celé tûlo. Pokud se dûti pohybovaly a
potfiebují se zklidnit, mÛÏe b˘t efektivní píseÀ, pfii níÏ dûti sedí a dûlají pouze
malé pohyby rukama, hlavou nebo oãima.

Poslech hudby

Pokud dûti hudbu pouze poslouchají, mohou mít problémy s tím, aby se na ni
soustfiedily. Kombinujte poslech hudby se zpûvem, s pohyby nebo s dal‰ími
ãinnostmi, jak je to napfiíklad uvedeno níÏe:

• AÈ si dûti lehnou na podlahu a poslouchají rÛzné druhy hudby. Povídejte si o
tom, co pfii hudbû pociÈují. Pak je poÏádejte, aby pfiedvedly to, co pociÈují.

• PusÈte dûtem hudbu s pochodov˘m rytmem a nechejte je pochodovat kolem
místnosti.

• PoÏádejte dûti, aby tleskaly do rytmu hudby, kterou poslouchají.

P¤ÍKLADY
UPRAVEN¯CH
LEKCÍ NíÏe jsou uvedeny pfiíklady toho, jak lze dvû lekce z této pfiíruãky upravit pro

v˘uku v jeslích. Pfii proãítání tûchto pfiíkladÛ vûnujte pozornost tomuto:

KaÏd˘ ãasov˘ úsek v dané lekci se zamûfiuje na jednoduché poselství evangelia.
âinnosti a hudba mají pomoci dûtem, aby zaãaly chápat základní zásady a
v˘razy z evangelia.

Z pÛvodní lekce byly vybrány pouze urãité ãásti. Díky tomu je v˘uka jednoduchá,
naplnûná ãinnostmi a vhodná pro dûti ve vûku jeslí.



xxii

Vybrané ãinnosti nejsou vÏdy pouÏity v tomtéÏ pofiadí, v jakém jsou uvedeny
v pÛvodní lekci. âinnosti bûhem lekce mají b˘t uspofiádány tak, aby co nejlépe
pomohly dûtem ve vûku jeslí porozumût poselství evangelia.

Lekce 6: Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ mû mají rádi

Uvítání Jedním ze zpÛsobÛ, jak v jeslích navodit uctivou atmosféru, je pustit dûtem klid-
nou hudbu, která je vhodná pro církevní shromáÏdûní. Abyste dûti seznámili
s poselstvím evangelia v této lekci, mÛÏete napfiíklad kaÏdému dítûti dát odznak,
na kterém bude napsáno „Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ mû mají rádi“ (viz obohacující
ãinnost 6, str. 22).

âas na hraní 35 minut

Bûhem ãasu na hraní hledejte zpÛsoby, jak byste dûtem pomohli pfiem˘‰let o
Nebeském Otci a JeÏí‰i Kristu. MÛÏete napfiíklad uãit dûti, Ïe Nebesk˘ Otec a
JeÏí‰ mají radost, kdyÏ jsme laskaví jeden k druhému, a Ïe nás mají moc rádi.
Také mÛÏete pomoci dûtem vzpomenout si na lekci z minulého t˘dne tím, Ïe se
jich zeptáte: „Kdo je Syn Nebeského Otce?“

ShromaÏìovací ãást 10 minut

ShromaÏìovací ãást lze také vyuÏít k tomu, abyste dûti pfiipravili na lekci.
Zaãnûte tím, Ïe si zazpíváte píseÀ urãenou k modlitbû a pomÛÏete nûkterému
dítûti pronést modlitbu. Pak pomozte dûtem pfiipravit se na lekci tím, Ïe se jich
zeptáte, kdo nám dal tuto nádhernou zemi, evangelium a Církev (viz ãinnost
k upoutání pozornosti, strana 19).

Hudební ãást 10 minut

Hudba mÛÏe velmi efektivnû pomáhat dûtem ve vûku jeslí chápat poselství evan-
gelia. V této lekci napfiíklad mÛÏete dûtem pomoci pfiem˘‰let o Nebeském Otci
a o JeÏí‰ovi tím, Ïe si zazpíváte píseÀ „Vím, Ïe mÛj Otec Ïije“ nebo „Spasitel rád
mû má“ (viz obohacující ãinnost 2, str. 21). Pokud vám to ãas dovolí, zopakujte si
písnû z pfiedchozí lekce nebo si zazpívejte vybrané písnû uvedené na stranû xx.

Svaãina 10 minut

Aãkoli se v této ãásti nepouÏívá Ïádná ãinnost pro opûtovné zdÛraznûní vyuão-
vaného poselství evangelia, mÛÏete pfiipomenout dûtem, Ïe Nebesk˘ Otec a
JeÏí‰ nás mají rádi a Ïe jim máme dûkovat za v‰e, vãetnû jídla. Pak vyzvûte
nûkteré dítû, aby poÏehnalo jídlo.

V˘uková ãást 10 minut

Tato lekce má nûkolik ãástí, které lze pouÏít k tomu, abyste pomohli dûtem ve
vûku jeslí pochopit, Ïe Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ je mají rádi. MÛÏete napfiíklad pou-
Ïít tyto ãásti z lekce 6:

• Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ Kristus nám dávají poÏehnání (str. 19–20)

• Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ Kristus mají rádi kaÏdého z nás (str. 21)

• DoplÀková ãinnost 2 (str. 22)

• Obohacující ãinnost 1 (str. 21)
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âinnosti 15 minut

âas vûnovan˘ ãinnostem dává dûtem pfiíleÏitost nûco vytváfiet a usmûrÀovat
svou energii. Kdykoli je to moÏné, ãinnosti mají opûtovnû zdÛraznit dané
poselství evangelia. MÛÏete si napfiíklad zahrát hru s kutálením míãe (str. xix)
a pokládat dûtem otázky, které zdÛrazní vyuãované poselství evangelia.

Zakonãení 10 minut

VyuÏijte tuto ãást k tomu, abyste dûtem pfiipomnûli, Ïe Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ je
mají rádi a Ïe je znají jménem. Vyjádfiete vdûãnost za poÏehnání, která vám
Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ Kristus dávají. Poté pomozte nûkterému dítûti pronést
závûreãnou modlitbu.

Lekce 10: Jsem vdûãn˘ za stromy, rostliny a kvûtiny

Uvítání KdyÏ dûti pfiicházejí do jeslí, kaÏdé pfiivítejte a oslovte ho jménem. Poté, co je
pfiivítáte, seznamte je s tématem lekce tím, Ïe jim fieknete, Ïe dnes se budou
uãit o rostlinách, o kvûtinách a o stromech.

âas na hraní 35 minut

Bûhem ãasu na hraní pfiipravujte dûti na lekci tím, Ïe jim budete vyprávût o tom,
kolik krásn˘ch vûcí na tomto svûtû Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ Kristus stvofiili, abychom
se z nich radovali.

ShromaÏìovací ãást 10 minut

Zazpívejte píseÀ urãenou k modlitbû; pak pomozte nûkterému dítûti pomodlit se.
Na tuto lekci si také mÛÏete pfiinést nûjakou rostlinu, kterou si dûti mohou pro-
hlédnout, kterou si mohou vzít do ruky a ke které si mohou pfiivonût. Poté vyjád-
fiete vdûãnost za rostliny, za kvûtiny a za stromy (viz doplÀková ãinnost 2, str. 37).

Hudební ãást 10 minut

Pokud se dûti mohou h˘bat pfii nûjaké písni nebo fiíkance s pohyby, pomÛÏe vám
to navodit radostnou atmosféru a umoÏníte tak dûtem, aby mûly nûjakou zmûnu.
Pokud vám to ãas dovolí, mÛÏete si také zazpívat písnû z pfiede‰l˘ch lekcí.

Svaãina 10 minut

Kdykoli je to moÏné, na zaãátku svaãiny se vûnujte jednoduché ãinnosti, která se
t˘ká daného poselství evangelia. V rámci této lekce napfiíklad mÛÏete ke svaãinû
pfiinést chléb a nûjaké ovoce. Vysvûtlete dûtem, Ïe tyto potraviny pocházejí ze
stromÛ, z rostlin a z kvûtin (viz ãinnost na stranû 37). Poté pomozte nûkterému
dítûti, aby poÏehnalo jídlo.

V˘uková ãást 10 minut

Vyberte ãásti lekce, které podle va‰eho názoru pomohou dûtem porozumût
danému poselství evangelia. MÛÏete napfiíklad pomoci dûtem porozumût tomu,
z ãeho rostou stromy, rostliny a kvûtiny tím, Ïe rozfiíznete nûjak˘ plod, aby dûti
vidûly semínka. Vysvûtlete, co se musí stát, aby semínka vyklíãila a zaãala nést
plody (viz obohacující ãinnost 4, strana 37). Poté pomozte dûtem zasadit
semínka do papírov˘ch pohárkÛ s hlínou (viz obohacující ãinnost 1, strana 37).
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âinnosti 15 minut

Po v˘ukové ãásti mÛÏete dûtem pustit klidnou hudbu a nechat je vybarvovat
obrázky stromÛ, rostlin a kvûtin. âinnosti lze vybrat z této lekce nebo ze seznamu
uvedeného na stranách xv–xix. Nûkteré dûti si bûhem této ãásti moÏná budou
radûji hrát s hraãkami. UmoÏnûte dûtem, aby se mohly dan˘m ãinnostem vûno-
vat, ale nepoÏadujte po nich, aby se do nich zapojily.

Zakonãení 10 minut

Tato ãást slouÏí k tomu, abyste shrnuli dané poselství evangelia a pomohli dûtem
pfiipravit se na modlitbu. PfiipomeÀte dûtem, Ïe jsme vdûãni za stromy, za rostliny
a za kvûtiny. Poté pomozte nûkterému dítûti pronést závûreãnou modlitbu.



Jsem dítû BoÏí

1

Lekce

1
Cíl Pomoci kaÏdému dítûti porozumût tomu, Ïe jsme duchovní dûti Nebeského Otce,

kter˘ nás zná a kter˘ nás má rád.

Pfiíprava 1. S modlitbou si prostudujte Exodus 2:1–10; Îalmy 82:6; Nauku a smlouvy

138:55–56 a MojÏí‰e 1:1–6. Viz také Zásady evangelia (31110 121), kapitola 2.

2. Zjistûte dvû nebo tfii chvályhodné vlastnosti kaÏdého dítûte tím, Ïe se poradíte

s jeho rodiãi.

3. Potfiebné materiály:

a) Bible a Drahocenná perla.

b) Pytlík s fazolemi nebo nûjak˘ mal˘ mûkk˘ pfiedmût.

c) Obrázek 1-1, Svût (62196); obrázek 1-2, MojÏí‰ v rákosí (Obrazy z evangelia

106; 62063).

4. Pfiipravte si v‰e potfiebné pro kaÏdou obohacující ãinnost, kterou chcete pouÏít.

V˘ukové ãinnosti Vyzvûte nûkteré dítû, aby proneslo úvodní modlitbu.

âinnost k upoutání
pozornosti

Zazpívejte si s dûtmi píseÀ „Jsem dítû BoÏí“ (ZNPPD 1, str. 96).

Já jsem dítû BoÏí,

na svût mû On poslal

a krásn˘ pozemsk˘ domov

On s rodiãi mi dal.

¤iì mne! Veì mne! Kráãej se mnou!

Cestu svou aÈ vím.

Uã mne, co mám znát jednou,

bych mohl Ïíti s Ním.

Hoìte pytlík s fazolemi nebo jin˘ mûkk˘ pfiedmût nûkterému dítûti a fieknûte

pfiitom: „Znám jedno dítû BoÏí, které se jmenuje .“ PoÏádejte dítû, aby

fieklo své jméno a pytlík s fazolemi vám vrátilo. Opakujte tuto ãinnost, dokud se

v‰echny dûti nevystfiídají.

Jsme duchovní dûti Nebeského Otce

• Kdo je Nebesk˘ Otec? (Odpovûdi dûtí vám pomohou poznat, jak vysvûtlit tento

oddíl lekce na pfiíslu‰né úrovni.)

UkaÏte obrázek 1-1, Svût. Vysvûtlete, Ïe neÏ jsme se narodili na zem, Ïili jsme

v nebi s Nebesk˘m Otcem. Byli jsme tam jako duchové. Duch je to, co máme

uvnitfi a díky ãemu jsme naÏivu. KdyÏ jsme byli duchové, nemûli jsme maso a

kosti, tak jako má na‰e tûlo nyní, ale vypadali jsme stejnû.



2

Vysvûtlete, Ïe Nebesk˘ Otec je otcem na‰ich duchÛ a Ïe my jsme jeho duchovní

dûti. Nepamatujeme si na to, Ïe jsme Ïili s Nebesk˘m Otcem, neÏ jsme pfii‰li na

zem, ale víme, Ïe jsme jeho duchovní dûti, protoÏe o tom ãteme v písmech.

UkaÏte Bibli a pfieãtûte Îalmy 82:6 a vysvûtlete, Ïe v˘raz Nejvy‰‰í znamená

Nebesk˘ Otec. ZdÛraznûte, Ïe kaÏd˘ ãlovûk na zemi je dítû Nebeského Otce.

PíseÀ Zazpívejte si znovu píseÀ „Jsem dítû BoÏí“. Vysvûtlete, Ïe BÛh je dal‰í jméno pro

Nebeského Otce.

Nebesk˘ Otec nás zná a má nás rád

Vysvûtlete, Ïe Nebesk˘ Otec má kaÏdého z nás moc rád, protoÏe jsme jeho dûti.

Zná nás jménem a v‰echno o nás ví. Ví, z ãeho máme radost a z ãeho jsme

smutní. Ví, co je pro kaÏdého z nás nejlep‰í.

âinnost Pfiefiíkejte spolu s dûtmi nûkolikrát tuto fiíkanku a provádûjte bûhem ní popsané

pohyby:

Nebesk˘ Otec mû zná

Nebesk˘ Otec mû zná (ukaÏte na sebe)

a ví, co mám rád.

Ví, kdo jsem a kde bydlím, (naznaãte rukama stfií‰ku)

vím, Ïe má mû rád (pfiekfiiÏte paÏe a dotknûte se rukama ramen, jako kdybyste se

chtûli obejmout).

Ví, proã se usmívám, (poloÏte prsty k ústÛm a protáhnûte koutky úst do úsmûvu)

a ví, z ãeho smutek mám. (poloÏte prsty k ústÛm a stáhnûte koutky dolÛ, jako

kdyÏ jste smutní)

Vím, Ïe mnû chce pomáhat, (ukaÏte na sebe)

a z toho radost mám!

PoÏádejte nûkteré dítû, aby pfii‰lo k vám a postavilo se pfied tfiídu. Díky tomu, co

jste se dozvûdûli od rodiãÛ tohoto dítûte, vysvûtlete, Ïe Nebesk˘ Otec zná chvály-

hodné vlastnosti tohoto dítûte. MÛÏete napfiíklad fiíci: „Nebesk˘ Otec ví, Ïe Alenka

je hodná holãiãka, Ïe pomáhá mamince starat se o svou sestfiiãku a Ïe je obvykle

veselá a pûknû se usmívá.“ Pokraãujte, dokud se v‰echny dûti nevystfiídají.

Vysvûtlete, Ïe kdyÏ jsme hodní a laskaví, podobáme se Nebeskému Otci.

MÛÏeme se podobat Nebeskému Otci

• Jak se fiíká miminku od pejska?

• Co vyroste ze ‰tûÀátka?

• Jak se fiíká miminku od slepiãky?

• Co vyroste z kufiátka?

Vysvûtlete, Ïe právû tak jako zvífiátka, kdyÏ vyrostou, se podobají sv˘m rodiãÛm,

také my, kdyÏ vyrosteme, jsme jako na‰i rodiãe. Nebesk˘ Otec je otec na‰eho

ducha, a tak kdyÏ vyrosteme, mÛÏeme mu b˘t podobní. Nebesk˘ Otec je lásky-

pln˘, hodn˘ a laskav˘ a chce nám pomáhat. KdyÏ jsme láskyplní, hodní a las-

kaví, podobáme se Nebeskému Otci. Vysvûtlete, Ïe se máme snaÏit kaÏd˘ den

podobat se stále více Nebeskému Otci.
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Nebesk˘ Otec má pro nás dÛleÏitou práci

Pfiíbûh UkaÏte obrázek 1-2, MojÏí‰ v rákosí, a vyprávûjte pfiíbûh o tom, jak faraonova

dcera zachránila miminko MojÏí‰e pfied nebezpeãím, jak je to uvedeno

v Exodu 2:1–10.

Vysvûtlete, Ïe kdyÏ MojÏí‰ vyrostl, stal se jedním z dÛleÏit˘ch pomocníkÛ

Nebeského Otce – prorokem. Nebesk˘ Otec fiekl MojÏí‰ovi, Ïe MojÏí‰ je jeho syn

(viz MojÏí‰ 1:4, 6) a Ïe má pro nûj dÛleÏitou práci. Pfieãtûte dûtem první ãást

ver‰e z MojÏí‰e 1:6. MojÏí‰ vykonal tuto práci tím, kdyÏ vyvedl Izraelity ze zemû

Egyptské, kde s nimi lidé zacházeli velmi surovû, do jiné zemû. Tam je MojÏí‰

uãil pfiikázáním Nebeského Otce.

PoÏádejte dûti, aby se jedno po druhém postavilo pfied tfiídu a aby s va‰í pomocí

kaÏdé z nich zopakovalo první ãást ver‰e z MojÏí‰e 1:6, pfiiãemÏ nahraìte

MojÏí‰ovo jméno jménem dítûte: „Mám pro tebe práci, (jméno dítûte), synu mÛj

(dcero má).“

Vysvûtlete, Ïe Nebesk˘ Otec má pro nás dÛleÏité úkoly, zatímco Ïijeme zde

na zemi – máme se napfiíklad stát matkou nebo otcem, misionáfiem, uãitelem,

pomocníkem v Církvi nebo pomocníkem ve mûstû nebo obci, ve které bydlíme.

• Jakou dÛleÏitou práci Nebesk˘ Otec asi chce, abyste udûlali vy?

âinnost PoÏádejte dûti, aby pantomimicky pfiedvedly, ãím chtûjí b˘t, aÏ vyrostou – mohou

napfiíklad pfiedvést maminku nebo tatínka, jak chová miminko, misionáfie, jak

klepe na dvefie, nebo uãitele, jak uãí ve tfiídû.

Svûdectví ¤eknûte dûtem, Ïe mají vÏdy pamatovat na to, Ïe jsou duchovní dûti Nebeského

Otce a Ïe On je zná a má je rád. Pomozte jim porozumût tomu, Ïe se mohou

stát podobnûj‰ími Nebeskému Otci a Ïe mají na zemi vykonat dÛleÏitou práci.

MÛÏete se s nimi napfiíklad podûlit o osobní záÏitek, kter˘ vám pomohl poznat,

Ïe Nebesk˘ Otec vás zná a má vás rád.

Obohacující
ãinnosti Vyberte nûkteré z níÏe uveden˘ch ãinností a pouÏijte je bûhem lekce.

1. UkaÏte dûtem fotografie rÛzn˘ch lidí nebo jim vyprávûjte o lidech, které znají,

a zeptejte se: „Je tento ãlovûk dítû BoÏí?“ Napfiíklad: „Je biskup dítû BoÏí?“

„Je policista dítû BoÏí?“ „Je tvá sousedka dítû BoÏí?“ atd. Pomozte dûtem

porozumût tomu, Ïe kaÏd˘ ãlovûk je dítû BoÏí.

2. Abyste zdÛraznili, Ïe Nebesk˘ Otec zná kaÏdé dítû a zajímá se o nû, poÏádejte

dûti, aby dokonãily vûty, jako napfiíklad: „Nebesk˘ Otec ví, Ïe jsem smutn˘,

kdyÏ “, „Nebesk˘ Otec ví, Ïe mám radost, kdyÏ “, „Nebesk˘

Otec ví, Ïe ze v‰eho nejradûji “, „Nebesk˘ Otec ví, Ïe chodím rád(a)

do Primárek, protoÏe “, atd.

3. Vysvûtlete, Ïe Nebesk˘ Otec je král nebe a zemû. ProtoÏe jsme jeho dûti, jsme

princové a princezny. Udûlejte kaÏdému dítûti jednoduchou korunu a napi‰te

na ni Jsem dítû BoÏí. AÈ si dûti koruny vybarví.

Lekce 1
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4. Spoleãnû s dûtmi zazpívejte první sloku písnû „Dfiív jsem Ïil v nebesích“

(Hvûzdiãka, duben 1999) nebo obû sloky písnû „Vím, Ïe mÛj Otec Ïije“

(ZNPPD 1, str. 94) nebo slova tûchto písní pfiefiíkejte.

DoplÀkové ãinnosti
pro mlad‰í dûti 1. PoÏádejte dûti, aby si vzpomnûly na nûco, co mají rády (tyto informace také

mÛÏete získat pfiedem od jejich rodiãÛ). Zeptejte se kaÏdého dítûte, co má

rádo, a fieknûte mu, Ïe Nebesk˘ Otec o tom ví – napfiíklad takto: „Nebesk˘

Otec ví, Ïe Lenka má ráda pejsky.“

2. Pomozte dûtem pohybovat se podle této fiíkanky:

I kdyÏ jsi moc velik˘, (natáhnûte se do v˘‰ky a natáhnûte paÏe vzhÛru)

mÛÏe‰ pfiijít k nám.

I kdyÏ jsi moc malink˘, (dfiepnûte si)

mÛÏe‰ pfiijít k nám.

Velik˘, (natáhnûte se do v˘‰ky)

malink˘, (dfiepnûte si)

velik˘, (natáhnûte se do v˘‰ky)

malink˘ (dfiepnûte si) –

Nebesk˘ Otec nás má v‰echny rád.

3. Pomozte dûtem dûlat pohyby spojené s touto fiíkankou, zatímco vy pfiefiíkáváte

slova:

Malink˘ MojÏí‰

Malink˘ MojÏí‰ plul v malé lodiãce (z dlanû jedné ruky vytvofite misku a poloÏte

do ní ukazováãek druhé ruky)

a jeho sestra ho sledovala ve vysoké traviãce. (nakukujte skrze prsty, které si

dáte pfied oãi)

KdyÏ ho pak na‰la princezna (pfiedkloÀte se a dívejte se dolÛ) a vzala ho

k sobû, (naznaãte, Ïe zvedáte miminko)

fiekla mu: „Pochovám tû a bude ti dobfie.“ (naznaãte, Ïe chováte miminko

v náruãí)

(Z Fascinating Finger Fun od Eleanor Doanové. © 1951. PouÏito se svolením.)
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Lekce

2
Cíl Pomoci kaÏdému dítûti porozumût tomu, Ïe Nebesk˘ Otec je skuteãná osoba se

zdokonalen˘m tûlem z masa a kostí a Ïe jsme stvofieni podle jeho obrazu.

Pfiíprava 1. S modlitbou si prostudujte Jana 14:9; Nauku a smlouvy 130:22; MojÏí‰e 2:27 a

knihu Joseph Smith–Îivotopis 1:14–17. Viz také Zásady evangelia (31110 121),

kapitola 1.

2. Potfiebné materiály:

a) Bible a Drahocenná perla.

b) Papír a pastelky pro kaÏdé dítû.

c) Zrcátko.

d) Obrázek 1-3, JeÏí‰ Kristus (Obrazy z evangelia 240; 62572); obrázek 1-4,

První vidûní (Obrazy z evangelia 403; 62470).

3. Pfiipravte si v‰e potfiebné pro kaÏdou obohacující ãinnost, kterou chcete pouÏít.

V˘ukové ãinnosti Vyzvûte nûkteré dítû, aby proneslo úvodní modlitbu.

âinnost k upoutání
pozornosti

Rozdejte dûtem papír a pastelky a poÏádejte je, aby nakreslily samy sebe. AÏ

budou hotovy, poÏádejte je, aby obrázek ukázaly v‰em ostatním, a zeptejte se

jich, které dûti jsou skuteãné – ty na papífie nebo ty, které papír drÏí. Zeptejte se

jich, jak to vûdí.

Vysvûtlete, Ïe právû tak, jako jsou skuteãné ony samy, protoÏe mají tûlo, je sku-

teãn˘ i Nebesk˘ Otec a má tûlo. MÛÏeme se dívat na obrázky Nebeského Otce,

ale tyto obrázky nejsou skuteãn˘m Nebesk˘m Otcem. Skuteãn˘ Nebesk˘ Otec

má tûlo z masa a kostí.

JeÏí‰ Kristus vypadá jako Nebesk˘ Otec

Zeptejte se dûtí, zda jim nûkdo nûkdy fiekl, Ïe se podobají sv˘m rodiãÛm. UkaÏte

obrázek 1-3, JeÏí‰ Kristus, a vysvûtlete, Ïe JeÏí‰ Kristus je syn Nebeského Otce.

V písmech se pí‰e, Ïe JeÏí‰ vypadá jako Nebesk˘ Otec. UkaÏte dûtem Bibli a

vysvûtlete jim ver‰ v Janovi 14:9.

• Komu je JeÏí‰ podobn˘?

âinnost PoÏádejte dûti, aby se postavily. Pomozte jim nauãit se nazpamûÈ první ãást

prvního ãlánku víry: „Vûfiíme v Boha, Vûãného Otce, a v Jeho Syna, JeÏí‰e Krista.“

Vypadáme jako Nebesk˘ Otec a JeÏí‰

Vysvûtlete, Ïe jsme duchovní dûti Nebeského Otce a Ïe se mu také podobáme.

Máme tûlo, které se podobá jeho tûlu. Vysvûtlete dûtem ver‰ z MojÏí‰e 2:27.

Vysvûtlete, Ïe to, Ïe jsme stvofieni k obrazu Nebeského Otce, znamená, Ïe

vypadáme jako on.
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âinnost PoÏádejte dûti, aby se jedno po druhém postupnû podívaly do zrcátka nebo

na jiné dítû. AÈ kaÏdé dítû uvede nûjakou ãást tûla, kterou vidí – napfiíklad ruce,

nohy, oãi nebo u‰i. Vysvûtlete, Ïe Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ také mají tyto ãásti tûla.

• Máte tûlo, které se podobá tûlu Nebeského Otce a JeÏí‰e?

Vysvûtlete, Ïe víme, jak Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ vypadají, protoÏe nûktefií proroci

(vedoucí Církve) vidûli Nebeského Otce a JeÏí‰e a napsali o nich v písmech.

Pfiíbûh UkaÏte obrázek 1-4, První vidûní. Vyprávûjte pfiíbûh o Prvním vidûní, jak je popsán

v knize Joseph Smith–Îivotopis 1:14–17.

• Jak Joseph Smith vûdûl, jak Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ vypadají?

• Jaké tûlo má JeÏí‰ a Nebesk˘ Otec?

Svûdectví Vydejte svûdectví, Ïe jste vdûãni za to, Ïe máte tûlo, které bylo stvofieno podle

obrazu Nebeského Otce. Vyjádfiete vdûãnost za mnohé úÏasné vûci, které mÛÏ-

ete dûlat díky tomu, Ïe máte tûlo.

Obohacující
ãinnosti Vyberte nûkteré z níÏe uveden˘ch ãinností a pouÏijte je bûhem lekce.

1. PoÏádejte dûti, aby se postavily, pfiefiíkaly nûkolikrát tuto fiíkanku a aby pfiitom

pfiedvádûly popsané pohyby:

Mé moc ‰ikovné tûlo

MÛj drah˘ Otec Nebesk˘ (ukaÏte prstem nahoru)

stvofiil mi stánek pozemsk˘: (ukaÏte na sebe)

mé moc ‰ikovné tûlo.

Krásnû se mi v nûm zabydlelo! (obejmûte se)

Mohu se rychle zatoãit, (zatoãte se)

na Ïidli mohu si sednout. (posaìte se na Ïidli)

DokáÏu trochu poskoãit, (povyskoãte)

i obû ruce zvednout. (zvednûte obû ruce)

KdyÏ na své tûlo pohlédnu, (podívejte se na sebe)

kousíãek Boha zahlédnu. (ukaÏte prstem nahoru)

Bude to tím, Ïe tûlo mé

Jemu je velmi podobné. (zaloÏte ruce)

2. Pomozte dûtem zazpívat píseÀ „Hlava, kolena, ramena, prsty“ („Head,

Shoulders, Knees, and Toes“, Children’s Songbook, str. 275) nebo jim pomozte

slova této písnû pfiefiíkat. PfiipomeÀte jim, Ïe Nebesk˘ Otec nám dal tûlo, které

se podobá jeho tûlu, a díky tomuto úÏasnému tûlu mÛÏeme dûlat mnoho vûcí.

3. PoÏádejte dûti, jedno po druhém, aby pomocí obrázku 1-4, První vidûní,

vyprávûly ostatním dûtem ve tfiídû pfiíbûh o Prvním vidûní.

4. Vyprávûjte pfiíbûh o Markovi a o jeho rodinném záÏitku:

KdyÏ byl Marek je‰tû miminko, zemfiel mu tatínek. Marek ãasto pfiem˘‰lel nad

tím, jak asi jeho tatínek vypadal. S maminkou jezdívali na náv‰tûvy pfiíbuzn˘ch,

kde se setkávali s tetiãkami a str˘ãky, ktefií jeho tatínka dobfie znali.
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KdyÏ jednou pfiijeli k pfiíbuzn˘m, pfii‰el je pozdravit str˘ãek Pavel. Podíval se na

Marka a fiekl: „Tebe bych poznal vÏdycky. Má‰ oãi po tatínkovi.“ Teta Eli‰ka

fiekla: „Marku, ty má‰ úplnû stejn˘ nos, jako mûl tvÛj tatínek!“ A teta Jarmila

fiekla: „Marku, ty se usmívá‰ stejnû jako tvÛj tatínek.“

KdyÏ jeli domÛ, Marek fiekl mamince: „Dnes to byla skvûlá náv‰tûva! Dovûdûl

jsem se spoustu vûcí o tatínkovi. Zjistil jsem, Ïe jsem mu podobn˘, a mám

z toho velkou radost! KdyÏ se teì podívám do zrcadla, vzpomenu si na to,

jak tatínek vypadá, a nikdy na nûj nezapomenu.“ Maminka pohladila Marka

po ruce a fiekla: „KdyÏ tû budu mít u sebe, taky na tatínka nezapomenu.“

¤eknûte dûtem, Ïe právû tak jako Marek vûdûl, Ïe je podobn˘ svému tatínkovi,

i kdyÏ ho nemohl vidût, víme i my, Ïe jsme podobní na‰emu Nebeskému Otci,

i kdyÏ ho také nemÛÏeme vidût.

DoplÀkové ãinnosti
pro mlad‰í dûti 1. UkaÏte obrázek 1-4, První vidûní. Vyprávûjte dûtem zjednodu‰enou verzi

pfiíbûhu o Prvním vidûní. ZdÛraznûte, Ïe Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ Kristus jsou

skuteãní lidé a Ïe sly‰í na‰e modlitby.

2. Pomocí obrázku 1-4, První vidûní, ukaÏte dûtem, jak je na‰e tûlo podobné tûlu

Nebeského Otce a JeÏí‰e. UkaÏte na nûjakou ãást tûla na obrázku a poÏádejte

dûti, aby ukázaly na tutéÏ ãást na svém tûle. KdyÏ napfiíklad ukáÏete na ruku

Nebeského Otce, dûti mají ukázat na svou ruku.

3. Pomozte dûtem dûlat pohyby spojené s touto fiíkankou, zatímco vy pfiefiíkáváte

slova:

Joseph v lese poklekl, (pokleknûte a zaloÏte ruce)

pomodlil se k Bohu. (dotknûte se prstem rtÛ)

Otec i Syn zjevili se, (vzhlédnûte a zastiÀte si oãi rukou)

promluvili k nûmu. (pfiiloÏte si ruku k uchu, jako kdyÏ nûkomu nasloucháte)

4. UkaÏte na svá ústa a fieknûte: „To jsou má ústa.“ Pak se zeptejte: „Kde máte

ústa?“ a pomozte dûtem ukázat na jejich ústa. Zeptejte se: „Má Nebesk˘ Otec

ústa?“ Zopakujte tuto ãinnost pro oãi, nos, u‰i, ruce a nohy. Pak ukazujte na

jednotlivé ãásti tûla, aniÏ byste je jmenovali, a poÏádejte dûti, aby fiekly, jak se

tyto ãásti tûla naz˘vají.

Lekce 2
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Cíl Pomoci kaÏdému dítûti porozumût tomu, Ïe jsme Ïili s Nebesk˘m Otcem jako

duchovní dûti pfiedtím, neÏ jsme pfii‰li na zem, a Ïe s ním po tomto Ïivotû mÛÏ-

eme Ïít znovu.

Pfiíprava 1. S modlitbou si prostudujte Abrahama 3:22–27. Viz také Zásady evangelia

(31110 121), kapitola 2.

2. Potfiebné materiály:

a) Písma.

b) Panenka nebo figurka z papíru.

c) Obrázek 1-1, Svût (62196); obrázek 1-3, JeÏí‰ Kristus (Obrazy z evangelia

240; 62572); obrázek 1-5, Rodina s miminkem (62307); obrázek 1-6,

Rodinn˘ domácí veãer (62521); obrázek 1-7, Láskyplná rodina; obrázek 1-8,

Rozná‰ení svátosti (62021); obrázek 1-9, Ranní modlitba (62310); obrázek

1-10, Rodinná modlitba (62275); obrázek 1-11, Kfiest chlapce (62018);

obrázek 1-12, Konfirmace dívky (62020); obrázek 1-13, Joseph Smith

(Obrazy z evangelia 400; 62449).

3. Pfiipravte si v‰e potfiebné pro kaÏdou obohacující ãinnost, kterou chcete pouÏít.

V˘ukové ãinnosti Vyzvûte nûkteré dítû, aby proneslo úvodní modlitbu.

âinnost k upoutání
pozornosti

Posaìte panenku nebo poloÏte figurku z papíru na Ïidli vedle dûtí. PoÏádejte dûti,

aby vstaly, zatoãily se dokola a znovu se posadily.

• Proã panenka nevstala?

• Proã mÛÏete vstát vy?

Diskutujte o rozdílech mezi dûtmi a panenkou. Pomozte dûtem porozumût tomu,

Ïe jsou Ïivé bytosti. KaÏdé z nich má ve svém tûle ducha, kter˘ je oÏivuje, takÏe

mohou vidût, sly‰et, stát, pohybovat se, pfiem˘‰let a mluvit.

Jsme duchovní dûti Nebeského Otce

Zopakujte s dûtmi, Ïe jsme Ïili s Nebesk˘m Otcem jako jeho duchovní dûti

pfiedtím, neÏ jsme se narodili na zem. Byli jsme ‰Èastní a byli jsme moc rádi, Ïe

Ïijeme s Nebesk˘m Otcem. Nemûli jsme fyzické tûlo, jako máme nyní, ale mûli

jsme ducha. Vysvûtlete, Ïe duch vypadá jako fyzické tûlo, ale není z masa a kostí.

• Kde jste Ïili, neÏ jste se narodili na zem?

PíseÀ Zazpívejte si s dûtmi píseÀ „Jsem dítû BoÏí“ (ZNPPD 1, str. 96). PfiipomeÀte jim,

Ïe BÛh je dal‰í jméno pro Nebeského Otce.

Lekce

3
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Já jsem dítû BoÏí,

na svût mû On poslal

a krásn˘ pozemsk˘ domov

On s rodiãi mi dal.

¤iì mne! Veì mne! Kráãej se mnou!

Cestu svou aÈ vím.

Uã mne, co mám znát jednou,

bych mohl Ïíti s Ním.

âinnost PoÏádejte nûkteré dítû, aby se postavilo vedle vás. Uveìte jeho jméno a

vysvûtlete, Ïe on nebo ona Ïil(a) s Nebesk˘m Otcem, neÏ se narodil(a) na zem,

a Ïe je duchovní dítû, které má Nebesk˘ Otec moc rád. TotéÏ proveìte s kaÏ-

d˘m dítûtem.

Vysvûtlete, Ïe Nebesk˘ Otec nás má rád, a proto má pro nás urãit˘ plán. Pfied

stvofiením zemû Nebesk˘ Otec svolal v‰echny své dûti, aby jim svÛj plán vysvûtlil.

Byli jsme tam v‰ichni – na‰i rodiãe i na‰i bratfii a sestry.

Nebesk˘ Otec nás poslal na zem, abychom zde Ïili

Vystavte obrázek 1-1, Svût. Vysvûtlete, Ïe tato zemû je souãástí plánu Nebeského

Otce. JeÏí‰ Kristus pro nás pod vedením Nebeského Otce stvofiil zemi. Byli jsme

posláni, abychom se zde narodili a získali fyzické tûlo.

UkaÏte obrázek 1-5, Rodina s miminkem. AÈ si dûti povídají o tomto obrázku.

¤eknûte jim, Ïe jsme se tû‰ili na to, Ïe pfiijdeme na zem, a na to, Ïe se budeme

uãit a Ïe budeme rÛst. Pfii‰li jsme na zem jako miminko do rodiny, ve které nás

mohou mít rádi a ve které se o nás mohou starat.

¤eknûte dûtem, Ïe kdyÏ jsme pfii‰li na zem, dostali jsme fyzické tûlo, které tvofií

kÛÏe, svaly, krev a kosti. PoÏádejte dûti, aby si sáhly na paÏi.

• DokáÏete si v paÏi nahmatat kost?

• Vidíte svou kÛÏi a mÛÏete si na ni sáhnout?

• DokáÏete si nahmatat svaly?

PfiipomeÀte dûtem, Ïe ná‰ duch uvnitfi na‰eho tûla nám dává Ïivot, ale ducha

nemÛÏeme vidût ani se ho nemÛÏeme dotknout. Fyzické tûlo mÛÏeme vidût a

mÛÏeme se ho dotknout. ¤eknûte dûtem, Ïe mít fyzické tûlo je veliké poÏehnání.

âinnost Pfiefiíkejte s dûtmi níÏe uvedenou fiíkanku. Ukazujte na jednotlivé ãásti tûla tak,

jak jsou v fiíkance zmiÀovány.

Dûkuji Bohu za oãi

Dûkuji Bohu za své oãi,

za ‰ikovné ruãiãky;

za nos, pusu a dvû u‰i

i za svoje noÏiãky.

(Upraveno podle fiíkanky od Lucy Piccové.)
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Vysvûtlete, Ïe zde na zemi rosteme a uãíme se mnoho vûcí. KdyÏ se uãíme

dûlat to, co je správné, stáváme se podobnûj‰ími Nebeskému Otci a JeÏí‰i.

Toto je dal‰í ãást plánu Nebeského Otce.

Nebesk˘ Otec chce, abychom se k nûmu jednou vrátili

Vyjádfiete lásku, kterou chováte k Nebeskému Otci. ¤eknûte dûtem, Ïe se chcete

jednoho dne vrátit k Nebeskému Otci, abyste ho vidûli a abyste byli opût s ním.

Vysvûtlete, Ïe toto je také souãástí plánu Nebeského Otce. On chce, aby se

kaÏd˘ z nás k nûmu vrátil, aÏ skonãí ná‰ Ïivot zde na zemi, a Ïil opût s ním.

Chce, abychom my, na‰i rodiãe a celé na‰e rodiny byli znovu s ním.

Vysvûtlete, Ïe proto, abychom mohli znovu Ïít s Nebesk˘m Otcem a JeÏí‰em,

musíme b˘t pokfitûni a dodrÏovat v‰echna pfiikázání. UkaÏte dûtem písma.

Vysvûtlete, Ïe písma nás uãí o Nebeském Otci, o JeÏí‰i a o tom, co si pfiejí,

abychom dûlali.

Pomocí obrázkÛ uveden˘ch v oddíle „Pfiíprava“ vyprávûjte o tom, co Nebesk˘

Otec chce, abychom se zde na zemi uãili, a co chce, abychom zde dûlali. Chce,

abychom mûli rádi svou rodinu, byli nesobeãtí, chodili na shromáÏdûní, pfiijímali

svátost, modlili se ráno i veãer, mûli rodinnou modlitbu a rodinn˘ domácí veãer,

byli pokfitûni, konfirmováni a abychom obdrÏeli Ducha Svatého, mûli sÀatek

v chrámu, uãili se o prorocích a stali se takov˘mi, jako je Nebesk˘ Otec a JeÏí‰.

Svûdectví Vyjádfiete vdûãnost za Nebeského Otce a za jeho plán, kter˘ pro nás má.

Povzbuìte dûti, aby vÏdy dûlali to, o ãem vûdí, Ïe je správné, aby se tak

mohly jednoho dne vrátit k Nebeskému Otci a k JeÏí‰i a opût Ïily s nimi.

Obohacující
ãinnosti Vyberte nûkteré z níÏe uveden˘ch ãinností a pouÏijte je bûhem lekce.

1. Dejte kaÏdému dítûti list papíru, na kter˘ jste napsali Jsem dítû BoÏí, a

poÏádejte je, aby na nûj nakreslily samy sebe. PoÏádejte dûti, aby ukázaly své

obrázky ostatním dûtem ve tfiídû. Povzbuìte kaÏdé dítû, aby o sobû fieklo nûco

pûkného, aÏ bude ukazovat obrázek ostatním.

2. Pomozte dûtem pfiefiíkat slova této fiíkanky a pfiedvádût pfiitom naznaãené

pohyby:

BoÏí stvofiení

BÛh udûlal mûsíc (udûlejte rukama kruh)

a blikající hvûzdiãky (stfiídavû otevírejte a zavírejte ruce)

a umístil je nad mráãky. (natáhnûte ruce do v˘‰ky)

BÛh udûlal sluníãko, (utvofite kruh rukama, které se dot˘kají nad hlavou)

stromy (vzpaÏte)

a kytiãky (spojte ruce do tvaru misky)

a taky malé vrabãáãky. (mávejte paÏemi)

(Z Fascinating Finger Fun od Eleanory Doanové. © 1951. PouÏito se svolením.)

3. Napi‰te na prouÏky papíru níÏe uvedené otázky. Zopakujte látku vyuãovanou

v lekci tím, Ïe necháte kaÏdé dítû vybrat si jeden prouÏek papíru. Pfieãtûte
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otázku napsanou na papírku a poÏádejte dítû, aby ji zodpovûdûlo. Zopakujte

tento postup podle potfieby, aby se vystfiídaly v‰echny dûti.

a) Kdo je dítû BoÏí? (Já; kdokoli jin˘.)

b) Kde jsme Ïili, neÏ jsme se narodili na zem? (V nebi s Nebesk˘m Otcem a

JeÏí‰em.)

c) Proã Nebesk˘ Otec poÏádal JeÏí‰e, aby pro nás stvofiil zemi? (Abychom

mohli mít fyzické tûlo a nauãili se, co musíme dûlat, abychom mohli znovu

Ïít s Nebesk˘m Otcem a JeÏí‰em.)

d) Co musíme dûlat, abychom mohli znovu Ïít s Nebesk˘m Otcem a JeÏí‰em?

(DodrÏovat pfiikázání, b˘t nesobeãtí, b˘t pokfitûni, nav‰tûvovat chrám, atd.

PoÏádejte dûti, aby pfii odpovídání na tuto otázku ukazovaly pfiíslu‰né

obrázky.)

e) S k˘m mÛÏeme Ïít poté, co ná‰ Ïivot zde na zemi skonãí? (S Nebesk˘m

Otcem a JeÏí‰em a se svou rodinou.)

DoplÀkové ãinnosti
pro mlad‰í dûti 1. Se svolením presidentky Primárek poÏádejte nûkterého otce, aby k vám do tfiídy

pfiinesl jejich miminko. Vyprávûjte dûtem o otcích a o tom, jak mají rádi své dûti.

¤eknûte jim, Ïe mají dva otce, ktefií je mají rádi: svého otce zde na zemi a svého

Nebeského Otce. NeÏ se miminka narodí na zem, Ïijí s Nebesk˘m Otcem.

(Poznámka: Buìte citliví vÛãi dûtem ve tfiídû, nûkteré z nich moÏná vyrÛstají

v rodinû bez otce.)

2. Pfiineste do tfiídy jeden nebo více párÛ pánsk˘ch bot – „tatínkov˘ch bot“.

Povídejte si o tom, kdo nosí tyto velké boty. AÈ dûti porovnají velikost sv˘ch

bot nebo svá chodidla s tûmito velk˘mi botami. AÈ se kaÏdé dítû projde

v „tatínkov˘ch botách“.

3. Zazpívejte si s dûtmi první dva fiádky písnû „Dfiív jsem Ïil v nebesích“

(Hvûzdiãka, duben 1999) nebo tato slova pfiefiíkejte.

Dfiív jsem Ïil v nebesích, neÏ jsem se narodil sem,

Ïil jsi tam také ty, chtûli jsme pfiijít na zem.

(© 1987 Janeen Jacobs Brady. PouÏito se svolením.)

• S k˘m jsme Ïili v nebi? (S Nebesk˘m Otcem, s JeÏí‰em a se v‰emi

ostatními.)

4. Pomozte dûtem pfiedvádût pohyby spojené s touto fiíkankou, zatímco vy

pfiefiíkáváte slova. MÛÏete ji zopakovat, kolikrát chcete.

V‰ichni se postavte, chytnûte se za ruce a udûlejte velk˘ kruh. DrÏte se za ruce

bûhem celé fiíkanky.

Îili jsme v‰ichni s Nebesk˘m Otcem (v‰ichni se k sobû pfiibliÏte a natáhnûte

ruce smûrem ke stfiedu kruhu)

a On nás poslal na krásnou zem. (odstupte do vût‰ího kruhu)

Dal nám rodinu, kterou máme rádi, (znovu se k sobû pfiibliÏte)

a ta nám pomÛÏe se k nûmu vrátit. (znovu od sebe odstupte do vût‰ího kruhu)

Lekce 3



Mohu se modlit
k Nebeskému Otci
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Cíl Pomoci kaÏdému dítûti, aby se nauãilo, jak se má modlit k Nebeskému Otci a jak

mÛÏe vûdût, Ïe BÛh mu bude naslouchat.

Pfiíprava 1. S modlitbou si prostudujte Daniela 6. Viz také Zásady evangelia (31110 121),

kapitola 8.

2. Potfiebné materiály:

a) Bible.

b) Obrázek 1-9, Ranní modlitba (62310); obrázek 1-10, Rodinná modlitba

(62275); obrázek 1-14, Daniel ve lví jámû (Obrazy z evangelia 117; 62096);

obrázek 1-15, Îehnání jídla.

3. Pfiipravte si v‰e potfiebné pro kaÏdou obohacující ãinnost, kterou chcete pouÏít.

V˘ukové ãinnosti Vyzvûte nûkteré dítû, aby proneslo úvodní modlitbu.

âinnost k upoutání
pozornosti

PoÏádejte dítû, které se na úvod pomodlilo, aby zÛstalo stát pfied tfiídou.

PfiipomeÀte dûtem, Ïe v minulé lekci se dozvûdûly, Ïe pfiedtím, neÏ jsme se naro-

dili na zem, jsme Ïili s Nebesk˘m Otcem. Nebesk˘ Otec nás poslal na zem.

• Jak mÛÏeme mluvit s Nebesk˘m Otce, kdyÏ jsme zde na zemi?

• S k˘m (uveìte jméno dítûte, které se modlilo) mluvil(a), kdyÏ se modlil(a)?

Pomozte dûtem uvûdomit si, Ïe kdyÏ se modlíme, mluvíme ve skuteãnosti

s Nebesk˘m Otcem.

MÛÏeme se modlit k Nebeskému Otci

Vydejte svûdectví o tom, Ïe i kdyÏ Nebeského Otce nemÛÏeme vidût, mÛÏeme

se k nûmu modlit a on na‰e modlitby usly‰í.

UkaÏte obrázek 1-9, Ranní modlitba.

• Co dûlá tato dívka na obrázku?

• S k˘m mluví?

• Co myslíte, Ïe tato dívka asi fiíká Nebeskému Otci?

KdyÏ budete s dûtmi diskutovat o tom, kdy se modlíme, pouÏijte obrázky 1-9,

Ranní modlitba, 1-10, Rodinná modlitba, a 1-15, Îehnání jídla. Vysvûtlete, Ïe se

mÛÏeme modlit k Nebeskému Otci, kdykoli chceme; obvykle se modlíme, kdyÏ

se probudíme a kdyÏ jdeme spát, pfied jídlem, s rodinou a kdyÏ potfiebujeme

nûjakou zvlá‰tní pomoc. PoÏádejte dûti, aby podrÏely obrázek, o kterém právû

diskutujete.

Lekce
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JeÏí‰ Kristus nás uãil modlit se k Nebeskému Otci

Vysvûtlete, Ïe JeÏí‰ nás uãil, Ïe pfii modlitbû máme dûlat urãité vûci. KdyÏ se

pfiipravujeme na modlitbu, pfiem˘‰líme o Nebeském Otci.

• Co dûláme s rukama, kdyÏ se modlíme?

• Co dûláme s hlavou a s oãima, kdyÏ se modlíme?

âinnost AÈ dûti dûlají totéÏ co vy, kdyÏ jim ukazujete, jak se pfiipravit k modlitbû – zaloÏte

ruce, skloÀte hlavu a zavfiete oãi. Poté mÛÏete poÏádat nûkteré dítû, aby se

postavilo pfied tfiídu a aby pfiedvedlo, jak se pfiipravit k modlitbû. AÈ ostatní dûti

napodobují tytéÏ pohyby po nûm.

PíseÀ Zopakujte s dûtmi nûkolikrát slova písnû „PíseÀ k modlitbû“ („Prayer Song“,

Children’s Songbook, str. 22). Pfiedvádûjte pohyby naznaãené ve slovech písnû.

K modlitbû hlaviãku skloníme

a zavfiem‘ pfiitom oãi,

ruãiãky pûknû sloÏíme

a modlíme se k Otci.

• Jak jinak se mÛÏeme pfiipravit k modlitbû?

Vysvûtlete, Ïe kdyÏ se modlíme doma – sami nebo s rodinou – nejenÏe zaloÏíme

ruce, skloníme hlavu a zavfieme oãi, ale ãasto také pfii modlitbû kleãíme.

PíseÀ Vysvûtlete, Ïe pfii modlitbû fiíkáme urãité konkrétní vûci. Pfiefiíkejte s dûtmi

nûkolikrát druhou sloku písnû „Modlím se s vírou“ („I Pray in Faith“, Children’s

Songbook, str. 14). PoÏádejte dûti, aby pro kaÏd˘ ze ãtyfi krokÛ, kter˘mi se

fiídíme pfii modlitbû, zvedly jeden prst.

Na zaãátku fieknu: „Drah˘ Nebesk˘ Otãe“,

podûkuji za poÏehnání, která mi dává kaÏd˘ den,

pak ho pokornû poÏádám o to, co potfiebuji.

Ve jménu JeÏí‰e Krista, amen.

(© 1987 Janice Kapp Perry. PouÏito se svolením.)

• âím zaãínáme modlitbu?

• Za co mÛÏeme Nebeskému Otci podûkovat?

• O co mÛÏeme Nebeského Otce poÏádat?

• âím modlitbu ukonãíme?

Nebesk˘ Otec nám naslouchá, kdyÏ se modlíme

Pfiíbûh UkaÏte obrázek 1-14, Daniel ve lví jámû. Vyprávûjte pfiíbûh zaznamenan˘

v Danielovi 6. Pfieãtûte nahlas první ãást 22. ver‰e, abyste vysvûtlili, proã Daniel

nebyl zranûn, kdyÏ byl ve lví jámû.

Vysvûtlete, Ïe Daniel se chtûl modlit, protoÏe to je pfiikázání od Nebeského

Otce a také protoÏe chtûl podûkovat Nebeskému Otci za jeho poÏehnání.

• Co udûlal král kvÛli tomu, Ïe se Daniel modlil? (Viz Daniel 6:16.)
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• Co se Danielovi stalo ve lví jámû? (Viz Daniel 6:22.)

• Jak víte, Ïe Nebesk˘ Otec vysly‰el Danielovu modlitbu? (Viz Daniel 6:23.)

Svûdectví Vyprávûjte dûtem o tom, kdy Nebesk˘ Otec vysly‰el va‰i modlitbu. PoÏádejte je,

aby se podûlily o nûjak˘ jejich záÏitek s modlitbou.

¤eknûte dûtem, jak moc jste vdûãni za to, Ïe se mÛÏeme modlit k Nebeskému

Otci, a ujistûte je, Ïe kdyÏ se modlíme, Nebesk˘ Otec nám naslouchá.

AÏ poÏádáte nûkteré dítû, aby proneslo závûreãnou modlitbu, zopakujte, jak se

na modlitbu pfiipravujeme.

• Jak se máme na modlitbu pfiipravit? (ZaloÏíme ruce, skloníme hlavu a

zavfieme oãi.)

• Co má (jméno dítûte) fiíci v modlitbû jako první?

• Za co mÛÏe (jméno dítûte) Nebeskému Otci podûkovat?

• O co mÛÏe (jméno dítûte) Nebeského Otce poÏádat?

• Jak má (jméno dítûte) modlitbu zakonãit?

Obohacující
ãinnosti Vyberte nûkteré z níÏe uveden˘ch ãinností a pouÏijte je bûhem lekce.

1. Hoìte dûtem nûjak˘ mûkk˘ pfiedmût, napfiíklad pytlík s fazolemi nebo míãek.

Poté, co dítû pfiedmût chytí, ho poÏádejte, aby doplnilo vûtu: „KdyÏ se modlím,

mohu Nebeskému Otci podûkovat za .“ Dítû mÛÏe napfiíklad

odpovûdût: „Rodinu.“ Poté, co se vystfiídají v‰echny dûti, zopakujte tuto

ãinnost a poÏádejte dûti, aby uvedly, o co mohou Nebeského Otce v modlitbû

poÏádat. Abyste jim pomohli s odpovûìmi, mÛÏete jim ukazovat obrázky.

2. Pfiefiíkejte slova níÏe uvedené písnû „PíseÀ díkÛ“ („A Song of Thanks“,

Children’s Songbook, str. 20) a pfiedvádûjte popsané pohyby:

Dûkujeme ti za svût, ve kterém Ïijeme, (udûlejte rukama kruh, kter˘

pfiedstavuje svût)

dûkujeme ti za jídlo, které jíme, (pfiedvádûjte, Ïe si do úst dáváte nûco k jídlu)

dûkujeme ti za ptáãky, ktefií nám zpívají, (pomocí palce a prstÛ na ruce

napodobujte ptaãí zobáãek)

dûkujeme ti, BoÏe, za v‰e, co máme! (rozevfiete do‰iroka svou náruã)

(Z First Year Music, Hollis a Dann. © 1957 D. C. Heath and Company. Oti‰tûno

se svolením.)

3. Pfiefiíkejte fiíkanku „Dûkuji Bohu za oãi“ a ukazujte na ãásti tûla tak, jak jsou

zmiÀována:

Dûkuji Bohu za své oãi,

za ‰ikovné ruãiãky;

za nos, pusu a dvû u‰i

i za svoje noÏiãky.

(Upraveno podle fiíkanky od Lucy Piccové.)
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4. PoÏádejte dûti, aby zahrály pfiíbûh o Danielovi ve lví jámû. MÛÏete pfiinést

jednoduché kost˘my. Pokud nechcete zahrát cel˘ pfiíbûh, aÈ dûti pfiedvádûjí

mruãící lvy a poté aÈ pfiestanou, jako kdyby je andûl umlãel.

5. Pfiefiíkejte s dûtmi slova písnû „Díky na‰emu Otci“ („Thanks to Our Father“,

Children’s Songbook, str. 20), která jsou uvedena v lekci 18.

6. PoÏádejte dûti, aby nakreslily, za co mohou Nebeskému Otci podûkovat

v modlitbû. Na kaÏd˘ obrázek napi‰te: KdyÏ se modlím, mohu Nebeskému

Otci podûkovat za:

DoplÀkové ãinnosti
pro mlad‰í dûti 1. PfiipomeÀte dûtem, Ïe kdyÏ se modlíme, mluvíme s Nebesk˘m Otcem, kter˘

nás má rád a kter˘ nám naslouchá. Pomozte dûtem pfiefiíkat tuto fiíkanku:

Mám rád Nebeského Otce

a dûkuji mu v modlitbû.

On sly‰í v‰echno, co mu fiíkám,

a má moc rád tebe i mû.

2. Pomozte dûtem pfiefiíkat jednu nebo obû sloky této fiíkanky a pfiedvádûjte

pfiitom pfiíslu‰né pohyby:

SloÏíme ruãiãky, hlaviãku skloníme,

oãiãka zavfieme a pak se modlíme.

SloÏíme ruãiãky, hlaviãku skloníme,

aÈ dobfie sly‰íme, o co se modlíme.

3. Obkreslete ruku kaÏdého dítûte na list papíru. Diskutujte o tom, co máme dûlat

s rukama, kdyÏ se modlíme. AÈ si dûti vybarví obrys své ruky. Na kaÏd˘ obrázek

napi‰te jméno dítûte.

Lekce 4
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Cíl Pomoci kaÏdému dítûti porozumût tomu, Ïe JeÏí‰ Kristus je syn Nebeského Otce.

Pfiíprava 1. S modlitbou si prostudujte Matou‰e 3:13–17 a Luká‰e 1:26–35; 2:1–7; 41–52.

Viz také Zásady evangelia (31110 121), kapitola 3.

2. Se svolením presidentky Primárek pozvûte otce jednoho z dûtí, aby pfii‰el do

tfiídy a fiekl nûco o svém dítûti, kdyÏ bylo je‰tû miminko. PoÏádejte ho, aby

pfiinesl fotografie a nûjakou oblíbenou hraãku svého dítûte, je-li to moÏné.

Povzbuìte ho, aby vyjádfiil lásku, kterou chová ke svému dítûti.

3. Potfiebné materiály

a) Bible.

b) Obrázek 1-16, Narození (Obrazy z evangelia 201; 62495); obrázek 1-17,

Chlapec JeÏí‰ v chrámu (Obrazy z evangelia 205; 62500); obrázek 1-18,

Jan Kfititel kfití JeÏí‰e (Obrazy z evangelia 208; 62133).

4. Pfiipravte si v‰e potfiebné pro kaÏdou obohacující ãinnost, kterou chcete pouÏít.

Poznámka pro uãitele: KdyÏ v rámci této lekce mluvíte o otcích, buìte citliví vÛãi

tûm dûtem ve tfiídû, které v rodinû se sv˘m otcem neÏijí. ZdÛraznûte, Ïe my

v‰ichni máme Nebeského Otce, kter˘ nás má rád. Pokud mají nûkteré dûti ve

va‰í tfiídû nevlastního otce, vysvûtlete, Ïe nevlastní otcové nás také mají rádi a

starají se o nás.

V˘ukové ãinnosti Vyzvûte nûkteré dítû, aby proneslo úvodní modlitbu.

âinnost k upoutání
pozornosti

Zeptejte se dûtí, zda vûdí, kdo k nim pfii‰el do tfiídy na náv‰tûvu. Vyzvûte dítû

tohoto náv‰tûvníka, aby ho pfiedstavilo ostatním ve tfiídû. PoÏádejte otce, aby

vyprávûl dûtem o svém dítûti. Vyzvûte kaÏdé dítû, aby fieklo nûco o svém otci –

napfiíklad jaké má vlasy nebo jaké má zamûstnání.

JeÏí‰ Kristus je syn Nebeského Otce

¤eknûte dûtem, Ïe kaÏdé z nich má dva otce: pozemského otce a Nebeského

Otce. Ná‰ pozemsk˘ otec je otec na‰eho fyzického tûla. Nebesk˘ Otec je otec

ducha, kterého máme uvnitfi svého tûla. JeÏí‰ má pouze jednoho otce, protoÏe

Nebesk˘ Otec je otec JeÏí‰ova ducha i jeho fyzického tûla. Proto se JeÏí‰

naz˘vá Syn BoÏí.

Pfiíbûh UkaÏte obrázek 1-16, Narození, a vyprávûjte pfiíbûh o JeÏí‰ovû narození, jak je

popsán v Luká‰ovi 1:26–35 a 2:1–7. ZdÛraznûte, Ïe andûl fiekl Marii, Ïe její

miminko bude Synem BoÏím. PoukaÏte na obrázek a poloÏte dûtem tyto otázky:

• Kde na obrázku je JeÏí‰ova maminka?

• Jak se jmenuje? (Viz Luká‰ 1:27.)

Lekce
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• Kdo je ten muÏ na obrázku? (Viz Luká‰ 1:27.)

• Kdo je JeÏí‰Ûv otec? (Nebesk˘ Otec. Jozef byl hodn˘m muÏem, kterého

Nebesk˘ Otec vybral, aby se staral o Marii a JeÏí‰e.)

PíseÀ PoÏádejte dûti, aby se postavily a zazpívaly píseÀ „Spûchejme ke stáji“ (ZNPPD 2,

ã. 76) nebo aby její slova pfiefiíkaly. ZnázorÀujte improvizovanû rukama to, o ãem

se zpívá v písni.

Spûchejme ke stáji, zanést pefiinku,

ná‰ mal˘ JeÏí‰ek sloÏil hlavinku.

Hvûzdiãky z oblohy pohlédly na nûj:

Ná‰ mal˘ JeÏí‰ku, pokojnû hajej.

JeÏí‰ má rád Nebeského Otce a poslouchá ho

Pfiíbûh UkaÏte obrázek 1-17, Chlapec JeÏí‰ v chrámu, a vyprávûjte pfiíbûh o JeÏí‰ovi

v chrámu, jak je popsán v Luká‰ovi 2:41–52. ZdÛraznûte, Ïe JeÏí‰ ‰el do

chrámu, protoÏe mûl rád Nebeského Otce a chtûl o nûm uãit ostatní lidi.

• Co dûlá JeÏí‰ v chrámu? (Viz Luká‰ 2:46.)

âinnost PoÏádejte dûti, aby se postavily a nûkolikrát pfiefiíkaly tuto fiíkanku:

KdyÏ byl JeÏí‰ chlapec mal˘, (kráãejte na místû)

‰el do chrámu velkého, (natáhnûte ruce do v˘‰ky)

aby konal dílo Otce, (rozpfiáhnûte ruce)

jenÏ miluje kaÏdého. (obejmûte se)

Pfiíbûh UkaÏte obrázek 1-18, Jan Kfititel kfití JeÏí‰e, a vyprávûjte pfiíbûh o JeÏí‰ovû kfitu,

jak je popsán v Matou‰ovi 3:13–17. Vysvûtlete, Ïe JeÏí‰ byl pokfitûn, protoÏe

miloval Nebeského Otce a chtûl ho poslouchat. JeÏí‰ chtûl b˘t také dobr˘m pfií-

kladem pro nás. Pfieãtûte nahlas ver‰ 17 (poãínaje TentoÈ jest ten mÛj mil˘ Syn)

a vysvûtlete, Ïe toto jsou slova, která pronesl Nebesk˘ Otec. Nebesk˘ Otec byl

rád, Ïe byl JeÏí‰ pokfitûn.

• Vidûli jste nûkdy nûãí kfiest?

Vysvûtlete, Ïe jedním ze zpÛsobÛ, jak mohou b˘t dûti poslu‰ny Nebeského Otce

a jak mu mohou ukázat, Ïe ho mají rády, je, Ïe se dají pokfitít, kdyÏ jim je osm let.

Svûdectví Vydejte svûdectví, Ïe JeÏí‰ Kristus je syn Nebeského Otce. Vyjádfiete lásku a

vdûãnost, kterou chováte k JeÏí‰i.

Obohacující
ãinnosti Vyberte nûkteré z níÏe uveden˘ch ãinností a pouÏijte je bûhem lekce.

1. Dejte si tfii obrázky zmiÀované v lekci pfiední stranou dolÛ na klín nebo je

poloÏte na stÛl. Vyzvûte nûkteré dítû, aby si vybralo jeden obrázek, ukázalo

ho tfiídû a vyprávûlo pfiíbûh, kter˘ tento obrázek znázorÀuje. TotéÏ proveìte

s dal‰ími dvûma obrázky.
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2. PoÏádejte dûti, aby pfiefiíkaly slova písnû „Vyprávûj mi pfiíbûhy, které JeÏí‰

fiíkával“ („Tell Me the Stories of Jesus“, Children’s Songbook, str. 57), která

jsou uvedena v lekci 41.

3. AÈ dûti zahrají pfiíbûh o JeÏí‰ovû narození. PouÏijte k tomu jednoduché rekvizity,

napfiíklad panenku, ‰álu a ‰átky.

DoplÀkové ãinnosti
pro mlad‰í dûti 1. UkaÏte dûtem obrázek 1-16, Narození, a zeptejte se jich, kdo je to miminko na

obrázku. Vyprávûjte jim o JeÏí‰ovû narození.

Vysvûtlete, Ïe JeÏí‰ uÏ není miminko. Je nyní dospûl˘ a je nejdÛleÏitûj‰í

pomocník Nebeského Otce. UkaÏte obrázek 1-3, JeÏí‰ Kristus, a fieknûte

dûtem, Ïe JeÏí‰ nás má rád a pomáhá nám v mnoha vûcech.

2. PoÏádejte dûti, aby se postavily a zazpívaly níÏe uvedená slova na melodii písnû

„Snûhulák“ („Once There Was a Snowman“, Children’s Songbook, str. 249).

Pfii první sloce pfiedvádûjte, jak se krãíte, a pfii druhé sloce pfiedvádûjte, jak se

vytahujete do v˘‰ky.

Dfiíve jsem byl(a) miminko, miminko, miminko,

dfiíve jsem byl(a) miminko, malinké.

Teì uÏ nejsem miminko, miminko, miminko,

teì jsem dítû veliké, veliké.

3. Promluvte si pfiedem s rodiãi dûtí ve své tfiídû a poÏádejte je o fotografie dûtí,

kdyÏ byly malé, nebo o malé hraãky, se kter˘mi si kdysi hrály. UkaÏte je dûtem

ve tfiídû. Urãete, kdo jsou miminka na jednotliv˘ch fotografiích nebo kdo si

kdysi hrál s urãitou hraãkou. Vysvûtlete dûtem, Ïe kdyÏ byly miminka, vypadaly

tak, jak jsou zobrazeny na fotografiích, a hrály si s tûmito hraãkami.



Nebesk˘ Otec a JeÏí‰
mû mají rádi
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Lekce

6
Cíl Pomoci kaÏdému dítûti uvûdomit si, Ïe Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ Kristus mají rádi

kaÏdého z nás.

Pfiíprava 1. S modlitbou si prostudujte Marka 10:13–16; Jana 3:16 a 3. Nefiho 17:11–12,

21–24.

2. Potfiebné materiály:

a) Bible a Kniha Mormonova.

b) Zrcátko.

c) Obrázek 1-1, Svût (62196); obrázek 1-3, JeÏí‰ Kristus (Obrazy z evangelia

240; 62572); obrázek 1-4, První vidûní (Obrazy z evangelia 403; 62470);

obrázek 1-19, Kristus a dûti (Obrazy z evangelia 216; 62467); obrázek 1-20,

JeÏí‰ Ïehná nefitsk˘m dûtem.

3. Pfiipravte si v‰e potfiebné pro kaÏdou obohacující ãinnost, kterou chcete pouÏít.

V˘ukové ãinnosti Vyzvûte nûkteré dítû, aby proneslo úvodní modlitbu.

âinnost k upoutání
pozornosti

Potfieste si s kaÏd˘m dítûtem rukou. Oslovte dítû jménem a fieknûte mu nûco,

co se vám na nûm líbí.

PoÏádejte kaÏdé dítû, aby jmenovalo nûkoho, kdo ho má rád, a aby fieklo, díky

ãemu ví, Ïe ho daná osoba má ráda.

Vysvûtlete, Ïe tato lekce pojednává o dvou lidech, ktefií mají rádi nás v‰echny.

Dali nám tuto krásnou zem, evangelium i Církev.

• Kdo jsou tito dva lidé, ktefií mají rádi kaÏdého ãlovûka? (Nebesk˘ Otec a JeÏí‰.)

Pfiíbûh UkaÏte obrázek 1-4, První vidûní. PoÏádejte dûti, aby vám pomohly vyprávût

pfiíbûh o tom, co se na obrázku odehrává.

• Pamatujete si, kdo jsou tito lidé na obrázku?

• Co dûlají?

Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ Kristus nám dávají poÏehnání

PfiipomeÀte dûtem, Ïe pfiedtím, neÏ jsme pfii‰li na zem, jsme Ïili s Nebesk˘m

Otcem a s JeÏí‰em Kristem. Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ Kristus nám navrhli, abychom

‰li na tuto zem, abychom se zde mohli uãit a abychom mohli rÛst. Znají nás a

starají se o nás.

Vystavte obrázek 1-1, Svût.

• O co Nebesk˘ Otec poÏádal JeÏí‰e Krista, aby pro nás stvofiil?
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Vysvûtlete, Ïe Nebesk˘ Otec skrze JeÏí‰e stvofiil zemi a v‰e, co je na ní. Pomozte

dûtem porozumût tomu, Ïe Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ pfiipravili v‰e, co potfiebujeme

k Ïivotu a k tomu, abychom byli ‰Èastní. To v‰echno nám pfiipomíná, Ïe nás

mají rádi.

• Co vám pfiipomíná, Ïe vás mají Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ rádi? (Odpovûdi mohou

zahrnovat: rodina, pfiátelé, Církev, rostliny a zvífiata.)

PíseÀ Zazpívejte píseÀ „Vím, Ïe BÛh mne miluje“ (ZNPPD 2, ã. 68) nebo pfiefiíkejte její

slova a pfiedvádûjte pfiitom níÏe naznaãené pohyby. Pak poÏádejte dûti, aby se

postavily a zazpívaly tuto píseÀ s vámi.

KdyÏ sly‰ím (pfiiloÏte si ruce k u‰ím), jak ptáci zpívají, (napodobujte prsty otevírání

a zavírání ptaãího zobáãku)

a kdyÏ pohlédnu (vzhlédnûte) na nebe, (udûlejte rukama nad hlavou oblouk)

kdyÏ cítím, jak dé‰È mi smáãí tváfi, (naznaãte pomocí prstÛ na rukou padání

kapek de‰tû)

a studen˘ vítr zebe, (obejmûte se a tfiete si rukama paÏe, jako kdyÏ je vám zima)

kdyÏ vidím strom kvést (vzhlédnûte a pfiiloÏte si ruku k ãelu, jako kdyÏ se díváte

do dálky) nebo kdyÏ si

pfiivoním ke kvûtinám, (naznaãte, jak si pfiivoníte ke kvûtinû)

jsem tak ‰Èastn˘, Ïe mohu Ïít na svûtû

krásném, kter˘ nám stvofiil ná‰ Pán. (rozpfiáhnûte ruce)

Vystavte obrázek 1-3, JeÏí‰ Kristus.

• Kdo je to?

• Kdo je JeÏí‰Ûv otec?

Pfieãtûte první ãást ver‰e z Jana 3:16 (aÏ po slovo dal) a vysvûtlete, Ïe tím

nejvût‰ím poÏehnáním, které nám kdy Nebesk˘ Otec dal, bylo to, kdyÏ poslal

JeÏí‰e Krista na zem.

JeÏí‰ projevoval lásku k dûtem

Pfiíbûh UkaÏte obrázek 1-19, Kristus a dûti. Vyprávûjte pfiíbûh o tom, jak JeÏí‰ Ïehnal

dûtem, jak je to popsáno v Markovi 10:13–16.

ZdÛraznûte, Ïe JeÏí‰ vûnoval ãas tomu, aby projevoval lásku dûtem a Ïehnal jim,

i kdyÏ nûktefií jeho následovníci si mysleli, Ïe ho lidé nemají dûtmi obtûÏovat.

• Co udûlal JeÏí‰, kdyÏ k nûmu dûti pfii‰ly? (Viz Marek 10:16.)

• Co myslíte, jak se tyto dûti v JeÏí‰ovû pfiítomnosti cítily?

PíseÀ Pfiefiíkejte s dûtmi slova písnû „JeÏí‰ má rád malé dûti“ („Jesus Loved the Little

Children“, Children’s Songbook, str. 59).

JeÏí‰ má rád v‰echny dûti,

poÏehnání svá jim dá,

aÈ jsou malé nebo velké,

v‰em dûtem rád pomáhá.
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Pfiíbûh UkaÏte obrázek 1-20, JeÏí‰ Ïehná nefitsk˘m dûtem. Vysvûtlete, Ïe poté, co JeÏí‰

zemfiel, nav‰tívil lidi v Americe. Amerika leÏí daleko od místa, kde JeÏí‰ Ïil, kdyÏ

byl na zemi.

Vyprávûjte pfiíbûh o tom, jak JeÏí‰ Ïehnal nefitsk˘m dûtem, jak je to popsáno

v 3. Nefim 17:11–12, 21–24. Vysvûtlete, Ïe JeÏí‰ poÏehnal kaÏdému dítûti jednot-

livû.

• Jak dal JeÏí‰ najevo svou lásku k dûtem?

• Jak víte, Ïe vás má JeÏí‰ rád?

âinnost Pfiefiíkejte si s dûtmi nûkolikrát tuto fiíkanku a pfiitom provádûjte popsané pohyby:

JeÏí‰ má rád v‰echny dûti

JeÏí‰ má rád v‰echny dûti, (rozpfiáhnûte ruce)

dûti je‰tû malinké, (naznaãte rukou v˘‰ku dítûte, které vám dosahuje ke kolenÛm)

i miminka v kolébce, (naznaãte rukama kolébku)

i ty velké, veliké. (natáhnûte ruku vysoko nad hlavu)

(Z Finger Fun for Little Folk, Thea Cannonová. © 1949 Standard Publishing

Company, Cincinnati, Ohio. PouÏito se svolením.)

Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ Kristus mají rádi kaÏdého z nás

Pomozte dûtem porozumût tomu, Ïe kaÏdé z nich je pro Nebeského Otce a

JeÏí‰e dÛleÏité. Vysvûtlete, Ïe Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ Kristus mají kaÏdého

z nás rádi a znají nás jménem.

âinnost UkaÏte dûtem zrcátko a poÏádejte je, aby k vám jedno po druhém pfiicházely.

KdyÏ dítû pfiijde k vám a podívá se do zrcátka, fieknûte: „Toto je (jméno dítûte)

a Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ mají (jméno dítûte) moc rádi.“

Svûdectví Vydejte svûdectví, Ïe Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ Kristus Ïijí a Ïe mají kaÏdého z nás

rádi. Vyjádfiete vdûãnost za mnohá poÏehnání, která vám Nebesk˘ Otec a JeÏí‰

dávají.

Obohacující
ãinnosti Vyberte nûkteré z níÏe uveden˘ch ãinností a pouÏijte je bûhem lekce.

1. Pfiefiíkejte slova písnû „JeÏí‰ je ná‰ milující pfiítel“ („Jesus Is Our Loving Friend“,

Children’s Songbook, str. 58), která jsou uvedena v lekci 33. Dejte kaÏdému

dítûti kopii obrázku „JeÏí‰ je ná‰ milující pfiítel“ (na konci lekce) a poÏádejte je,

aby jej vybarvily.

2. Zazpívejte písnû „Vím, Ïe mÛj Otec Ïije“ (ZNPPD 1, str. 94) nebo „Spasitel rád

mû má“ (ZNPPD 2, ã. 84) nebo slova tûchto písní pfiefiíkejte.

3. UkaÏte dûtem obrázky toho, co nám Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ dali, napfiíklad

chrám, zvífiata, kvûtiny, rodiny, jídlo, pfiátele, domov, sborov˘ dÛm nebo písma.

(Obrázky lze získat z knihovny sborového domu, ze sady Obrazy z evangelia

nebo z církevních ãasopisÛ.) Pomozte dûtem porozumût tomu, Ïe Nebesk˘

Otec a JeÏí‰ nám toto v‰e dali proto, Ïe nás mají rádi.

Lekce 6
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4. Pfiineste si nûjak˘ pfiedmût, kter˘ po roztoãení ukazuje urãit˘ smûr, napfiíklad

prázdnou láhev. AÈ se dûti posadí na podlahu do kruhu a do stfiedu kruhu

poloÏte láhev. Roztoãte láhev. AÏ se láhev zastaví a ukáÏe na nûkteré dítû,

toto dítû jmenuje nûco, co nám Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ dali a co ukazuje, Ïe nás

mají rádi. Pomozte kaÏdému dítûti pfiijít na nûco, kdyÏ na nû pfiijde fiada. Poté,

co dítû odpoví, nechejte ho znovu roztoãit láhev, aby ukázala na jiné dítû.

5. Pfiipravte si krabici nebo ta‰ku, ve které bude nûkolik pfiedmûtÛ, které jsou pro

ná‰ Ïivot na zemi nezbytné, napfiíklad jídlo, voda nebo o‰acení. Vysvûtlete, Ïe

Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ pfiipravili tuto zemi, abychom na ní mohli Ïít. Vysvûtlete,

Ïe v krabici ãi v ta‰ce je nûkolik vûcí, které potfiebujeme k Ïivotu na zemi.

Napovídejte dûtem ohlednû nûkteré vûci, dokud neuhodnou, o co se jedná.

Poté, co ji uhodnou, vyjmûte tuto vûc z krabice nebo ta‰ky. Pokraãujte v této

hfie, dokud dûti neuhodnou v‰echny pfiedmûty.

6. Udûlejte pro kaÏdé dítû odznak, na kterém bude napsáno Nebesk˘ Otec

a JeÏí‰ mû mají rádi. Tento odznak si pak mohou dûti pfiipnout na obleãení

nebo si ho mohou vzít domÛ. Odznak mÛÏete dûtem pfiilepit lepicí páskou na

obleãení nebo ho mÛÏete povûsit na ‰ÀÛrku a dát jim ho na krk. Také mÛÏete

pfied zaãátkem v˘uky schovat dûtem odznaky pod Ïidle a pak mÛÏete dûti

vyzvat, aby je hledaly.

DoplÀkové ãinnosti
pro mlad‰í dûti 1. Pomozte dûtem pfiefiíkat slova této fiíkanky a dûlat pfiitom naznaãené pohyby:

I kdyÏ jsi moc velik˘, (natáhnûte se do v˘‰ky a vzpaÏte)

mÛÏe‰ pfiijít k nám.

I kdyÏ jsi moc malink˘, (dfiepnûte si)

mÛÏe‰ pfiijít k nám.

Velik˘, (natáhnûte se do v˘‰ky)

malink˘, (dfiepnûte si)

velik˘, (natáhnûte se do v˘‰ky)

malink˘ (dfiepnûte si) –

Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ nás v‰echny rádi mají.

2. Pfiefiíkejte níÏe uvedenou fiíkanku a pomozte dûtem pfiedvádût naznaãené

pohyby:

Nebesk˘ Otec mû zná

Nebesk˘ Otec mû zná (ukaÏte na sebe)

a ví, co mám rád.

Ví, kdo jsem a kde bydlím, (naznaãte rukama stfií‰ku)

vím, Ïe má mû rád. (pfiekfiiÏte paÏe a dotknûte se rukama ramen, jako kdybyste

se chtûli obejmout)

Ví, proã se usmívám, (poloÏte prsty k ústÛm a protáhnûte koutky úst do úsmûvu)

a ví, z ãeho smutek mám. (poloÏte prsty k ústÛm a stáhnûte koutky dolÛ, jako

kdyÏ jste smutní)

Vím, Ïe mi chce pomáhat, (ukaÏte na sebe)

a z toho radost mám!



JeÏí‰ je ná‰ milující pfiítel
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Cíl Pomoci kaÏdému dítûti porozumût tomu, Ïe Duch Svat˘ nám pomáhá.

Pfiíprava 1. S modlitbou si prostudujte Jana 14:16–17; 2. Nefiho 32:5; Moroniho 10:4–5

a Nauku a smlouvy 39:23; 130:22. Viz také Zásady evangelia (31110 121),

kapitola 7.

2. Potfiebné materiály:

a) Bible a Nauka a smlouvy.

b) Nûjak˘ znám˘ pfiedmût a ta‰ku, do které lze tento pfiedmût schovat.

c) Obrázek 1-3, JeÏí‰ Kristus (Obrazy z evangelia 240; 62572); obrázek 1-4,

První vidûní (Obrazy z evangelia 403; 62470).

3. Pfiipravte si v‰e potfiebné pro kaÏdou obohacující ãinnost, kterou chcete pouÏít.

V˘ukové ãinnosti Vyzvûte nûkteré dítû, aby proneslo úvodní modlitbu.

âinnost k upoutání
pozornosti

PoÏádejte nûkteré dítû, aby pfii‰lo k vám. Po‰eptejte mu do ucha nûco o Duchu

Svatém, napfiíklad: „Duch Svat˘ pomáhá Nebeskému Otci a JeÏí‰ovi.“ Zopakujte

totéÏ s kaÏd˘m dítûtem ve tfiídû (mÛÏete kaÏdému dítûti fiíci totéÏ). Zeptejte se

dûtí, zda vûdí, o kom dnes budete mluvit. Vysvûtlete, Ïe budete mluvit o pomoc-

níkovi Nebeského Otce a JeÏí‰e – o Duchu Svatém.

UkaÏte obrázek 1-4, První vidûní. PoukaÏte na Nebeského Otce a na JeÏí‰e a

vysvûtlete, Ïe mají fyzické tûlo, které vypadá jako tûlo na‰e. Vysvûtlete, Ïe Duch

Svat˘ je Nebeskému Otci a JeÏí‰ovi podobn˘ v mnoha ohledech. Má nás rád a

pomáhá nám. Nemá v‰ak fyzické tûlo jako Nebesk˘ Otec a JeÏí‰. Je to duch,

a tak nám mÛÏe nepozorovanû vkládat do mysli my‰lenky a mÛÏe nám dávat

pocity ‰tûstí a spokojenosti.

Duch Svat˘ nás utû‰uje a pomáhá nám

• KdyÏ se zraníte nebo kdyÏ jste smutní, jak vás maminka nebo tatínek utû‰ují,

abyste se cítily lépe?

UkaÏte obrázek 1-3, JeÏí‰ Kristus. ¤eknûte dûtem, Ïe JeÏí‰ vûdûl, Ïe aÏ zemfie,

jeho pomocníci – uãedníci – budou smutní, a tak jim fiekl, Ïe poÏádá Nebeského

Otce, aby jim poslal Utû‰itele, kter˘ jim pomÛÏe, aby se cítili lépe (viz Jan

14:16–17).

¤eknûte dûtem, Ïe tímto Utû‰itelem je Duch Svat˘, kter˘ mÛÏe utû‰it i nás.

Vysvûtlete, Ïe kdyÏ jsme smutní nebo rozãilení, Nebesk˘ Otec nám pomÛÏe tím,

Ïe po‰le Ducha Svatého, aby nás utû‰il.

Lekce
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Pfiíbûh Vysvûtlete, Ïe Duch Svat˘ nás také mÛÏe varovat a vést nás, kdyÏ potfiebujeme

pomoc. Vyprávûjte vlastními slovy níÏe uveden˘ pfiíbûh o mladém Haroldu B.

Leem, kter˘ se stal jedenáct˘m presidentem Církve:

„KdyÏ mi bylo asi osm let, nebo ménû, vzal mû otec na farmu, která byla dosti

daleko od na‰eho domova. On pracoval a já jsem se snaÏil zabavit se tím, ãím

by se asi bavil kaÏd˘ mal˘ chlapec. Byl hork˘ a pra‰n˘ den a já jsem si tam hrál,

dokud jsem se neunavil. Za plotem stála zchátralá bouda, která mû velmi zau-

jala. V duchu jsem si pfiedstavoval, Ïe tato zchátralá bouda je hrad, kter˘ bych

chtûl prozkoumat, a tak jsem do‰el k plotu a zaãal jsem ho pfielézat, abych se

k té boudû dostal. V tom jsem usly‰el hlas, kter˘ mi fiekl nûco velmi dÛleÏitého:

,Harolde, nechoì tam.‘ RozhlíÏel jsem se kolem, abych zjistil, kdo mû oslovil

jménem. Otec byl daleko na druhém konci pole. Nemohl vidût, co dûlám.

Nevidûl jsem nikoho, kdo by mohl promluvit. Pak jsem si uvûdomil, Ïe nûkdo,

koho jsem nevidûl, mû varoval, abych tam nechodil. Co v té boudû bylo, to se

nikdy nedozvím, ale jiÏ v dûtství jsem zjistil, Ïe existují ti, které nemÛÏeme vidût,

ale ktefií k nám mohou promlouvat.“ (Conference Report, Mexico City Mexico

Area Conference 1972, str. 48–49.)

Vysvûtlete, Ïe Duch Svat˘ k nám obãas promlouvá nahlas, stejnû jako v pfiípadû

presidenta Leeho, ale ãasto nám jen dává pocítit, co máme dûlat nebo co dûlat

nemáme.

Duch Svat˘ nám pomáhá poznat, co je správné

Vysvûtlete, Ïe Duch Svat˘ nás má rád a pomáhá nám správnû se rozhodovat.

PoÏádejte dûti, aby si vzpomnûly na nûco správného, co udûlaly – napfiíklad

kdyÏ poslechly rodiãe, pomohly druh˘m nebo se pomodlily.

• Jak se cítíte, kdyÏ udûláte nûco správného?

• Jak se cítíte, kdyÏ udûláte nûco ‰patného?

Vysvûtlete, Ïe Duch Svat˘ nám pomáhá poznat rozdíl mezi tím, co je správné a

co je ‰patné tím, Ïe nám dává hfiejiv˘ pocit, kdyÏ nûco dûláme správnû, a smutn˘

pocit, kdyÏ nûco dûláme ‰patnû.

PoÏádejte dûti, aby se podûlily o záÏitky, kdy mûly dobr˘, hfiejiv˘ pocit, protoÏe

se rozhodly správnû nebo nûkomu pomohly. Pomozte jim rozpoznat vliv Ducha

Svatého.

¤íkanka Pfiefiíkejte s dûtmi slova písnû „Poslouchej, jen poslouchej“ („Listen, Listen“,

Children’s Songbook, str. 107):

Poslouchej ten tich˘ hlas!

Poslouchej, jen poslouchej, kdyÏ rozhodnout se má‰,

on povede tû zas.

Duch Svat˘ nám pomáhá poznat, Ïe Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ Kristus jsou
skuteãní

Vysvûtlete, Ïe Duch Svat˘ nám mÛÏe pomoci poznat, kdyÏ je nûco pravdivé

nebo skuteãné. UkaÏte dûtem ta‰ku, ve které máte nûjak˘ pfiedmût. ¤eknûte

dûtem, Ïe v ta‰ce nûco je, ale pfiedmût jim neukazujte.
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• Je nûco v této ta‰ce?

Vysvûtlete dûtem, Ïe i kdyÏ nemohou vidût pfiedmût v ta‰ce, vûdí, Ïe tam je, pro-

toÏe jste jim to fiekli. I kdyÏ jen málo lidí vidûlo Nebeského Otce a JeÏí‰e, Duch

Svat˘ nám mÛÏe pomoci poznat, Ïe Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ jsou skuteãní a Ïe

nás mají rádi. Vysvûtlete, Ïe tato znalost se naz˘vá svûdectví. Nûkdy lidé vydá-

vají svûdectví na církevních shromáÏdûních a fiíkají nám, Ïe vûdí, Ïe JeÏí‰ Ïije.

Duch Svat˘ jim pomohl poznat, Ïe je to pravda.

MÛÏeme obdrÏet dar Ducha Svatého

Vyprávûjte dûtem o svém kfitu a konfirmaci. ¤eknûte jim o tom, jak jste se cítili,

kdyÏ vám nositelé knûÏství vloÏili ruce na hlavu a dali vám dar Ducha Svatého.

Pfieãtûte nahlas Nauku a smlouvy 39:23 aÏ po slova Ducha Svatého. Vysvûtlete

dûtem, Ïe aÏ jim bude osm let a budou pokfitûni a konfirmováni, budou moci

obdrÏet dar Ducha Svatého. Dar Ducha Svatého jim pomÛÏe dodrÏovat sliby,

které dávají pfii kfitu.

Svûdectví Vyjádfiete vdûãnost za Ducha Svatého a vyprávûjte dûtem, jak vás Duch Svat˘

utû‰il a jak vám pomohl poznat to, co je správné.

Obohacující
ãinnosti Vyberte nûkteré z níÏe uveden˘ch ãinností a pouÏijte je bûhem lekce.

1. Pomozte dûtem zazpívat píseÀ „Hlas tich˘, hlas jemn˘“ (Hvûzdiãka, duben

2006), nebo slova této písnû pfiefiíkejte.

2. UkaÏte dûtem obrázky lidí, ktefií dûlají nûco správného, napfiíklad se dûlí o nûco

s druh˘mi nebo si vzájemnû pomáhají. Zeptejte se dûtí, jak˘ mají pocit, kdyÏ

udûlají nûco správného. Popi‰te dûtem nûkolik situací, kdy lidé dûlají nûco

správného nebo nûco ‰patného, napfiíklad pomáhají mamince, perou se se

sv˘mi bratry, pÛjãují hraãky ostatním nebo neposlouchají rodiãe. PoÏádejte

dûti, aby se usmály, kdyÏ se jedná o správnou ãinnost, a aby se zamraãily,

kdyÏ se jedná o ãinnost ‰patnou.

3. Potichu fieknûte: „KaÏd˘, kdo mû sly‰í, tak si dá prst na nos. KaÏd˘, kdo mû

sly‰í, tak si dá ruku na hlavu.“ Pokraãujte a uvádûjte dal‰í ãásti tûla, dokud

v‰echny dûti neusly‰í vá‰ tich˘ hlas. Vysvûtlete dûtem, Ïe kdyÏ naslouchaly,

mohly vás sly‰et a fiídit se va‰imi pokyny, i kdyÏ jste mluvili potichu. Vysvûtlete,

Ïe Duch Svat˘ k nám promlouvá tich˘m hlasem. Budeme-li mu pozornû

naslouchat, bude nám fiíkat dÛleÏité vûci.

4. Vyprávûjte vlastními slovy níÏe uveden˘ pfiíbûh o presidentu Wilfordu

Woodruffovi, kter˘ byl ãtvrt˘m presidentem Církve:

Jednou veãer, kdyÏ byl president Woodruff se svou Ïenou a ãtyfimi dûtmi na ces-

tách, zastavili se u jednoho pfiítele, aby tam pfiespali. Tfii dûti spaly uvnitfi a presi-

dent Woodruff, jeho Ïena a jedno dítû spali venku na povoze. President Woodruff

fiekl: „Byl jsem v posteli jen chvilku, kdyÏ v tom mi nûjak˘ hlas fiekl: ,VstaÀ a

odtáhni povoz.‘ Nebyl to hrom, blesk ani zemûtfiesení, ale tich˘, jemn˘ hlas

Ducha BoÏího – Ducha Svatého... Vstal jsem a povoz jsem odtáhl... ke stranû

domu. KdyÏ jsem se vracel do postele, tent˘Ï Duch mi fiekl: ,Jdi a odveì své
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mezky od tohoto dubu.‘... Odvedl jsem je k lesíku mlad˘ch ofie‰ákÛ a tam jsem

je pfiivázal. Pak jsem ‰el spát. O tfiicet minut pozdûji vûtrná smr‰È vzala strom, ke

kterému byli mezkové pfiedtím pfiivázáni, odlomila ho témûfi u zemû a odnesla ho

o sto metrÛ dál, pfiiãemÏ cestou smetla dva ploty a pfienesla strom na místo...

kde pfiedtím stál mÛj povoz... Tím, Ïe jsem uposlechl zjevení, které mi dal Duch

BoÏí, zachránil jsem si Ïivot, i Ïivot své manÏelky a dítûte, a také Ïivot sv˘ch

zvífiat.“ („Leaves from My Journal“, Millennial Star, 12 Dec. 1881, str. 790–791.)

DoplÀkové ãinnosti
pro mlad‰í dûti 1. T˘den pfied touto lekcí poÏádejte rodiãe kaÏdého dítûte, aby dovolili svému

dítûti vzít si do tfiídy jeho „uklidÀovací“ pfiedmût. MÛÏe to b˘t pfiikr˘vka nebo

hraãka nebo nûjaká píseÀ. Vezmûte si do tfiídy nûkolik podobn˘ch pfiedmûtÛ

pro pfiípad, Ïe si nûkdo zapomene svÛj pfiedmût pfiinést.

V rámci v˘uky si povídejte s dûtmi o tom, jak jim tyto pfiedmûty pfiiná‰ejí pocit

bezpeãí a vûdomí, Ïe jsou milovány. Vysvûtlete, Ïe jeden z dÛleÏit˘ch

pomocníkÛ Nebeského Otce a JeÏí‰e nám mÛÏe pomoci, abychom se cítili

v bezpeãí a abychom vûdûli, Ïe jsme milováni. Tato osoba se nûkdy naz˘vá

Utû‰itel, protoÏe Nebesk˘ Otec ho poslal, aby byl s námi, kdyÏ jsme smutní

nebo kdyÏ nás nûco trápí. Touto osobou je Duch Svat˘ – ná‰ úÏasn˘ pfiítel.

2. Zazpívejte závûreãné fiádky písnû „Hlas tich˘, hlas jemn˘“ (Hvûzdiãka, duben

2006), nebo tato slova pfiefiíkejte, a pomozte dûtem pfiedvádût naznaãené

pohyby:

Zti‰ se, zti‰ se, (pfiitisknûte si ukazováãek na rty)

aÈ sly‰í‰, kdyÏ Duch mluví. (dejte se ruku k uchu, jako kdybyste nûkomu

naslouchali)

Zti‰ se, zti‰ se, (pfiitisknûte si ukazováãek na rty)

on ti napoví. (pfiiloÏte si ruku k srdci)

Lekce 7



Jsem vdûãn˘ 
za den i noc
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Cíl Pomoci kaÏdému dítûti porozumût tomu, Ïe JeÏí‰ Kristus stvofiil podle plánu

Nebeského Otce den, abychom mohli pracovat a hrát si, a noc, abychom mohli

odpoãívat.

Pfiíprava 1. S modlitbou si prostudujte Genesis 1:1, 3–5, 14–18; Helamana 14:1–13 a

3. Nefiho 1:15–23.

2. Potfiebné materiály:

a) Bible a Kniha Mormonova.

b) V˘stfiiÏek 1-1, slunce; v˘stfiiÏek 1-2, mûsíc; v˘stfiiÏek 1-3, hvûzdy (podobné

v˘stfiiÏky lze také najít ve Vystfiihovánkách pro Primárky, sada 3).

c) Obrázek 1-21, Samuel Lamanita na zdi (Obrazy z evangelia 314; 62370).

3. Pfiipravte si v‰e potfiebné pro kaÏdou obohacující ãinnost, kterou chcete pouÏít.

V˘ukové ãinnosti Vyzvûte nûkteré dítû, aby proneslo úvodní modlitbu.

âinnost k upoutání
pozornosti

¤eknûte dûtem, Ïe myslíte na nûco, co Nebesk˘ Otec naplánoval a co JeÏí‰

Kristus stvofiil. PoÏádejte dûti, aby se snaÏily uhodnout, na co myslíte. Dávejte

jim postupnû tyto nápovûdy:

1. Dává nám to teplo.

2. Je to kulaté a Ïluté.

3. Je to na obloze.

4. Nûkdy se to schová za mrak nebo za kopec.

Poté, co dûti uhodnou, Ïe se jedná o slunce, vystavte vystfiiÏen˘ obrázek slunce.

• Kdo stvofiil slunce?

Ve dne pracujeme a hrajeme si

Pfiíbûh Vyprávûjte dûtem pfiíbûh o stvofiení dne a noci z Genesis 1:1, 3–5 a o stvofiení

slunce, mûsíce a hvûzd z Genesis 1:14–18.

• Kdo stvofiil den a noc?

• O co Nebesk˘ Otec poÏádal JeÏí‰e, aby umístil na oblohu, abychom tak vûdûli,

Ïe je den?

¤eknûte dûtem, Ïe slunce nám dává svûtlo, takÏe mÛÏeme vidût. Slunce nám

také dává teplo a pomáhá rostlinám rÛst. Bez slunce bychom nemohli na zemi Ïít.

• Jak naz˘váme dobu, kdy je slunce na obloze? (Den.)

Vysvûtlete, Ïe ve dne mÛÏeme dûlat mnoho rÛzn˘ch vûcí. MÛÏeme pracovat, hrát

si a pomáhat druh˘m.

Lekce
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âinnost PoÏádejte dûti, aby vyprávûly o tom, co dûlají bûhem dne, napfiíklad nûco jedí,

hrají nûjakou hru nebo zametají podlahu. PoÏádejte je, aby se postavily a pfied-

vedly nûco z toho, co uvedly. MÛÏete nûkteré pohyby pfiedvádût s nimi.

• Co mÛÏete bûhem dne dûlat, abyste nûkomu pomohli? (Odpovûdi mohou

zahrnovat: uklidit hraãky, um˘t nádobí nebo hrát si s mlad‰ím bratrem ãi

sestrou.)

V noci odpoãíváme

• MÛÏeme vidût slunce neustále?

Vysvûtlete, Ïe kaÏd˘ veãer slunce zapadne a obloha se setmí. V noci nemÛÏeme

vidût slunce.

• Jak naz˘váme dobu, kdy je tma? (Noc.)

• O co Nebesk˘ Otec poÏádal JeÏí‰e, aby umístil na oblohu, aby to osvûtlovalo

noc? (Mûsíc a hvûzdy.)

PoÏádejte dûti, aby umístily vystfiiÏené obrázky mûsíce a hvûzd vedle obrázku

slunce.

âinnost PoÏádejte dûti, aby vyprávûly nebo pfiedvedly, co dûlají v noci, napfiíklad modlí

se pfied spaním, poslouchají pfiíbûhy, ãistí si zuby nebo spí.

Vysvûtlete, Ïe nûktefií lidé, napfiíklad lékafii, zdravotní sestry nebo hasiãi pracují

i v noci, ale vût‰ina z nás v noci spí. Mnohá zvífiata také v noci spí.

• Proã spíme?

Pomozte dûtem porozumût tomu, Ïe spánek je pro na‰e tûlo dobr˘ a Ïe Nebesk˘

Otec a JeÏí‰ chtûjí, abychom se dobfie starali o své tûlo. KdyÏ budeme mít dosta-

tek spánku, budeme se cítit lépe a budeme zdravûj‰í. KdyÏ nebudeme mít dosta-

tek spánku, budeme unavení a rozmrzelí.

Pokud se ve va‰í oblasti v˘znamnû mûní délka dne bûhem rÛzn˘ch období,

vysvûtlete, Ïe noc mÛÏe b˘t v nûkter˘ch obdobích roku del‰í a v jin˘ch obdobích

krat‰í. Na‰i rodiãe nám pomohou poznat, kdy je ãas jít do postele a kdy je ãas

vstát a zaãít nûco dûlat.

âinnost PoÏádejte dûti, aby se postavily a zahrály si tuto hru s prsty:

Jeden mal˘ prstíãek

Jeden mal˘ prstíãek (vztyãte jeden prst)

do post˘lky uÏ ‰el spát, (poloÏte prst na dlaÀ druhé ruky)

zabalil se do pefiinky, (obejmûte druhou rukou prst, kter˘ jste poloÏili na dlaÀ)

krásné sny si nechal zdát.

KdyÏ pak ráno probudí se,

zvesela pefiinku odhodí, (otevfiete dlaÀ, ve které leÏí prst druhé ruky)

vyskoãí a oblékne se, (vztyãte prst, kter˘ leÏí na dlani)

hraje si a nezlobí.
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Nebesk˘ Otec pomocí dne a noci oznámil JeÏí‰ovo narození

Pfiíbûh ¤eknûte dûtem, Ïe Nebesk˘ Otec pomocí dne a noci oznámil JeÏí‰ovo narození.

Vystavte obrázek 1-21, Samuel Lamanita na zdi, a vysvûtlete dûtem, co se na

obrázku odehrává. Vysvûtlete, Ïe prorok Samuel fiekl NefitÛm, co se stane na

obloze, aÏ pfiijde ãas, kdy se narodí JeÏí‰. Slunce zapadne, ale obloha se nese-

tmí. Vysvûtlete, Ïe mnozí lidé Samuelovi nevûfiili, ale v‰e se stalo podle jeho slov

(viz Helaman 14:1–13 a 3. Nefi 1:15–23).

Pomozte dûtem porozumût tomu, Ïe narození JeÏí‰e bylo tak dÛleÏité, Ïe i

daleko v Americe, kde Ïili Nefité a Lamanité, Nebesk˘ Otec zpÛsobil, Ïe noc,

kdy se JeÏí‰ narodil, byla jasná jako den.

• O jaké dÛleÏité události Samuel Lamanita vyprávûl lidem?

• Co vidûli Nefité na obloze tu noc, kdy se JeÏí‰ narodil?

Svûdectví Vydejte svûdectví, Ïe Nebesk˘ Otec skrze JeÏí‰e Krista stvofiil den a noc, aby

nám pomohl. Povzbuìte dûti, aby dûkovaly Nebeskému Otci za den i za noc.

Obohacující
ãinnosti Vyberte nûkteré z níÏe uveden˘ch ãinností a pouÏijte je bûhem lekce.

1. Obstarejte pro kaÏdé dítû list bílého papíru a polovinu listu ãerného nebo

tmavû modrého papíru. Nalepte polovinu listu tmavého papíru na bíl˘ papír,

abyste tak znázornili denní a noãní oblohu. Vystfiihnûte z papíru koleãka, která

budou pfiedstavovat slunce a mûsíc, a pomozte dûtem nalepit je na správná

místa. PouÏijte samolepky hvûzd nebo hvûzdy vystfiiÏené z papíru, které pfiidáte

na noãní oblohu. Napi‰te na kaÏd˘ list papíru Jsem vdûãn˘(á) za den a za noc.

2. S dûtmi zazpívejte píseÀ „ProtoÏe BÛh mne miluje“ („Because God Loves Me“,

Children’s Songbook, str. 234) nebo její slova pfiefiíkejte, nebo pfiefiíkejte druhou

sloku písnû „Svût je velk˘, kulat˘“ („The World Is So Big“, Children’s Songbook,

str. 235). U písnû „Svût je velk˘, kulat˘“ pfiedvádûjte níÏe naznaãené pohyby:

Tolik krásy na tom svûtû

BÛh nám stvofiil, radujte se. (ukaÏte ukazovákem nahoru)

Sluníãko nás hezky hfieje, (obejmûte se)

mûsíc z oblohy se smûje. (usmûjte se)

Svût je velk˘, kulat˘, (utvofite rukama velk˘ kruh)

Ïijeme v nûm já i ty. (ukaÏte na sebe a pak na ostatní dûti)

3. Pfiefiíkejte fiíkanku zaloÏenou na písni „To nám jde“ („Fun to Do“, Children’s

Songbook, str. 253) – podobná fiíkanka je uvedena v lekci 9 – a pouÏijte v ní

ãinnosti, které samy dûti navrhnou. Pfied zaãátkem kaÏdé sloky se zeptejte

dûtí, zda urãitou ãinnost, kterou navrhly, dûláme ve dne nebo v noci.

Napodobujte improvizovanû ãinnosti naznaãené ve slovech fiíkanky.

4. Vymyslete si pfiíbûh o tom, jak si bratr se sestrou hrají veãer venku. PouÏijte

jména a situace, které budou dûti ve va‰í tfiídû znát. Popi‰te, co dûti dûlaly

na konci dne. Uveìte podrobnû, co se stalo, napfiíklad: slunce zapadalo;

jejich maminka je zavolala, aby ‰ly domÛ; dûti pomohly mamince s úklidem,
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umyly se, naveãefiely se, pomohly um˘t nádobí, lehly si do postele, vyslechly

pohádku na dobrou noc a pomodlily se. Popi‰te, jak se bratr se sestrou, dal‰í

lidé, ptáci, hmyz i zvífiata pfiipravují na spánek.

Pomozte dûtem porozumût tomu, Ïe v noci máme zavfiít oãi a spát, aby na‰e

tûlo zdravû rostlo a bylo silné. Toto je souãástí plánu Nebeského Otce, kter˘

pro nás má.

Znázornûte vyprávûn˘ pfiíbûh pomocí vystfiiÏen˘ch obrázkÛ nebo rozdûlte

dûtem role a poÏádejte je, aby tento pfiíbûh zahrály.

DoplÀkové ãinnosti
pro mlad‰í dûti 1. UkaÏte dûtem vystfiiÏené obrázky slunce, mûsíce a hvûzd. PoloÏte jim níÏe

uvedené otázky:

• Kde mÛÏeme vidût tyto vûci?

• MÛÏeme vidût slunce v noci?

• MÛÏeme vidût hvûzdy ve dne?

Vysvûtlete, Ïe Nebesk˘ Otec skrze JeÏí‰e stvofiil slunce, aby nám dávalo svûtlo

a teplo ve dne, a mûsíc a hvûzdy, aby nám dávaly svûtlo v noci.

2. Pomozte dûtem pfiedvádût pohyby spojené s touto fiíkankou, zatímco vy

pfiefiíkáváte slova:

BoÏí stvofiení

BÛh udûlal mûsíc (udûlejte rukama kruh)

a blikající hvûzdiãky (stfiídavû otevírejte a zavírejte ruce)

a umístil je nad mráãky. (natáhnûte ruce do v˘‰ky)

BÛh udûlal sluníãko, (utvofite kruh rukama, které se dot˘kají nad hlavou)

stromy (vzpaÏte)

a kytiãky (spojte ruce do tvaru misky)

a taky malé vrabãáãky. (mávejte paÏemi)

(Z Fascinating Finger Fun od Eleanory Doanové. © 1951. PouÏito se svolením.)
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Jsem vdûãn˘ za vodu
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Cíl Pomoci kaÏdému dítûti pociÈovat vdûãnost Nebeskému Otci a JeÏí‰i Kristu

za vodu.

Pfiíprava 1. S modlitbou si prostudujte Genesis 1:9–10; Exodus 17:1–6 a Matou‰e 3:13–17.

2. Potfiebné materiály:

a) Bible.

b) Je-li to moÏné, obstarejte si rÛzné obrázky s vodní tematikou, napfiíklad

obrázky jezer, fiek a mofií.

c) Obrázek 1-8, Rozná‰ení svátosti (62021); obrázek 1-11, Kfiest chlapce

(62018); obrázek 1-18, Jan Kfititel kfití JeÏí‰e (Obrazy z evangelia 208; 62133).

3. Pfiipravte si v‰e potfiebné pro kaÏdou obohacující ãinnost, kterou chcete pouÏít.

V˘ukové ãinnosti Vyzvûte nûkteré dítû, aby proneslo úvodní modlitbu.

âinnost k upoutání
pozornosti

PoÏádejte nûkteré dítû, aby pfii‰lo k vám a postavilo se pfied tfiídu. Po‰eptejte mu

do ucha název nûjaké ãinnosti, pfii níÏ se pouÏívá voda, napfiíklad ãi‰tûní zubÛ,

um˘vání rukou nebo zalévání rostlin. PoÏádejte toto dítû, aby danou ãinnost

pfiedvedlo, a ostatní dûti poÏádejte o to, aby tuto ãinnost uhodly. (MoÏná bude

potfieba, abyste dítûti ukázali, jak urãitou ãinnost pfiedvést.) AÈ se pfii pfiedvádûní

nûjaké ãinnosti vystfiídají v‰echny dûti.

PoukaÏte na to, Ïe pfii kaÏdé pfiedvedené ãinnosti byla potfiebná voda. ¤eknûte

dûtem, Ïe máme b˘t vdûãní Nebeskému Otci a JeÏí‰i za to, Ïe nám dali vodu.

Voda byla dÛleÏitou souãástí stvofiení

Pfieãtûte nahlas Genesis 1:9–10 a vysvûtlete tyto ver‰e.

• Proã je voda pro nás tak dÛleÏitá?

• Jak získáváme vodu?

Pomozte dûtem porozumût tomu, Ïe voda se získává z mnoha zdrojÛ, napfiíklad

z jezer, fiek, mofií, de‰tû a snûhu. Vysvûtlete jim, Ïe sníh a led je zmrzlá voda.

UkaÏte pfiipravené obrázky s vodní tematikou a povídejte si o tom, odkud se

získává voda ve va‰í oblasti.

¤eknûte dûtem, Ïe jste vdûãní za to, Ïe voda je souãástí plánu Nebeského Otce.

PíseÀ Pfiefiíkejte slova písnû „To nám jde“ („Fun to Do“, Children’s Songbook, str. 253).

PoÏádejte dûti, aby vytváfiely nové sloky této písnû pomocí slov, která popisují

pouÏívání vody, napfiíklad praní prádla, koupání se ve vanû nebo ãi‰tûní zubÛ.

Napodobujte improvizovanû ãinnosti naznaãené ve slovech písnû.

Lekce
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Praní prádla, to nám jde,

to nám jde, to nám jde,

praní prádla, to nám jde,

to nám pûknû jde!

(© 1963 D. C. Heath and Company. Oti‰tûno se svolením.)

Vodu potfiebujeme z mnoha rÛzn˘ch dÛvodÛ

• Proã potfiebujeme vodu? Na co se pouÏívá?

Vysvûtlete, Ïe v‰e Ïivé, vãetnû lidí, zvífiat a rostlin, potfiebuje k Ïivotu vodu. 

Je-li to moÏné, dejte kaÏdému dítûti mal˘ pohárek s vodou a poÏádejte ho,

aby se napilo. Mluvte o tom, Ïe na‰e tûlo by nemohlo Ïít, kdybychom nemûli

vodu na pití.

• Jak si zvífiata a rostliny obstarávají vodu, kterou potfiebují?

Vysvûtlete, Ïe vodu potfiebujeme také pro dal‰í úãely, napfiíklad pro mytí a vafiení.

JeÏí‰ dal MojÏí‰ovi a IzraelitÛm na pou‰ti vodu

Pfiíbûh Vyprávûjte pfiíbûh o MojÏí‰ovi, kter˘ získal vodu ze skály, jak je to popsáno

v Exodu 17:1–6. Vysvûtlete, Ïe tito lidé byli na horké, vyprahlé pou‰ti. Nebyla

tam Ïádná voda.

• Co by se b˘valo stalo, kdyby Izraelité nedostali vodu?

• Mûli jste nûkdy velkou ÏízeÀ? Jaké to je vypít dou‰ek chladné vody, kdyÏ máte

ÏízeÀ?

Voda je dÛleÏitá v Církvi

Pfiíbûh UkaÏte obrázek 1-18, Jan Kfititel kfití JeÏí‰e. Vyprávûjte pfiíbûh o JeÏí‰ovû kfitu,

jak je popsán v Matou‰ovi 3:13–17.

• Kde byl JeÏí‰ pokfitûn?

• Jak byl JeÏí‰ pokfitûn?

UkaÏte obrázek 1-11, Kfiest chlapce.

• Kde jsme pokfitûni, kdyÏ je nám osm let?

• Vidûli jste nûkdy nûãí kfiest?

Nechte dûti vyprávût o tom, jak probíhal kfiest, kterého byly svûdky. Vysvûtlete,

Ïe k tomu, abychom mohli b˘t pokfitûni, musíme mít vodu.

UkaÏte obrázek 1-8, Rozná‰ení svátosti.

• Jak pouÏíváme vodu na shromáÏdûní svátosti?

Vyjádfiete vdûãnost za to, Ïe díky vodû mÛÏeme b˘t pokfitûni a mÛÏeme pfiijímat

svátost.

Svûdectví Vyjádfiete svûdectví o plánu Nebeského Otce a o jeho lásce, kterou nám projevil

tím, Ïe nám dal vodu. ¤eknûte dûtem, Ïe jste vdûãni Nebeskému Otci a JeÏí‰ovi

za tento nádhern˘ dar.
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Obohacující
ãinnosti Vyberte nûkteré z níÏe uveden˘ch ãinností a pouÏijte je bûhem lekce.

1. Pfiefiíkejte s dûtmi tuto fiíkanku a pfiedvádûjte bûhem ní popsané pohyby:

Kapky de‰tû

KdyÏ má ÏízeÀ kytiãka,

pomÛÏe jí vodiãka, (natáhnûte ruce do v˘‰ky a otevfiete dlanû)

velké kapky padají,

z nebe vláhu dávají. (spou‰tûjte ruce dolÛ a tfiepotejte pfiitom prsty)

Na zemi pak cákají, (tfiepotejte prsty a pohybujte pfiitom rukama ze strany

na stranu)

velké louÏe dûlají.

Ty se tfipytí na sluníãku, (natáhnûte ruce nad hlavu a vytvofite jimi kruh)

vysu‰í je za chviliãku. (schovejte prsty za záda)

2. Pomozte dûtem zazpívat píseÀ „Pr‰í v‰ude kolem nás“ („Rain Is Falling All

Around“, Children‘s Songbook, str. 241) nebo píseÀ „ ,Dej‘, fiíká potÛãek“

(„ ,Give,‘ Said the Little Stream“, Children’s Songbook, str. 236) nebo jim

pomozte slova dané písnû pfiefiíkat.

3. PoÏádejte dûti, aby nakreslily obrázek vody – napfiíklad jezero, fieku nebo

de‰Èové kapky. Napi‰te na obrázek kaÏdého dítûte Jsem vdûãn˘(á) za vodu.

4. PoÏádejte dûti, aby vyprávûly nebo pfiedvedly, jak si mohou hrát ve vodû nebo

s vodou – napfiíklad plavat, bruslit, stavût snûhuláka nebo brouzdat se kaluÏemi.

5. Pomozte dûtem porozumût tomu, Ïe voda nám pomáhá udrÏovat ãistotu.

PoÏádejte je, aby pfiedvedly ãinnosti, pfii kter˘ch se nûco ãistí pomocí vody –

napfiíklad praní prádla nebo um˘vání rukou.

DoplÀkové ãinnosti
pro mlad‰í dûti 1. Proveìte nûkteré níÏe uvedené ãinnosti (nebo v‰echny), abyste pomohli dûtem

uvûdomit si nûkteré zpÛsoby pouÏití vody.

a) Dejte kaÏdému dítûti trochu vody a poÏádejte je, aby se napily. KdyÏ dûti

pijí, vysvûtlete jim, Ïe voda je souãástí plánu Nebeského Otce, podle

kterého byla stvofiena tato zemû. KdyÏ máme ÏízeÀ, mÛÏeme pít vodu.

b) Nalijte trochu vody do misky a pomozte kaÏdému dítûti um˘t si ruce.

PfiipomeÀte dûtem, Ïe vodu pro nás stvofiili Nebesk˘ Otec a JeÏí‰.

Vysvûtlete, Ïe pomocí vody mÛÏeme nûco um˘t.

c) Je-li to moÏné, vezmûte dûti ven a umoÏnûte kaÏdému z nich zalít nûjakou

rostlinu. Nebo pfiineste nûjakou rostlinu do tfiídy a umoÏnûte kaÏdému dítûti,

aby ji trochu zalilo. Vysvûtlete, Ïe rostliny také potfiebují vodu, aby mohly Ïít

a rÛst.

2. AÈ dûti níÏe popsan˘mi pohyby pfiedvádûjí dé‰È – nejprve jemnû a postupnû

dÛraznûji.

a) Poklepávejte prsty o sebe.

b) Jemnû tleskejte rukama.

c) Plácejte stfiídavû rukama do kolen.

d) Podupávejte.
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10
Cíl Pomoci kaÏdému dítûti pociÈovat vdûãnost Nebeskému Otci a JeÏí‰i Kristu za

stromy, rostliny a kvûtiny.

Pfiíprava 1. S modlitbou si prostudujte Genesis 1:11–13.

2. Zabalte do látky nûjaké ovoce, zeleninu nebo vûtviãku nebo je vloÏte do

papírového sáãku.

3. Pfiipravte si malé ukázky ovoce, zeleniny nebo chleba. Poraìte se s rodiãi dûtí

a ujistûte se, Ïe Ïádné dítû na tyto potraviny nemá alergii.

4. Potfiebné materiály:

a) Bible.

b) Je-li to moÏné, obstarejte si obrázky stromÛ, rostlin a kvûtin, které rostou

ve va‰í oblasti, a pfiineste si z domova nûkolik mal˘ch pfiedmûtÛ ze dfieva,

napfiíklad tuÏku, dfievûnou lÏíci a misku.

c) V˘stfiiÏek 1-4, kvûtiny (podobné v˘stfiiÏky lze také najít ve Vystfiihovánkách

pro Primárky, sada 3).

d) Obrázek 1-22, Rozkvetl˘ strom; obrázek 1-23, Hnízdo s ptáãaty.

5. Pfiipravte si v‰e potfiebné pro kaÏdou obohacující ãinnost, kterou chcete pouÏít.

V˘ukové ãinnosti Vyzvûte nûkteré dítû, aby proneslo úvodní modlitbu.

âinnost k upoutání
pozornosti

Nechejte kolovat sáãek, ve kterém je nûjaké ovoce, zelenina nebo vûtviãka.

Sáãek ponechejte zavfien˘, aby dûti nevidûly, co v nûm je. PoÏádejte dûti, aby

podle hmatu hádaly, co je uvnitfi. Upozornûte je, aby to nefiíkaly nahlas, dokud

nebudou mít v‰echny dûti moÏnost sáãek si prohmatat. Poté, co si v‰echny

dûti sáãek prohmataly, poÏádejte je, aby fiekly, co si myslí, Ïe je uvnitfi. Vyjmûte

pfiedmût ze sáãku a pohovofite o tom, jak vypadá a k ãemu je uÏiteãn˘.

Díky stromÛm, rostlinám a kvûtinám je zemû krásné místo pro Ïivot

PfiipomeÀte dûtem, Ïe v‰e, co je na zemi, bylo stvofieno podle plánu Nebeského

Otce. Tfietího dne stvofiení JeÏí‰ stvofiil stromy, rostliny a kvûtiny (viz Genesis

1:11–13). Vysvûtlete, Ïe Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ chtûli zkrá‰lit zemi stromy, rostli-

nami a kvûtinami.

Vystavte vystfiiÏen˘ obrázek kvûtin a obrázky stromÛ, rostlin a kvûtin, které jste

si obstarali. PoÏádejte dûti, aby vyprávûly o nûjakém svém záÏitku se stromy,

rostlinami nebo kvûtinami.

Pfiíbûh Vyprávûjte dûtem nûjak˘ pfiíbûh, kter˘ je uãí tomu, Ïe díky stromÛm, rostlinám a

kvûtinám je zemû krásné místo pro Ïivot. Vyprávûjte jim o krásn˘ch rostlinách,

které rostou v oblasti, kde Ïijete. Je-li to vhodné pro va‰i oblast, mÛÏete pouÏít

obrázek 1-22, Rozkvetl˘ strom, a tento námût na vyprávûní:
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Katka mûla svÛj oblíben˘ strom, pod kter˘m si vÏdy hrála. Jednou ráno maminka

Katku vzbudila a fiekla jí, Ïe má pro ni pfiekvapení. Katãin oblíben˘ strom byl

poset˘ nádhern˘mi bíl˘mi kvûty, které vypadaly jako popkorn. Katka se zeptala

maminky, jak se popkorn dostal na její oblíben˘ strom, a maminka jí vysvûtlila,

proã jsou kvûty dÛleÏité.

PíseÀ PoÏádejte dûti, aby vstaly a zazpívaly píseÀ „Popkorn puká“ („Popcorn Popping“,

Children’s Songbook, str. 242) a rukama pfiedvádûly pohyby naznaãené v písni.

Vysvûtlete, Ïe na jafie na jabloních vyrostou bílé kvûty, které vypadají jako popkorn.

Ven z okna kouknu a vidím snad sníh,

popkorn puká venku na jabloních.

Jaro tolik pfiekvapení má,

pupeny puknou pfied oãima.

Plnou náruã mám, hned je ochutnám,

tû‰ím se, jak si teì pochutnám.

Byl to v‰ak jen mÛj sen, kter˘ se mi zdál,

popkorn puká ale na stromech dál.

Vysvûtlete, Ïe nûkteré kvûty rostou na stromech, jiné na kefiích a popínav˘ch

rostlinách a nûkteré kvûtiny rostou pfiímo ze zemû. PoÏádejte dûti, aby vyprávûly

o kvûtech a kvûtinách, které vidûly.

• Jak si zkrá‰lujeme ná‰ svût kvûtinami? (Sázíme je a vytváfiíme kvûtinové

zahrady, váÏeme je do kytice, nosíme je ve vlasech nebo na odûvu.)

• Proã nûkomu dáváme kvûtiny? (K zvlá‰tním pfiíleÏitostem, abychom udûlali

druh˘m radost.)

Rostliny a stromy jsou nezbytné pro ná‰ Ïivot

Pfiíbûh Vysvûtlete, Ïe rostliny a stromy jsou nezbytné pro ná‰ Ïivot. Vystavte obrázek

1-22, Rozkvetl˘ strom, a vyprávûjte dûtem pfiíbûh o tom, jak je strom uÏiteãn˘.

PouÏijte níÏe uvedené námûty nebo vyprávûjte o tom, k ãemu dal‰ímu lidé ve

va‰í oblasti vyuÏívají stromy:

Ptáãkové si dûlají na stromech svÛj domeãek. Stavûjí si peãlivû hnízdo a ptaãí

maminka do nûj klade vajíãka. (UkaÏte obrázek 1-23, Hnízdo s ptáãaty.) KdyÏ se

z vajíãek vylíhnou ptáãata, je pro nû strom vhodn˘m domovem. Chrání je pfied

sluneãním Ïárem, pfied de‰tûm a pfied zvífiaty, která Ïijí na zemi a která by jim

mohla ublíÏit. Strom také dává ovoce rodinû, která bydlí nedaleko. Dûti si hrají ve

stínu stromu a mohou si na silnou vûtev pfiipevnit houpaãku. KdyÏ ãást stromu

uschne, tatínek ji ufiízne a pouÏije ji na zátop, aby jim bylo doma teplo.

• Proã jsou pro nás stromy dÛleÏité? (Poskytují nám ovoce, dfievo, stín a místo

na hraní.)

UkaÏte dûtem nûjaké pfiedmûty z domova nebo ze tfiídy, které jsou vyrobeny ze

dfieva, a pohovofite o tom, k ãemu v‰emu se dfievo pouÏívá.

• Jaké dal‰í vûci vyrobené ze dfieva znáte?

Vysvûtlete, Ïe rostliny také vyuÏíváme mnoha zpÛsoby. Jednou z nejdÛleÏitûj‰ích

vûcí, které nám rostliny poskytují, je potrava.
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• Jaké rostliny jíme?

Pokud jste si obstarali nûjaké obrázky, na nichÏ jsou rostliny, které rostou ve va‰í

oblasti a které lze vyuÏít jako potraviny, ukaÏte je nyní dûtem.

âinnost Povídejte si s dûtmi o obilí, ovoci a zeleninû, která roste v oblasti, kde Ïijete.

Vysvûtlete, Ïe z obilí se ãasto dûlá chléb a obilné lupínky nebo vloãky. PoÏádejte

kaÏdé dítû, aby uvedlo své oblíbené jídlo, které se pfiipravuje z nûjaké rostliny.

AÈ si dûti ochutnají ukázky ovoce, zeleniny nebo chleba, které jste pfiinesli.

¤eknûte jim nûco o rostlinû nebo o stromu, ze kterého daná potravina pochází.

Vysvûtlete, Ïe Nebesk˘ Otec skrze JeÏí‰e stvofiil mnoho rÛzn˘ch rostlin a stromÛ,

abychom mohli jíst dobré vûci.

• Jak mÛÏeme Nebeskému Otci dûkovat za jídlo? (Tím, Ïe nezapomeneme

poÏehnat jídlo, neÏ zaãneme jíst.)

Svûdectví Vydejte svûdectví o tom, Ïe Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ mají kaÏdého z nás rádi.

PfiipomeÀte dûtem, aby na jejich lásku pamatovali kaÏd˘ den, kdyÏ vidí krásné

stromy, rostliny a kvûtiny.

Obohacující
ãinnosti Vyberte nûkteré z níÏe uveden˘ch ãinností a pouÏijte je bûhem lekce.

1. Pfiineste si nûjaká semínka (napfiíklad kvûtin, fazolí nebo p‰enice) a papírov˘

kelímek s hlínou pro kaÏdé dítû, kter˘ si bude moci vzít domÛ. UkaÏte dûtem,

jak semínka zasadit, a pfiipomeÀte jim, Ïe je budou muset zalévat a poskytovat

jim sluneãní svûtlo, aby semínka vyrostla.

2. Vystfiihnûte z barevného papíru okvûtní lístky, listy a stonky a poÏádejte dûti,

aby z nich poskládaly kvûtinu a nalepily ji na nûjak˘ jin˘ list papíru. Nadepi‰te

tento papír slovy Jsem vdûãn˘(á) za krásné kvûtiny.

3. Pfiineste nûjaké ovoce nebo zeleninu, která má uvnitfi semínka. ¤eknûte dûtem,

Ïe uvnitfi se skr˘vá pfiekvapení. Rozkrojte ovoce nebo zeleninu a ukaÏte dûtem

semínka. Vysvûtlete jim, Ïe kdyÏ se semínka zasadí, zalévají se a poskytne se

jim sluneãní svûtlo, vyrostou a pfiiná‰ejí dal‰í plody.

4. Vezmûte dûti na procházku do pfiírody, aby mohly vidût rÛzné druhy rostlin.

Pokud není vhodné poãasí na vycházku, mohou se dûti podívat z okna a jedno

po druhém mÛÏe jmenovat rostliny, které vidí. Je-li to vhodné, vysvûtlete jim,

jak˘ vliv mají na rostliny a na stromy rÛzná roãní období.

DoplÀkové ãinnosti
pro mlad‰í dûti 1. UkaÏte obrázek 1-22, Rozkvetl˘ strom. ¤eknûte dûtem, Ïe Nebesk˘ Otec skrze

JeÏí‰e Krista stvofiil rostliny a stromy (viz Genesis 1:11–13). Vysvûtlete, Ïe stromy

nám poskytují dfievo a plodí ovoce. Rostliny nám poskytují ovoce a zeleninu.

2. Pfiineste nûjakou rostlinu nebo její ãást (napfiíklad kvûtinu nebo nûkolik listÛ),

kterou si dûti mohou prohlédnout, vzít do ruky a ke které si mohou pfiivonût.

UmoÏnûte kaÏdému dítûti, aby se rostliny dotklo nebo ji podrÏelo. PoukaÏte

na to, jakou má daná rostlina barvu, jak voní nebo jak je krásná. Vyjádfiete svou

vdûãnost za rostliny, kvûtiny a stromy.

Lekce 10
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3. Pfiefiíkejte níÏe uvedenou fiíkanku a pfiedvádûjte pfiitom uvedené pohyby. Pak

poÏádejte dûti, aby pfiedvádûly pohyby, zatímco vy znovu pfiefiíkáváte její slova.

Kopem, kopem motyãkami

Máme doma motyãky i maliãké hrabiãky, (pfiedvádûjte, Ïe kopete motyãkou a

hrabete hrábûmi)

pÛdu dobfie okopáme (pfiedvádûjte, Ïe kopete)

a semínka do ní dáme, (pfiedvádûjte, Ïe sejete semínka)

plevel pûknû vytrháme. (sehnûte se aÏ k zemi a pfiedvádûjte, Ïe vytrháváte plevel)

Teì sluníãko hezky hfieje (vytvofite rukama velk˘ kruh)

pak se z mráãku voda leje, (spou‰tûjte ruce dolÛ a tfiepotejte prsty na rukou)

a nám pfiímo pfied oãima

ta semínka vyklíãila. (protlaãte prsty levé ruky mezi prsty pravé ruky)
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Cíl Pomoci kaÏdému dítûti pociÈovat vdûãnost Nebeskému Otci a JeÏí‰i Kristu za

ryby a vodní Ïivoãichy.

Pfiíprava 1. S modlitbou si prostudujte Genesis 1:20–23; Joná‰e 1–3; Matou‰e 14:15–21 a

Luká‰e 5:1–11.

2. Potfiebné materiály:

a) Bible.

b) Ryby z papíru (viz ‰ablona na konci lekce).

c) „Rybáfisk˘ prut“ – hÛlka, ke které je pfiipevnûn provázek, na jehoÏ konci je

kanceláfiská sponka, kousek lepicí pásky nebo magnet. (Uschovejte si tento

„prut“ pro budoucí lekce.)

d) Nádobka na ryby z papíru.

e) Je-li to moÏné, obstarejte si obrázky ryb nebo jin˘ch ÏivoãichÛ, ktefií Ïijí ve

vodû.

f) V˘stfiiÏek 1-5, ryby (podobn˘ v˘stfiiÏek lze také najít ve Vystfiihovánkách pro

Primárky, sada 4).

g) Obrázek 1-1, Svût (62196); obrázek 1-24, JeÏí‰ a rybáfii (Obrazy z evangelia

210; 62138); obrázek 1-25, Ryba; obrázek 1-26, Îába; obrázek 1-27, Îelva.

3. Pfiipravte si v‰e potfiebné pro kaÏdou obohacující ãinnost, kterou chcete pouÏít.

V˘ukové ãinnosti Vyzvûte nûkteré dítû, aby proneslo úvodní modlitbu.

âinnost k upoutání
pozornosti

¤eknûte dûtem, aby si pfiedstavily, Ïe stojí na mostû a dívají se na fieku nebo na

rybník.

• Co vidíte, kdyÏ se podíváte do vody?

PoÏádejte dûti, aby se postavily a pfiedvedly, jak plavou ve vodû jako ryba.

Nebesk˘ Otec poÏádal JeÏí‰e Krista, aby stvofiil ryby a dal‰í vodní Ïivoãichy

UkaÏte dûtem obrázek 1-1, Svût, a zopakujte nûco z toho, o co Nebesk˘ Otec

poÏádal JeÏí‰e, aby stvofiil, o ãem jste mluvili v minul˘ch lekcích. ¤eknûte dûtem,

Ïe JeÏí‰ také stvofiil ryby (viz Genesis 1:20–23). Ryby jsou souãástí plánu

Nebeského Otce, podle kterého stvofiil zemi. UkaÏte obrázek 1-25, Ryba,

a pohovofite o tom, kde ryby Ïijí.

• Vidûli jste nûkdy nûjakou rybu?

PoÏádejte dûti, aby vyprávûly o nûjaké rybû, kterou vidûly.

UkaÏte vystfiiÏen˘ obrázek 1-5 a dal‰í obrázky ryb, které jste si pfiipravili. Vyprávûjte

dûtem o rÛzn˘ch druzích ryb, napfiíklad o kaprech, pstruzích, Ïralocích nebo o

jin˘ch rybách, které dûti ve va‰í tfiídû mohou znát.
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• Jací dal‰í Ïivoãichové Ïijí ve vodû kromû ryb?

UkaÏte obrázek 1-26, Îába, a obrázek 1-27, Îelva. Vyprávûjte dûtem o Ïábách

a o Ïelvách a o tom, kde Ïijí. Také jim vyprávûjte o velrybách, krabech, tuleních

a dal‰ích vodních Ïivoãi‰ích. Vysvûtlete, Ïe nûktefií vodní Ïivoãichové Ïijí v mofii,

jiní v jezerech a dal‰í v fiekách.

âinnost Pomozte kaÏdému dítûti vybrat si nûjakého vodního Ïivoãicha a pfiedvést, jak se

dan˘ Ïivoãich pohybuje, skáãe nebo plave.

Pfiíbûh UkaÏte dûtem Bibli a vysvûtlete, Ïe o rybách mÛÏeme ãíst i v písmech. Vyprávûjte

pfiíbûh o Joná‰ovi, jak je popsán v Joná‰ovi 1–3. Vysvûtlete, Ïe JeÏí‰ zafiídil, aby

Joná‰e spolkla veliká ryba, aby se tak Joná‰ neutopil. JeÏí‰ mûl pro Joná‰e urãit˘

úkol. Chcete-li, mÛÏete pfii vyprávûní pfiíbûhu pfieãíst nahlas jeden ver‰ nebo dva,

napfiíklad Joná‰e 2:1 nebo Joná‰e 2:2. (KdyÏ ãtete dan˘ ver‰ nahlas, vysvûtlete,

Ïe JeÏí‰ je nûkdy naz˘ván „Hospodin“.)

• Kdo poslal tuto velikou rybu, aby spolkla Joná‰e? (Viz Joná‰ 2:1.)

• Co Joná‰ dûlal, kdyÏ ho ryba spolkla? (Viz Joná‰ 2:2.)

• Co Joná‰ dûlal, kdyÏ se dostal z ryby ven? (Viz Joná‰ 3:1–3.)

• Vûfiili lidé Joná‰ovi a ãinili pokání? (Viz Joná‰ 3:5, 10.)

¤eknûte dûtem, Ïe nûkteré ryby jsou veliké, jako ryba, která spolkla Joná‰e,

a nûkteré jsou tak malinké, Ïe mohou Ïít i v misce.

âinnost Pomozte dûtem pfiefiíkat tuto fiíkanku spojenou s pohyby:

Îabky v de‰ti

Co dûlají Ïabky, (pokrãte rameny)

kdyÏ padají kapky? (naznaãte tfiepotáním prstÛ padající dé‰È)

Co dûlají? To dûlají:

v blátû capky, Èapky. (pfie‰lapujte na místû)

Pfiíbûh UkaÏte dûtem znovu Bibli a vyprávûjte jim pfiíbûh o ·imonu Petrovi, kter˘ se

nachází v Luká‰ovi 5:1–11.

Ve vhodn˘ okamÏik dûtem ukaÏte obrázek 1-24, JeÏí‰ a rybáfii.

• Proã JeÏí‰ vstoupil na loì ·imona Petra? (Viz Luká‰ 5:3.)

• Co fiekl JeÏí‰ ·imonu Petrovi, aby udûlal? (Viz Luká‰ 5:4.)

• Co ·imon Petr chytil do sítû? (Viz Luká‰ 5:6.)

Nebesk˘ Otec skrze JeÏí‰e Krista stvofiil ryby a dal‰í vodní Ïivoãichy
k na‰emu uÏitku

Vysvûtlete, Ïe Nebesk˘ Otec skrze JeÏí‰e pro nás stvofiil ryby a dal‰í vodní Ïivo-

ãichy k jídlu a k dal‰ím úãelÛm.

Pfiíbûh Znovu dûtem ukaÏte Bibli a vyprávûjte pfiíbûh, kter˘ se nachází v Matou‰ovi

14:15–21. Chcete-li, mÛÏete pfii vyprávûní pfiíbûhu pfieãíst nahlas jeden ver‰

nebo dva, napfiíklad Matou‰e 14:16–17.
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• Co udûlal JeÏí‰, kdyÏ mûli lidé hlad? (Viz Matou‰ 14:15–16.)

• âím JeÏí‰ nasytil tyto lidi? (Viz Matou‰ 14:19.)

âinnost UkaÏte dûtem ve tfiídû rybáfisk˘ prut, kter˘ jste si pfiipravili, a vyzvûte nûkteré dítû,

aby k vám pfii‰lo a zkusilo chytat ryby. VloÏte do nádobky vystfiiÏené rybky, a

kdyÏ dítû umístí prut s provázkem nad nádobku, pfiipevnûte k provázku rybku

pomocí kanceláfiské sponky, lepicí pásky nebo magnetu, a poÏádejte dítû, aby

rybku vytáhlo. AÈ se pfii chytání ryb vystfiídají v‰echny dûti.

PoÏádejte dûti, aby vyprávûly o tom, jak byly s nûk˘m na rybách nebo jak jedly

nûjakou rybu.

Svûdectví Vyjádfiete svou vdûãnost za ryby a vodní Ïivoãichy.

Obohacující
ãinnosti Vyberte nûkteré z níÏe uveden˘ch ãinností a pouÏijte je bûhem lekce.

1. PoÏádejte dûti, aby vybarvily papírové rybky, které chytily pfii v˘‰e uvedené

ãinnosti (chcete-li, mÛÏete tuto ãinnost zopakovat). Napi‰te na zadní stranu

kaÏdé rybky Jsem vdûãn˘(á) za ryby.

2. PoÏádejte dûti, aby se posadily do pÛlkruhu. PoloÏte rybu, kterou si dûti

vybarvily, na podlahu pfied nû. Spoleãnû pfiefiíkejte tuto fiíkanku:

Malá rybko v potÛãku,

chytím tû i bez háãku.

UkaÏte na nûkteré dítû a poÏádejte ho, aby si vybralo svou rybku pomocí

rybáfiského prutu nebo aby na ni ukázalo prstem. Toto dítû pak fiekne: „Chytil(a)

jsem rybku“ a uvede barvu své rybky. Rybku si pak mÛÏe nechat a

odnést si ji domÛ. Pokraãujte v této ãinnosti, dokud se nevystfiídají v‰echny dûti.

3. Pfiefiíkejte s dûtmi slova písnû „Díky na‰emu Otci“ („Thanks to Our Father“,

Children’s Songbook, str. 20), která jsou uvedena v lekci 18.

4. Pomozte dûtem pfiedvádût pohyby spojené s touto fiíkankou:

Rybka

Plave rybka po rybníãku, (naznaãte rukama, jako kdyÏ plavete)

nemá Ïádnou pokladniãku. (rozhoìte prázdn˘ma rukama)

Kam penízky ukládá?

Na bfií‰ko a na záda. (poloÏte si ruce na bfiicho a pak na záda)

5. Pomozte dûtem pfiefiíkat tuto fiíkanku spojenou s pohyby:

Îáby

Îáby skáãou do vzduchu, (poskoãte na místû)

líbí se jim na suchu.

Îáby skáãou do rybníka, (poskoãte na místû)

líbí se jim, jak to stfiíká.

Lekce 11



42

DoplÀkové ãinnosti
pro mlad‰í dûti 1. UkaÏte obrázek 1-25, Ryba, obrázek 1-26, Îába, a obrázek 1-27, Îelva.

Vyprávûjte vlastními slovy pfiíbûh o stvofiení ryb a vodních ÏivoãichÛ (viz

Genesis 1:20–23). Vyjádfiete svou vdûãnost za ryby a dal‰í vodní Ïivoãichy.

2. ¤eknûte dûtem, Ïe mnozí Ïivoãichové Ïijí pfiímo ve vodû nebo poblíÏ vody.

PoÏádejte je, aby zkusily uhodnout, jakého Ïivoãicha máte na mysli, a pfiitom

jim napovídejte:

a) Mám zelenou, hladkou a slizkou kÛÏi. Skáãu. Îiju poblíÏ jezer, potokÛ nebo

rybníkÛ. Uhodnete, kdo jsem?

(AÏ dûti uhodnou, Ïe je to Ïába, ukaÏte jim obrázek 1-26, Îába, nebo

nakreslete Ïábu na tabuli.)

b) Lezu velmi pomalu. Na zádech mám tvrd˘ krun˘fi. KdyÏ mû nûco vyleká,

zatáhnu hlavu, ruce a nohy do krun˘fie. Kdo jsem?

(AÏ dûti uhodnou, Ïe je to Ïelva, ukaÏte jim obrázek 1-27, Îelva, nebo

nakreslete Ïelvu na tabuli.)

Poté, co dûti uhodly oba Ïivoãichy, poÏádejte je, aby skákaly po místnosti jako

Ïáby; poté je poÏádejte, aby lezly pomalu jako Ïelvy.
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Cíl Pomoci kaÏdému dítûti pociÈovat vdûãnost Nebeskému Otci a JeÏí‰i Kristu za

zvífiata.

Pfiíprava 1. S modlitbou si prostudujte Genesis 1:24–25 a 6:5–8:19.

2. Potfiebné materiály:

a) Bible.

b) V˘stfiiÏky 1-6 aÏ 1-19, zvífiata (podobné v˘stfiiÏky lze také najít ve

Vystfiihovánkách pro Primárky, sady 4 a 5).

c) Obrázek 1-28, Stvofiení – Ïivé bytosti (Obrazy z evangelia 100; 62483);

obrázek 1-29, Stavba archy (Obrazy z evangelia 102; 62053); obrázek 1-30,

Noé a archa se zvífiaty (Obrazy z evangelia 103; 62305).

3. Pfiipravte si v‰e potfiebné pro kaÏdou obohacující ãinnost, kterou chcete pouÏít.

V˘ukové ãinnosti Vyzvûte nûkteré dítû, aby proneslo úvodní modlitbu.

âinnost k upoutání
pozornosti

PoloÏte vystfiiÏené obrázky zvífiat na podlahu nebo na stÛl pfied dûti. PoÏádejte

nûkteré dítû, aby si vybralo jeden vystfiiÏen˘ obrázek a aby fieklo, co je to za

zvífie, a aby ho ukázalo dûtem ve tfiídû. Pokraãujte v této ãinnosti, dokud se

kaÏdé dítû nedostane alespoÀ jednou na fiadu.

Nebesk˘ Otec poÏádal JeÏí‰e Krista, aby stvofiil zvífiata

Zopakujte s dûtmi, Ïe Nebesk˘ Otec skrze JeÏí‰e Krista stvofiil na‰i krásnou zemi,

den i noc, mofie i pevninu, rostliny a stromy. UkaÏte dûtem Bibli a pfiipomeÀte jim,

Ïe v této knize mÛÏeme ãíst o stvofiení. Vysvûtlete, Ïe v Bibli se pí‰e, Ïe Nebesk˘

Otec skrze JeÏí‰e stvofiil v‰echna zvífiata a umístil je na zem.

Vystavte obrázek 1-28, Stvofiení – Ïivé bytosti.

• Kdo stvofiil to, co vidíte na tomto obrázku?

• Jak se jmenují zvífiata na tomto obrázku?

Vysvûtlete, Ïe JeÏí‰ stvofiil v‰echny moÏné druhy zvífiat, aby Ïily na zemi. Nûkterá

zvífiata Ïijí na farmách a u na‰ich domÛ. Nûkterá zvífiata Ïijí v lese, jiná v horách a

jiná na pou‰ti. Nûkterá zvífiata Ïijí v chladn˘ch oblastech svûta a jiná zvífiata Ïijí

v tepl˘ch oblastech.

• Která zvífiata Ïijí na farmû?

• Která zvífiata Ïijí v lese, v horách nebo na pou‰ti?

• Jaké je va‰e oblíbené zvífie?

Lekce
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âinnost PoÏádejte dûti, aby se postavily a pfiedvedly názornû svá oblíbená zvífiata.

Zvífiata nám pomáhají

Vysvûtlete, Ïe Nebesk˘ Otec skrze JeÏí‰e umístil na zem zvífiata, aby nám

pomáhala. Nûkterá zvífiata pouÏíváme jako potravu, nûkterá pro nás pracují a

na nûkterá zvífiata je zajímavé se dívat nebo si s nimi hrát.

• Jak nám zvífiata pomáhají?

• Z jak˘ch zvífiat získáváme potravu, napfiíklad mléko, vejce nebo maso?

• Z jak˘ch zvífiat získáváme materiál na obleãení?

• Jaká zvífiata rádi chováme jako domácí mazlíãky?

• Na jak˘ch zvífiatech mÛÏeme jezdit?

PoÏádejte dûti, aby vyprávûly o sv˘ch záÏitcích s rÛzn˘mi zvífiaty.

Zvífiata byla zachránûna pfied potopou

Vyprávûjte pfiíbûh o Noémovi a jeho ar‰e, jak je popsán v Genesis 6:5–8:9

UkaÏte obrázky 1-29, Stavba archy, a 1-30, Noé a archa se zvífiaty. Pro ilustraci

tohoto pfiíbûhu mÛÏete také pouÏít vystfiiÏené obrázky zvífiat.

• Jak byl Noé a jeho rodina poÏehnáni za to, Ïe poslouchali JeÏí‰e?

• Jak byla zachránûna zvífiata?

• KdyÏ vidíme duhu, co nám to pfiipomíná?

âinnost PoÏádejte dûti, aby se postavily a provádûly dané pohyby s vámi, zatímco vy

pfiefiíkáváte tuto fiíkanku:

Noé

Noé moudr˘ prorok byl,

proto mu Pán pfiikázal, (zdvihnûte ukazováãek)

aby archu postavil (obûma rukama naznaãte tvar velké lodi)

a zvífiátka do ní vzal. (pokyÀte rukou)

âtyfiicet dní pr‰elo, (pfiedvádûjte dé‰È tfiepotáním prstÛ na rukou)

voda na zem padala.

Noé se v‰ak v lodi modlil, (zaloÏte ruce, jako kdyÏ se modlíte)

zvífiátka se nebála. (zavrÈte nesouhlasnû hlavou)

„Voda mizí, uÏ tu není!“, (rozhoìte rukama a pokrãte rameny)

Noé v‰em hned oznámil.

Potom Bohu podûkoval, (zaloÏte ruce, jako kdyÏ se modlíte)

Ïe je s láskou ochránil. (poloÏte si pravou ruku na srdce)

Svûdectví Vyjádfiete vdûãnost za nádhern˘ svût, kter˘ JeÏí‰ Kristus stvofiil podle plánu

Nebeského Otce. Vyjádfiete, jak jste vdûãni za zvífiata, která byla umístûna na

tuto zem, aby nám pfiiná‰ela uÏitek a radost.
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Obohacující
ãinnosti Vyberte nûkteré z níÏe uveden˘ch ãinností a pouÏijte je bûhem lekce.

1. Zahrajte si hru „Jaké pfiedvádí‰ zvífiátko?“ AÈ se dûti postaví do kruhu.

PoÏádejte jedno dítû, aby se postavilo do stfiedu kruhu a pfiedvádûlo nûjaké

zvífie. PoÏádejte ostatní dûti, aby zvedly ruku, kdyÏ budou chtít hádat, jaké zvífie

toto dítû napodobuje. KdyÏ nûkteré dítû zvífie uhodne, postaví se do stfiedu

kruhu a pfiedvádí jiné zvífie. MÛÏete také poÏádat jednotlivé dûti, aby vám

nejprve po‰eptaly, jaké zvífie budou pfiedvádût, abyste si byli jisti, Ïe dítû ví,

jaké zvífie pfiedvádí.

2. Zahrajte si hru „Jaké je to zvífiátko?“ Mûjte na mysli nûjaké zvífie a napovídejte

dûtem, aby uhodly, o jaké zvífie se jedná. Tyto nápovûdy se mohou t˘kat toho,

kde zvífie Ïije, jak je velké, jaké vydává zvuky, jakou má barvu a jak pomáhá

lidem. ¤eknûte dûtem, aby se zvednutím ruky pfiihlásily, aÏ si budou myslet,

Ïe vûdí, o jakém zvífieti mluvíte. Tuto hru mÛÏete zopakovat s rÛzn˘mi zvífiaty

tolikrát, kolikrát chcete.

3. Pfiefiíkejte s dûtmi slova písnû „Svût je velk˘, kulat˘“ („The World Is So Big“,

Children’s Songbook, str. 235). Pfiedvádûjte pfiitom pohyby naznaãené níÏe:

Tolik krásy na tom svûtû

BÛh nám stvofiil, radujte se. (ukaÏte ukazovákem nahoru)

Veliké hory, (naznaãte nad hlavou rukama ‰títy hor)

vysoké stromy, (natáhnûte ruce do v˘‰ky)

ptáãky ve vzduchu, (zamávejte rukama jako kfiídly)

zvífiata na zemi. (dfiepnûte si a zase vstaÀte)

BÛh nám Ïehná, má nás rád, (poloÏte si ruku na srdce)

mÛÏeme si spolu hrát.

4. PoÏádejte dûti, aby vyprávûly o domácích mazlíãcích, které mají nebo které by

rády mûly. Diskutujte s dûtmi o tom, jak máme zacházet s domácími mazlíãky

a jak se o nû máme starat.

5. Dejte dûtem papír a voskovky. PoÏádejte dûti, aby kaÏdé z nich nakreslilo

obrázek svého oblíbeného zvífiete. Na kaÏd˘ obrázek pak napi‰te Jsem

vdûãn˘(á) za zvífiata.

DoplÀkové ãinnosti
pro mlad‰í dûti 1. UkaÏte obrázek 1-28, Stvofiení – Ïivé bytosti. Vyprávûjte vlastními slovy pfiíbûh

o stvofiení zvífiat (viz Genesis 1:24–25). Vyjádfiete svou vdûãnost za zvífiata.

2. Vyberte nûkolik zvífiat, která dûti znají. PoÏádejte dûti, aby tato jednotlivá zvífiata

pfiedvedly. Diskutujte o tom, jak tato zvífiata vypadají, jaké vydávají zvuky a

k ãemu jsou uÏiteãná.

3. Pomozte dûtem pfiefiíkat slova písnû „Krásn˘ svût“ („All Things Bright and

Beautiful“, Children’s Songbook, str. 231), která jsou uvedena v lekci 13.
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Cíl Pomoci kaÏdému dítûti pociÈovat vdûãnost Nebeskému Otci a JeÏí‰i Kristu za

ptáky, hmyz a plazící se Ïivoãichy.

Pfiíprava 1. S modlitbou si prostudujte Genesis 1:20–25 a 1. Královskou 16:29–17:6.

2. Potfiebné materiály:

a) Bible.

b) Je-li to moÏné, obstarejte si obrázky ptákÛ, hmyzu a plazících se ÏivoãichÛ,

které jsou bûÏné ve va‰í oblasti.

c) V˘stfiiÏky 1-20 aÏ 1-25, ptáci a hmyz (podobné v˘stfiiÏky lze také najít ve

Vystfiihovánkách pro Primárky, sady 4 a 5).

d) Obrázek 1-31, Krkavci krmí Eliá‰e; obrázek 1-32, Zázrak s mofisk˘mi racky

(Obrazy z evangelia 413; 62603).

3. Pfiipravte si v‰e potfiebné pro kaÏdou obohacující ãinnost, kterou chcete pouÏít.

V˘ukové ãinnosti Vyzvûte nûkteré dítû, aby proneslo úvodní modlitbu.

âinnost k upoutání
pozornosti

Dávejte dûtem níÏe uvedené nápovûdy a poÏádejte je, aby se snaÏily najít odpo-

vûì na otázku: „Kdo jsem?“

1. Mám zobák.

2. Mám pefií.

3. Mám kfiídla.

4. Létám vzduchem.

AÏ dûti uhodnou, Ïe je to pták, poÏádejte je, aby vás následovaly a pfiedvádûly

ptáka létajícího po místnosti. Pak je doveìte zpût k Ïidlím.

Nebesk˘ Otec poÏádal JeÏí‰e Krista, aby stvofiil ptáky

Vysvûtlete, Ïe Nebesk˘ Otec pro nás skrze JeÏí‰e Krista stvofiil ptáky, abychom

se z nich radovali a aby zkrá‰lili zemi, na které Ïijeme. UkaÏte dûtem Bibli a

fieknûte jim, Ïe v Bibli se pí‰e o stvofiení ptákÛ (viz Genesis 1:20–23).

Vysvûtlete, Ïe po celém svûtû Ïijí rÛzné druhy ptákÛ. Ukazujte dûtem postupnû

obrázky ptákÛ, které jste si opatfiili, a vystfiiÏené obrázky ptákÛ.

• Je toto pták?

• Podle ãeho to poznáte? (Má kfiídla, pefií a zobák.)

PoÏádejte dûti, aby vyprávûly o nûjakém svém záÏitku s ptáky.
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Ptáci nám mohou pomáhat

Pfiíbûh UkaÏte obrázek 1-31, Krkavci krmí Eliá‰e, a vyprávûjte dûtem pfiíbûh o tom, jak

krkavci krmili proroka Eliá‰e, jak je to uvedeno v 1. Královské 17:1–6. Pomozte

dûtem porozumût tomu, Ïe Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ mají moc nade v‰ím, i nad

ptáky. JeÏí‰ fiekl ptákÛm, aby se postarali o Eliá‰e, kdyÏ se musel skr˘vat pfied

zlovoln˘m králem Achabem.

• Jak krkavci vûdûli, Ïe mají Eliá‰ovi pfiiná‰et jídlo? (Viz 1. Královská 17:4.)

• Jaké jídlo pfiiná‰eli krkavci Eliá‰ovi? (Chléb a maso; viz 1. Královská 17:6.)

âinnost Vyberte nûkteré dítû, které bude pfiedstavovat Eliá‰e. PoÏádejte ostatní dûti, aby

pfiedstavovaly krkavce, ktefií Eliá‰ovi pfiiná‰ejí ráno a veãer jídlo.

Pfiíbûh Vyprávûjte vlastními slovy níÏe uveden˘ pfiíbûh o raccích a kobylkách:

KdyÏ pion˘fii dorazili do údolí Solného jezera, zaseli p‰enici a dal‰í obilí.

Potfiebovali p‰enici, aby si mohli péct chleba a dal‰í potraviny z obilovin. P‰enice

vyrostla, bylo jí hodnû a byla vysoká. Tûsnû pfied sklizní p‰enice se na obloze

objevil velik˘ mrak. Nebyl to v‰ak de‰Èov˘ mrak, ale mrak z tisícÛ hladov˘ch

ãern˘ch kobylek. Kobylky pfiistály na p‰enici a zaãaly ji poÏírat.

Pion˘fii se v‰emoÏnû snaÏili, aby kobylkám zabránili poÏírat p‰enici. Rozdûlali

ohnû, tloukli kobylky pomocí ko‰Èat a pfiikr˘vek a dokonce se je snaÏili polévat

vodou. Kobylky toho v‰ak nenechaly. Pion˘fii se báli, Ïe nebudou mít potravu

na zimu. Poklekli v modlitbû a poprosili Nebeského Otce o pomoc.

Brzy nato pfiilétlo velké hejno rackÛ a zaãalo kobylky poÏírat. (Vystavte obrázek

1-32, Zázrak s mofisk˘mi racky.) Zanedlouho byla vût‰ina kobylek pryã. Pion˘fii

dûkovali Nebeskému Otci za to, Ïe poslal racky a zachránil tak jejich úrodu

(viz William E. Berrett, The Restored Church [Salt Lake City: Deseret Book Co.,

1961], str. 283–285).

• Jak rackové pomohli pion˘rÛm?

Nebesk˘ Otec poÏádal JeÏí‰e Krista, aby stvofiil hmyz a plazící se Ïivoãichy

¤eknûte dûtem, Ïe JeÏí‰ Kristus také stvofiil hmyz a plazící se Ïivoãichy, napfiíklad

pavouky a hady. Tato stvofiení jsou souãástí plánu Nebeského Otce.

âinnost PoÏádejte dûti, aby se snaÏily uhodnout, jak˘ hmyz se skr˘vá v níÏe uveden˘ch

hádankách. Poté, co dûti hádanku uhodnou, ukaÏte odpovídající vystfiiÏen˘ obrá-

zek a diskutujte o nûm.

1. Co to tady v kvûtech bzuãí?

Kolem u‰í nám to huãí.

Podíváme se tam hned,

kdo nám bude dûlat med? (Vãela; bzuãte jako vãela.)

2. Souká, souká svoje sítû,

souká, souká celkem hbitû.

Kdo si musí pospí‰it,

aby do nich mu‰ku chyt‘? (Pavouk; pohybujte prsty, jako kdyÏ pavouk h˘be

nohama.)
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3. Na kfiídlech mám puntíky, nejsou nijak velik˘.

Jsem sluníãko sedmiteãné, ãervené a krásnû lesklé.

Na prst si mû dávají,

Víte, jak mi fiíkají? (Beru‰ka.)

• Co víte o tûchto tvorech?

Vysvûtlete, Ïe hmyz byl stvofien z mnoha dÛvodÛ. Nûkter˘ hmyz mÛÏe b˘t potra-

vou pro ptáky, zvífiata a jin˘ hmyz; jin˘ hmyz je krásn˘ na pohled nebo vydává

pûkné zvuky. Vãely nám dávají med, kter˘ mÛÏeme jíst, a pomáhají ovoci, kvûti-

nám a zeleninû, aby rostla.

âinnost UkaÏte dûtem vystfiiÏen˘ obrázek vãely a dal‰í obrázky vãel nebo vãelích úlÛ,

které jste si pfiipravili. Popi‰te, jak vãely sbírají nektar z kvûtÛ, z nûhoÏ pak dûlají

med. Poté poÏádejte dûti, aby pfiedstavovaly vãely, jak létají z kvûtu na kvût a

sbírají nektar, aby z nûho mohly udûlat med.

• Jak˘ hmyz se vám líbí? Proã?

UkaÏte obrázky hmyzu, které jste si pfiipravili. Vysvûtlete, Ïe nûkter˘ hmyz nás

obtûÏuje. Îiví se na‰ím jídlem a mÛÏe nás ‰típnout nebo bodnout Ïihadlem.

PfiipomeÀte dûtem pfiíbûh o raccích a cvrãcích. Cvrãci poÏírali pion˘rÛm jejich

celou úrodu.

Vysvûtlete dûtem, Ïe kdyÏ nám hmyz nûkdy ubliÏuje nebo nás obtûÏuje, obvykle

se snaÏí pouze se bránit.

Svûdectví PfiipomeÀte dûtem, Ïe ptáci, hmyz a dal‰í plazící se Ïivoãichové jsou dÛleÏitou

souãástí na‰í zemû. Vyjádfiete vdûãnost za tyto tvory.

Obohacující
ãinnosti Vyberte nûkteré z níÏe uveden˘ch ãinností a pouÏijte je bûhem lekce.

1. Zahrajte si hru na mot˘lka. PoÏádejte dûti, aby se posadily do kruhu. Vyberte

jedno dítû, které bude pfiedstavovat mot˘lka. PoÏádejte toto dítû, aby chodilo

po vnûj‰í stranû kruhu a mávalo pfiitom papírov˘m mot˘lkem nad hlavami

ostatních dûtí. Zatímco dítû chodí kolem dûtí v kruhu, fiíkejte tuto fiíkanku:

Letí, letí mot˘lek,

mává pfiitom kfiidélky,

vylétl aÏ do nebe,

na kom pfiistál? Jsi to ty!

KdyÏ fieknete „Jsi to ty!“, dítû, které pfiedstavuje mot˘lka, poloÏí papírového

mot˘lka na klín dal‰ímu dítûti. Toto dítû se pak stane nov˘m mot˘lkem.

Pokraãujte v této ãinnosti, dokud kaÏdé dítû nemá moÏnost pfiedstavovat

mot˘lka.

2. Vysvûtlete jednoduch˘mi slovy, jak se z housenky stane mot˘lek. PoÏádejte

dûti, aby pfiedstavovaly housenky, které se zakuklují. PoÏádejte je, aby si sedly

na Ïidli nebo na podlahu, chytly se rukama kolem nohou a pfiedstíraly, Ïe spí.

¤eknûte jim, Ïe kdyÏ se z housenky stává mot˘lek, zaãne pohybovat kfiídly a

zaãne je protahovat. PoÏádejte dûti, aby si protáhly ruce. PfiipomeÀte dûtem,

Ïe mot˘lci jsou velmi ti‰‰í, dokonce i kdyÏ se pohybují. PoÏádejte dûti, aby se

postavily a pfiedvádûly, jak potichu poletují po místnosti.

Lekce 13
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3. Pfiefiíkejte s dûtmi slova písnû „Svût je velk˘, kulat˘“ („The World Is So Big“,

Children’s Songbook, str. 235). Pfiedvádûjte pfiitom níÏe naznaãené pohyby:

Tolik krásy na tom svûtû

BÛh nám stvofiil, radujte se. (ukaÏte ukazovákem nahoru)

Veliké hory, (naznaãte nad hlavou rukama ‰títy hor)

vysoké stromy, (natáhnûte ruce do v˘‰ky)

ptáãky ve vzduchu, (zamávejte rukama jako kfiídly)

zvífiata na zemi. (dfiepnûte si a zase vstaÀte)

BÛh nám Ïehná, má nás rád, (poloÏte si ruku na srdce)

mÛÏeme si spolu hrát.

4. Pfiefiíkejte slova písnû „Krásn˘ svût“ („All Things Bright and Beautiful“,

Children’s Songbook, str. 231) a pfiedvádûjte pfiitom níÏe naznaãené pohyby:

KdyÏ se kolem rozhlédneme (dejte si dlaÀ k oãím a rozhlíÏejte se)

a vidíme krásn˘ svût, (utvofite rukama kruh nad hlavou)

na Boha si vzpomeneme, (ukaÏte ukazovákem nahoru)

radost v srdci máme hned. (poloÏte si pravou ruku na srdce)

Za malé ptáãky v oblacích, (mávejte rukama jako kfiídly)

za kvûty, které voní, (pfiedvádûjte, Ïe si ãicháte ke kvûtinû)

dûkujem‘ Otci v nebesích, (zaloÏte ruce)

Ïe stvofiil krásnou zemi. (utvofite rukama kruh nad hlavou)

5. Pfiineste si do tfiídy sklenici medu, aby si ho dûti mohly prohlédnout nebo

ochutnat. (Poraìte se s rodiãi dûtí, abyste se ujistili, Ïe Ïádné dítû nemá

alergii na med.)

6. Pomozte dûtem pfiedvést jednu nebo obû níÏe uvedené fiíkanky spojené

s pohyby:

Vrána

Vrána letí, (pfiekfiiÏte ruce dlanûmi vzhÛru, zaklesnûte je za palce a pohybujte

ostatními prsty)

nemá dûti.

My je máme, (pfiekfiiÏte ruce a poloÏte si je na hruì)

Neprodáme, (zavrÈte odmítavû hlavou)

protoÏe je rádi máme. (napodobujte rukama houpání miminka)

Kos

Hop a skok a Ïádn˘ krok, (dvûma prsty jedné ruky napodobujte poskakování

kosa na dlani druhé ruky)

kos tak skáãe cel˘ rok. (vymûÀte ruce a proveìte totéÏ)

Po ÏíÏalách pokukuje, (pfiiloÏte si ruku k oãím a rozhlíÏejte se po zemi)

zobákem je vytahuje. (rukou ve tvaru zobáku napodobujte vytahování ÏíÏal

z dlanû druhé ruky)

DoplÀkové ãinnosti
pro mlad‰í dûti 1. UkaÏte dûtem jednoduch˘ obrázek, vystfiiÏen˘ obrázek nebo kresbu ptáka.

¤eknûte dûtem, Ïe Nebesk˘ Otec skrze JeÏí‰e Krista stvofiil ptáky (viz Genesis

1:20–23). Vyjádfiete vdûãnost za ptáky.
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2. Vysvûtlete dûtem, Ïe ptáci mají zobáky, pomocí nichÏ zobají potravu. PoÏádejte

dûti, aby si daly ruce k ústÛm jako zobák a pfiedvádûly, jak zobají potravu.

Vysvûtlete, Ïe ptáci mají také kfiídla, pomocí nichÏ létají. PoÏádejte dûti, aby

mávaly rukama a pfiedvádûly, Ïe létají.

3. Pfiefiíkejte slova písnû „Ptaãí rodinka“ („Birds in the Tree“, Children’s Songbook,

str. 241) a provádûjte pfiitom níÏe naznaãené pohyby:

Vysoko tam na jabloni, (natáhnûte ruce do v˘‰ky)

mají ptáãci hnízdeãko. (z dlaní vytvofite misku)

A v hnízdeãku schovává se

jedno malé vajíãko. (zdvihnûte ukazovák)

Na vajíãku ve dne, v noci

najdem‘ ptaãí maminku, (z levé ruky vytvofite misku a pravou ruku do ní poloÏte)

ptaãí táta zrní shání, (tfiepotejte rukama)

stará se o rodinku. (obejmûte se)

4. Pomozte dûtem pfiedvést tuto fiíkanku spojenou s pohyby:

Mravenec

Bûhám sem a bûhám tam, (bûÏte na místû)

kamarády zavolám. (pfiiloÏte si ruce k ústÛm, jako kdyÏ na nûkoho voláte)

Sám ten lístek neunesu, (pfiikrãte se a pfiedvádûjte, Ïe nesete tûÏké bfiemeno)

ostatní uÏ bûÏí k lesu. 

Já bûÏím aÏ nakonec, (bûÏte na místû)

jsem malink˘ mravenec.
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Adam a Eva byli stvofieni podle
obrazu Nebeského Otce

52

Cíl Pomoci kaÏdému dítûti porozumût tomu, Ïe Adam a Eva byli stvofieni podle

obrazu Nebeského Otce.

Pfiíprava 1. S modlitbou si prostudujte Genesis 1; 2:15–25 a 3. Viz také Zásady evangelia

(31110 121), kapitoly 5 a 6.

2. Potfiebné materiály:

a) Bible.

b) V˘stfiiÏky 1-1 aÏ 1-25 (podobné v˘stfiiÏky lze také najít ve Vystfiihovánkách

pro Primárky, sady 3, 4 a 5).

c) Obrázek 1-33, Adam a Eva (Obrazy z evangelia 101; 62461); obrázek 1-34,

Adam a Eva uãí své dûti.

3. Pfiipravte si v‰e potfiebné pro kaÏdou obohacující ãinnost, kterou chcete pouÏít.

V˘ukové ãinnosti Vyzvûte nûkteré dítû, aby proneslo úvodní modlitbu.

âinnost k upoutání
pozornosti

PoÏádejte v‰echny ty, ktefií jsou dûtmi Nebeského Otce, aby se postavili.

PfiipomeÀte dûtem, Ïe my v‰ichni jsme dûti Nebeského Otce, takÏe kaÏd˘ by

se mûl postavit.

PíseÀ Zazpívejte si s dûtmi píseÀ „Jsem dítû BoÏí“ (ZNPPD 1, str. 96). ZdÛraznûte,

Ïe v této písni se zpívá o tom, Ïe Nebesk˘ Otec nám dal pozemsk˘ domov.

Já jsem dítû BoÏí,

na svût mû On poslal

a krásn˘ pozemsk˘ domov

On s rodiãi mi dal.

¤iì mne! Veì mne! Kráãej se mnou!

Cestu svou aÈ vím.

Uã mne, co mám znát jednou,

bych mohl Ïíti s Ním.

Zemû byla stvofiena podle plánu Nebeského Otce

âinnost PoloÏte na stÛl nebo si dejte na klín vystfiiÏené obrázky pfiední stranou dolÛ.

• Co napfiíklad JeÏí‰ stvofiil na této zemi?

KdyÏ dûti jmenují jednotlivá stvofiení, poÏádejte je, aby ukázaly odpovídající

vystfiiÏen˘ obrázek.

• Za jaká stvofiení jste vdûãni?

Lekce
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Pomozte dûtem porozumût tomu, Ïe zemû a v‰e, co je na ní, bylo stvofieno

k na‰emu uÏitku a potû‰ení. PfiipomeÀte jim také, Ïe zemû a v‰e na ní je sou-

ãástí plánu Nebeského Otce.

PíseÀ Zazpívejte si s dûtmi znovu píseÀ „Jsem dítû BoÏí“.

Adam a Eva byli souãástí plánu Nebeského Otce

PoÏádejte dûti, aby se podívaly na vystavené vystfiiÏené obrázky.

• Co je‰tû schází na zemi?

UkaÏte obrázek 1-33, Adam a Eva. Vysvûtlete, Ïe poté, co bylo v‰e stvofieno,

byli stvofieni Adam a Eva. Vyprávûjte dûtem o stvofiení lidí, jak je to popsáno

v Genesis 1:26–28. Vysvûtlete, Ïe Adama a Eva byli prvními lidmi, ktefií kdy Ïili

na zemi. Mûli tûlo z masa a kostí, které vypadalo jako tûlo Nebeského Otce.

• Kdo byl první muÏ, kter˘ Ïil na zemi?

• Kdo byla první Ïena?

• Jaké tûlo mûli Adam a Eva?

PoÏádejte dûti, aby si sáhly na paÏi a pfiipomeÀte jim, Ïe jejich tûlo se podobá

tûlu Adama a Evy.

Pfiíbûh PoukaÏte na obrázek 1-33, Adam a Eva, a vyprávûjte vlastními slovy pfiíbûh o

Adamovi a Evû. ZdÛraznûte pfiitom tyto body (viz Genesis 2:15–25; 3):

1. Poté, co Adam a Eva obdrÏeli fyzické tûlo, Ïili na krásném místû, které se

jmenovalo zahrada Eden.

2. Nebesk˘ Otec oddal Adama a Evu na vûãnost.

3. V zahradû Eden rostla hojnost ovoce a kvûtin a v‰echna zvífiata byla krotká.

4. Adam a Eva neznali rozdíl mezi dobrem a zlem.

5. Adam a Eva nemohli mít dûti.

6. Adam a Eva mohli jíst ovoce z kaÏdého stromu kromû jednoho.

7. Adam a Eva pojedli ovoce z onoho stromu.

8. Adam a Eva museli ze zahrady Eden odejít.

9. Cel˘ svût se zmûnil: Adam a Eva museli tûÏce pracovat, aby si obstarali

potravu, zaãal rÛst plevel a zvífiata zdivoãela.

10. Adam a Eva pak zaãali mít dûti.

UkaÏte obrázek 1-34, Adam a Eva uãí své dûti. Vysvûtlete, Ïe Adam a Eva byli

poÏehnáni mnoha dûtmi. Byli prvními rodiãi na zemi. Uãili své dûti o Nebeském

Otci a o JeÏí‰ovi. Jejich rodina se rozrostla a roz‰ífiila se po celé zemi.

• Co Adam a Eva dûlali, kdyÏ ode‰li ze zahrady Eden?

Vysvûtlete dûtem, Ïe zvífiata a rostliny, které byly stvofieny pro tuto zemi, pfiiná‰ely

Adamovi, Evû a jejich dûtem uÏitek a potû‰ení.
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âinnost Pomozte dûtem zahrát si tuto hru s prsty:

Adam a Eva

Adam s Evou první Ïili, (vztyãte ukazováky na obou rukou)

zahrádku si zaloÏili, (naznaãte rukama pÛdorys ãtvercové zahrádky)

zvífiátka v ní chovali,

ovoce si trhali. (naznaãte rukama, Ïe trháte ovoce ze stromu)

Adam s Evou mûli dûti, (pfiedvádûjte, Ïe chováte miminko)

jejich dûti mûli dûti,

a pak to ‰lo dál a dál, (pfiedveìte rukama, Ïe nûco pokraãuje)

a tak se svût rozrÛstal. (utvofite rukama kruh nad hlavou)

Pomozte dûtem porozumût tomu, Ïe Adam a Eva byli první rodiãe na zemi, a

proto jsme my v‰ichni souãástí jejich rodiny.

Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ fiekli, Ïe zemû je dobrá

Pfieãtûte nahlas první vûtu z Genesis 1:31. PoÏádejte dûti, aby tuto vûtu s vámi

zopakovaly. Vysvûtlete, Ïe podle Nebeského Otce a JeÏí‰e je v‰e, co stvofiili,

dobré. A co je nejdÛleÏitûj‰í, podle nich jsme i my dobfií, a oni mají kaÏdého

z nás moc rádi.

Svûdectví Vydejte svûdectví o tom, Ïe Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ mají kaÏdého z nás rádi.

Vysvûtlete, Ïe zemû a v‰e na ní je urãeno k na‰emu uÏitku a potû‰ení. Kdykoli

zahlédneme kvûtinu, hvûzdu nebo jakékoli jiné stvofiení, pfiipomíná nám to, Ïe

Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ nás mají rádi. Vyjádfiete vdûãnost za jejich lásku a za

tuto zemi.

Obohacující
ãinnosti Vyberte nûkteré z níÏe uveden˘ch ãinností a pouÏijte je bûhem lekce.

1. Vyberte nûkolik ãinností z lekcí 8 aÏ 13, napfiíklad „BoÏí stvofiení“ nebo „Noé“,

a proveìte je s dûtmi.

2. Zopakujte, co se stalo v jednotliv˘ch dnech procesu stvofiení, a poÏádejte dûti,

aby jednotlivé dny postupnû odpoãítávaly na prstech.

3. Zazpívejte s dûtmi píseÀ „Vím, Ïe BÛh mne miluje“ (ZNPPD 2, ã. 68) nebo

pfiefiíkejte slova této písnû.

4. AÈ dûti nakreslí nebo vymalují obrázek nûãeho, co je souãástí plánu

Nebeského Otce, napfiíklad kvûtinu, strom nebo slunce. Napi‰te na kaÏd˘

obrázek Jsem vdûãn˘(á) za tuto zemi.

DoplÀkové ãinnosti
pro mlad‰í dûti 1. Pfiefiíkejte slova písnû „Svût je velk˘, kulat˘“ („The World Is So Big“, Children’s

Songbook, str. 235). Pomozte dûtem pfiedvádût níÏe naznaãené pohyby:
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Tolik krásy na tom svûtû

BÛh nám stvofiil, radujte se. (ukaÏte ukazovákem nahoru)

Veliké hory, (naznaãte nad hlavou rukama ‰títy hor)

vysoké stromy, (natáhnûte ruce do v˘‰ky)

ptáãky ve vzduchu, (zamávejte rukama jako kfiídly)

zvífiata na zemi. (dfiepnûte si a zase vstaÀte)

Svût je velk˘, kulat˘, (utvofite rukama velk˘ kruh)

Ïijeme v nûm já i vy. (ukaÏte na sebe a pak na ostatní dûti)

BÛh nám Ïehná, má nás rád, (poloÏte si ruku na srdce)

mÛÏeme si spolu hrát.

2. Pomozte dûtem pfiedvádût pohyby spojené s následující hrou s prsty, zatímco

vy pfiefiíkáváte slova:

BoÏí stvofiení

BÛh udûlal mûsíc (udûlejte rukama kruh)

a blikající hvûzdiãky (stfiídavû otevírejte a zavírejte ruce)

a umístil je nad mráãky. (natáhnûte ruce do v˘‰ky)

BÛh udûlal sluníãko, (utvofite rukama kruh a spojte je nad hlavou)

stromy (vzpaÏte)

a kytiãky (spojte ruce do tvaru misky)

a taky malé vrabãáãky. (mávejte paÏemi)

(Z Fascinating Finger Fun od Eleanory Doanové. © 1951. PouÏito se svolením.)
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Sabat je den uctívání
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Cíl Pomoci kaÏdému dítûti porozumût tomu, Ïe sabat je den uctívání a odpoãinku.

Pfiíprava 1. S modlitbou si prostudujte Genesis 2:1–3 a Exodus 16:11–31. Viz také Zásady

evangelia (31110 121), kapitola 24.

2. Potfiebné materiály:

a) Bible.

b) Obrázek 1-6, Rodinn˘ domácí veãer (62521); obrázek 1-7, Láskyplná

rodina; obrázek 1-8, Rozná‰ení svátosti (62021); obrázek 1-9, Ranní

modlitba (62310); obrázek 1-10, Rodinná modlitba (62275); obrázek 1-35,

Sbírání manny; obrázek 1-36, Maminka ãte dûtem pfiíbûh z písem.

3. Pfiipravte si v‰e potfiebné pro kaÏdou obohacující ãinnost, kterou chcete pouÏít.

V˘ukové ãinnosti Vyzvûte nûkteré dítû, aby proneslo úvodní modlitbu.

âinnost k upoutání
pozornosti

Pomozte dûtem pfiedvést jednotlivé dny stvofiení a pfiitom jim pfiipomeÀte, co

bylo dan˘ den stvofieno (viz Genesis 1):

1. den Pfiedvádûjte, Ïe spíte, a pak se probuìte, abyste znázornili noc a den.

2. den Postavte se, pohlédnûte vzhÛru a rozpfiáhnûte do‰iroka ruce, abyste

znázornili oblohu.

3. den PfiedkloÀte se, utrhnûte kvûtinu a pak si k ní pfiivoÀte.

4. den Rukama udûlejte velk˘ kruh, abyste znázornili slunce, dlanûmi a prsty

mal˘ kruh, abyste znázornili mûsíc, a pak tfiepejte prsty a pohybujte pfii-

tom rukama, abyste znázornili blikající hvûzdiãky.

5. den Pfiedveìte, Ïe jste pták, kter˘ létá po místnosti, nebo ryba plovoucí

v mofii.

6. den Pfiedveìte nûjaké zvífie. Projdûte se nûkolikrát po místnosti a pfiedvá-

dûjte pfiitom zvolené zvífie. Pak se postavte do fiady a aÈ kaÏdé dítû

fiekne: „Jmenuji se (jméno dítûte). Jsem dítû BoÏí.“

PoÏádejte dûti, aby se v tichosti posadily.

¤eknûte dûtem, Ïe sedmého dne Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ odpoãívali. Tento den

odpoãinku nazvali sabat.

AÈ dûti nûkolikrát zopakují slovo sabat.

Sabat je svat˘ den

Pfieãtûte nahlas Genesis 2:1–2 a ver‰ 3 aÏ ke slovÛm dni sedmému. Vysvûtlete,

Ïe kdyÏ Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ dokonãili stvofiení zemû a v‰eho, co je na ní,
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poÏehnali sedmému dni. Ustanovili ho jako svat˘ den, kter˘ se má li‰it od

ostatních dní v t˘dnu. Sabat je pro nás dnem, kdy odpoãíváme od své práce a

uctíváme Nebeského Otce a JeÏí‰e.

• Kter˘ den v t˘dnu je sabat?

• Co Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ dûlali v den sabatu? (Viz Genesis 2:2.)

âinnost PoÏádejte dûti, aby na rukou ukázaly sedm prstÛ. Poãítejte s nimi do sedmi

a pfiitom s kaÏd˘m prstem postupnû zah˘bejte. Vysvûtlete, Ïe v ‰esti dnech

(zah˘bejte prvními ‰esti prsty) pracujeme. Sedmého dne (zah˘bejte pouze

sedm˘m prstem) odpoãíváme od práce, protoÏe tento den je dnem sabatu.

Pfiíbûh UkaÏte obrázek 1-16, Sbírání manny, a vyprávûjte pfiíbûh o Izraelitech a mannû,

jak je popsán v Exodu 16:11–31.

Pomozte dûtem porozumût zázraku spojenému s mannou. Vysvûtlete, Ïe kaÏd˘

den Izraelité nasbírali pouze dostateãné mnoÏství pro dan˘ den, ale ‰est˘ den

nasbírali mannu na dva dny. KdyÏ Izraelité nasbírali nadbytek manny v jak˘koli

jin˘ den neÏ ‰est˘, zkazila se. Sedm˘ den, coÏ byl sabat, Ïádnou mannu na

sbírání nemûli. V tento den Izraelité jedli mannu, kterou nasbírali ‰est˘ den.

• Jak Izraelité získávali jídlo?

• Proã nesbírali mannu bûhem sabatu?

Pfieãtûte nahlas Exodus 16:26. Vysvûtlete, Ïe Izraelité byli uãeni, Ïe o sabatu

nemají pracovat. Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ chtûjí, abychom bûhem sabatu mysleli na

nû a ne na svou práci. Sabat je pro Nebeského Otce a JeÏí‰e velmi svat˘ den.

ZdÛraznûte, Ïe sabat není dnem, kdy pracujeme a dûláme obvyklé vûci, ale

dnem, kdy uctíváme Nebeského Otce a JeÏí‰e. Uctívat znamená myslet na

Nebeského Otce a JeÏí‰e a ukazovat jim sv˘mi skutky, jak moc je máme rádi.

Sabat je den uctívání

Pomozte dûtem porozumût tomu, Ïe sabat je radostn˘ den, protoÏe mÛÏeme

uctívat Nebeského Otce a JeÏí‰e mnoha rÛzn˘mi zpÛsoby.

• Co jste dnes udûlali, abyste ukázali Nebeskému Otci a JeÏí‰i, Ïe je máte rádi?

Vysvûtlete, Ïe jedním z dÛleÏit˘ch zpÛsobÛ, jak mÛÏeme uctívat Nebeského Otce

a JeÏí‰e nebo jak jim mÛÏeme dávat najevo, Ïe je máme rádi, je to, Ïe chodíme

na shromáÏdûní a pfiijímáme svátost. UkaÏte obrázek 1-8, Rozná‰ení svátosti.

Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ mají radost, kdyÏ zpíváme a nasloucháme druh˘m, kdyÏ

jsme potichu a chováme se pûknû, abychom mohli sly‰et své uãitele nebo uãi-

telky a abychom mohli pociÈovat, Ïe nás Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ mají rádi.

âinnost Pomozte dûtem zahrát si tuto hru s prsty:

KaÏd˘ t˘den v nedûli

KaÏd˘ t˘den v nedûli

na shromáÏdûní jdeme, (zaklesnûte prsty do sebe a vztyãte oba ukazováky)

uãit se o JeÏí‰ovi (ukaÏte prstem nahoru)

s ostatními chceme. (zaloÏte ruce)



58

Také mÛÏeme dát Nebeskému Otci a JeÏí‰ovi najevo, Ïe je máme rádi, tím, Ïe

chodíme na shromáÏdûní upravení a ãistí. Máme si um˘t obliãej a vlasy a vzít si

to nejlep‰í obleãení, které máme.

âinnost PoÏádejte dûti, aby pantomimicky pfiedvedly, jak se pfiipravují na shromáÏdûní.

• Co dûláme, abychom uctívali Nebeského Otce a JeÏí‰e, kdyÏ jsme na

shromáÏdûní?

• Co dûláme, abychom uctívali Nebeského Otce a JeÏí‰e, kdyÏ jsme doma?

Pomozte dûtem porozumût tomu, Ïe o sabatu nemáme utrácet peníze ani

nakupovat. Bûhem sabatu nemáme chodit na sportovní nebo zábavné akce.

O sabatu nemáme pracovat na dvorku nebo na zahradû nebo chodit na ryby

nebo na lov.

Vysvûtlete, Ïe existuje mnoho vûcí, které doma mÛÏeme dûlat, abychom tak svûtili

den sabatu. Bûhem této diskuse ukaÏte ve vhodn˘ okamÏik obrázky uvedené

v oddíle „Pfiíprava“. MÛÏeme hrát se ãleny své rodiny hry, pfii kter˘ch se nebudeme

chovat hluãnû; poÏádat je, aby nám ãetli pfiíbûhy z písem; vytváfiet rodinné fotoal-

bum; nav‰tívit pfiíbuzné nebo nemocné; nakreslit obrázky toho, za co jsme vdûãni;

jít na procházku s rodinou; modlit se; zpívat písnû a poslouchat vhodnou hudbu.

âinnost PoÏádejte dûti, aby pantomimicky pfiedvedly, co rády dûlají doma, aby svûtily

den sabatu.

Svûdectví ¤eknûte dûtem, Ïe Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ mají radost, kdyÏ v sabatní den

chodíme na shromáÏdûní a kdyÏ zpíváme, modlíme se a nasloucháme sv˘m

uãitelÛm nebo uãitelkám. Mají také radost, kdyÏ se o sabatu doma zab˘váme

vhodn˘mi ãinnostmi. ZmiÀte se o nûkolika uctiv˘ch ãinnostech, které o sabatu

rádi dûláte, a fieknûte dûtem, jak dobfie se cítíte bûhem sabatu. Povzbuìte dûti,

aby se podûlily s rodinou o to, ãemu se nauãily bûhem této lekce.

Obohacující
ãinnosti Vyberte nûkteré z níÏe uveden˘ch ãinností a pouÏijte je bûhem lekce.

1. Pfiefiíkejte níÏe uvedenou fiíkanku. Vytvofite dvojver‰í pro kaÏdé dítû ve tfiídû.

Vyzvûte dûti, aby pfiedvádûly jednotlivé pohyby s vámi.

¤íkáme to vesele, Ïe je dneska nedûle

UkaÏte na nûkteré dítû ve tfiídû, oslovte je jménem, fieknûte pfiitom toto dvojver‰í

a pfiedveìte popsan˘ pohyb:

(Jméno dítûte) dnes poslouchal(a), kdyÏ se ãetlo z písem – fiíkáme to vesele,

(pfiiloÏte si k uchu ruce, jako kdyÏ pozornû nasloucháte)

(jméno dítûte) dnes poslouchal(a), kdyÏ se ãetlo z písem – protoÏe je nedûle.

Pro kaÏdé dítû pfiefiíkejte podle v˘‰e uvedeného vzoru toto dvojver‰í a vyuÏívejte

pfiitom tyto námûty:

(Jméno dítûte) se dnes v Primárkách pomodlil(a) – fiíkáme to vesele. (zaloÏte

ruce, skloÀte hlavu, zavfiete oãi)

(Jméno dítûte) dnes nakreslil(a) obrázek – fiíkáme to vesele. (pfiedvádûjte

rukou, Ïe kreslíte)
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(Jméno dítûte) dnes nav‰tívil(a) nûkoho, kdo byl sám – fiíkáme to vesele.

(potfieste si rukou s dítûtem, které jste jmenovali)

(Jméno dítûte) se dnes dozvûdûl(a) nûco z rodinné historie – fiíkáme to vesele.

(pfiedvádûjte, Ïe obracíte stránky a prohlíÏíte si fotografie)

(Jméno dítûte) dnes napsal(a) dopis babiãce a dûdeãkovi – fiíkáme to vesele.

(pohybujte rukou, jako kdybyste psali dopis)

(Jméno dítûte) dnes poslouchal(a), kdyÏ nûkdo vyprávûl pfiíbûh – fiíkáme to

vesele. (pfiiloÏte si k uchu ruce, jako kdyÏ pozornû nasloucháte)

2. Vyprávûjte dûtem vlastními slovy tento pfiíbûh:

Pion˘fii putovali mnoho kilometrÛ, neÏ se dostali do údolí Solného jezera,

kde se usadili. Dorazili tam nûkolik dnÛ pfied sabatem. I kdyÏ museli postavit

domky, zasít obilí a jiné plodiny, rozhodli se, Ïe o sabatu pracovat nebudou.

Pracovali velmi usilovnû a rychle, aby zorali pÛdu a pfiipravili ji na zasetí.

PÛda byla velmi tvrdá, takÏe pfiedtím, neÏ ji mohli zorat, ji museli dostateãnû

provlhãit. Do sobotního veãera zvládli oset velké pole zeleninou. V nedûli ráno

se se‰li na sabatním shromáÏdûní a podûkovali Nebeskému Otci za to, Ïe je

pfiivedl do nové zemû, kde mohou Ïít.

3. PoÏádejte dûti, aby nakreslily sebe, jak se vûnují nûjaké sabatní ãinnosti.

PoÏádejte je, aby si pak navzájem fiekly nûco o tom, co nakreslily. Nadepi‰te

kaÏd˘ obrázek jménem dítûte a názvem dané ãinnosti, napfiíklad: David o

sabatu zpívá písnû z Primárek.

DoplÀkové ãinnosti
pro mlad‰í dûti 1. Pomozte dûtem dûlat pohyby spojené s touto fiíkankou, zatímco ji pfiefiíkáváte:

Stvofiení

JeÏí‰ stvofiil slunce, aby svítilo, (udûlejte rukama velk˘ kruh nad hlavou)

a dé‰È, aby z nebe padal, (naznaãte padající dé‰È tím, Ïe tfiepotáte prsty a ruce

spou‰títe dolÛ)

kvûtinu, aby se nám tu líbilo, (dejte zápûstí k sobû dlanûmi nahoru)

a ptáãka, aby hudbu skládal. (pomocí palce a ostatních prstÛ naznaãujte pohyb

zobáãku pfii zpûvu)

A jak fiekl JeÏí‰, tak se to stalo. (zaloÏte ruce)

(Johnie B. Wood, Sing, Look, Do, Action Songs for Children, ed. Dorothy M.

Peterson [Cincinnati: Standard Publishing Co., 1965].)

Vysvûtlete, Ïe poté, co bylo stvofiení zemû dokonãeno, Nebesk˘ Otec a JeÏí‰

odpoãívali. Sabat je dnem, kdy odpoãíváme a pamatujeme na Nebeského

Otce a JeÏí‰e.

2. ¤eknûte dûtem, Ïe kdyÏ udûláme v‰e potfiebné v sobotu, je pro nás snaz‰í

pamatovat na Nebeského Otec a JeÏí‰e v nedûli.
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Cíl Pomoci kaÏdému dítûti cenit si a váÏit si svého fyzického tûla.

Pfiíprava 1. S modlitbou si prostudujte Daniela 1 a Nauku a smlouvy 89. Viz také Zásady

evangelia (31110 121), kapitola 29.

2. Potfiebné materiály:

a) Bible a Nauka a smlouvy.

b) Obrázek 1-5, Rodina s miminkem (62307); obrázek 1-37, Daniel odmítá

královo maso a víno (Obrazy z evangelia 114; 62094); obrázek 1-38, Dûti

si hrají s míãem.

3. Pfiipravte si v‰e potfiebné pro kaÏdou obohacující ãinnost, kterou chcete pouÏít.

Poznámka pro uãitele: Buìte citliví vÛãi tûm dûtem ve tfiídû, které jsou nûjak

tûlesnû postiÏené. Zamûfite se na to, co tyto dûti mohou dûlat, nikoli na jejich

postiÏení.

V˘ukové ãinnosti Vyzvûte nûkteré dítû, aby proneslo úvodní modlitbu.

âinnost k upoutání
pozornosti

PoÏádejte dûti, aby se postavily. Pomozte jim zazpívat píseÀ „Hlava, kolena,

ramena, prsty“ („Head, Shoulders, Knees, and Toes“, Children‘s Songbook, str.

275) a pfiedvádût s tím spojené pohyby. Zpívejte tuto píseÀ dostateãnû pomalu,

abyste mohli ukazovat na zmiÀované ãásti tûla nebo jimi pohybovat. MÛÏete

napfiíklad pok˘vat hlavou, pokrãit ramena a kolena a postavit se na ‰piãky.

Hlava, ramena, kolena, prsty, kolena, prsty, kolena, prsty,

hlava, ramena, kolena, prsty, oãi, u‰i, ústa, nos.

Vysvûtlete dûtem, Ïe pfii zpûvu této písnû jim pomáhalo jejich tûlo.

Nebesk˘ Otec pfiipravil pro kaÏdého z nás fyzické tûlo

Zopakujte s dûtmi, Ïe kdyÏ jsme Ïili v nebi s Nebesk˘m Otcem a JeÏí‰em

Kristem, nemûli jsme fyzické tûlo. Byli jsme duchové. Bylo zapotfiebí, abychom

pfii‰li na zem a získali tak fyzické tûlo. Nebesk˘ Otec nám pfiipravil moÏnost

narodit se na zem a mít pozemské rodiãe, ktefií by se o nás starali.

Vystavte obrázek 1-5, Rodina s miminkem.

• Kdo je na tomto obrázku?

• Kdo chtûl, abychom pfii‰li na tuto zem a získali tûlo a mûli rodinu?

âinnost PoÏádejte dûti, aby se postavily a aby po vás pfiedvádûly uvedené pohyby.

Pfiitom jim vysvûtlujte, Ïe va‰e tûlo sahá od vrcholku hlavy (dotknûte se hlavy) aÏ

po ‰piãky prstÛ na nohou (dotknûte se prstÛ na nohou). Ná‰ obliãej (usmûjte se)

i na‰e prsty na rukou (zah˘bejte prsty na rukou) jsou souãástí na‰eho tûla.

PoÏádejte dûti, aby se jednou zatoãily dokola a aby se posadily.
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Vysvûtlete, Ïe na‰e tûlo mÛÏe vykonávat mnoho vûcí. KaÏdá ãást tûla má svÛj

urãit˘ úkol.

• Co mÛÏete dûlat s oãima?

• Co mÛÏete dûlat s u‰ima?

• Co mÛÏete dûlat s ústy?

• Co mÛÏete dûlat s rukama?

• Co mÛÏete dûlat s chodidly?

âinnost PoÏádejte dûti, aby se postavily a pfiedvedly tuto fiíkanku spojenou s pohyby:

Mé moc ‰ikovné tûlo

MÛj drah˘ Otec Nebesk˘ (ukaÏte prstem nahoru)

stvofiil mi stánek pozemsk˘: (ukaÏte na sebe)

mé moc ‰ikovné tûlo.

Krásnû se mi v nûm zabydlelo! (obejmûte se)

Mohu se rychle zatoãit, (zatoãte se)

na Ïidli mohu si sednout. (posaìte se na Ïidli)

DokáÏu trochu poskoãit, (povyskoãte)

i obû ruce zvednout. (zvednûte obû ruce)

KdyÏ na své tûlo pohlédnu, (podívejte se na sebe)

kousíãek Boha zahlédnu. (ukaÏte prstem nahoru)

Bude to tím, Ïe tûlo mé

Jemu je velmi podobné. (zaloÏte ruce)

Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ Kristus si pfiejí, abychom se o své tûlo starali

Vysvûtlete, Ïe vzhledem k tomu, Ïe na‰e tûlo je tak dÛleÏité, Nebesk˘ Otec a

JeÏí‰ nám dali pravidla, která nám pomáhají starat se o tûlo a udrÏovat ho silné

a zdravé. Tato pravidla se naz˘vají Slovo moudrosti. UkaÏte dûtem Nauku a

smlouvy (nebo jim ukaÏte, kde Nauka a smlouvy zaãínají v trojkombinaci).

Vysvûtlete, Ïe Slovo moudrosti je zapsáno v této knize písem.

Diskutujte o potravinách, o nichÏ se ve Slovu moudrosti pí‰e, Ïe nám pomohou

k tomu, abychom mûli zdravé tûlo, napfiíklad ovoce, zelenina a obilí. Pak disku-

tujte o tom, co nám Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ fiekli, abychom nepouÏívali, napfiíklad

tabák, alkohol a kávu. Pomozte dûtem porozumût tomu, Ïe kdyÏ jsme poslu‰ni

Slova moudrosti a jíme správné potraviny, Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ z nás mají

radost a budou nám Ïehnat.

Pfiíbûh Vyprávûjte pfiíbûh popsan˘ v Danielovi 1 o tom, jak Daniel jedl to, co Nebesk˘

Otec chtûl, aby jedl. Ve vhodn˘ okamÏik ukaÏte obrázek 1-37, Daniel odmítá

královo maso a víno.

• Co udûlal Daniel, kdyÏ mu král fiekl, aby jedl to, co pro nûj nebylo dobré?

(Viz Daniel 1:8, 12–13.)

• Jak byli Daniel a jeho pfiátelé poÏehnáni za to, Ïe dodrÏovali pravidla

Nebeského Otce ohlednû toho, co mají jíst? (Viz Daniel 1:15, 17, 20.)
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• Jaké zdravé potraviny jíte?

• Proã máte jíst zdravé potraviny?

• Jak se cítíte, kdyÏ jíte potraviny, které jsou pro vás dobré?

Vysvûtlete, Ïe musíme dûlat je‰tû dal‰í vûci, abychom si tûlo udrÏovali zdravé

a silné.

UkaÏte obrázek 1-38, Dûti si hrají s míãem.

• Co tyto dûti dûlají?

• Proã je dÛleÏité, abychom se h˘bali nebo cviãili?

• Jak jinak mÛÏeme procviãovat své tûlo?

PoloÏte si sepnuté ruce na tváfi a zavfiete oãi, jako kdybyste spali.

• Co právû teì pfiedvádím?

• Proã je dÛleÏité mít dostatek spánku?

Pfiedvádûjte, Ïe si myjete ruce.

• Co právû teì pfiedvádím?

• Kdy si máme m˘t ruce?

• Kdy se máme koupat ve vanû?

• Kdy si máme ãistit zuby?

• Proã musíme b˘t ãistí?

Diskutujte o dal‰ích dÛleÏit˘ch zdravotních pravidlech, napfiíklad o správném

oblékání pfii rÛzném poãasí, o osvojení si správn˘ch bezpeãnostních návykÛ a

o potfiebû ãerstvého vzduchu.

Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ Kristus si pfiejí, abychom své tûlo chránili

Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ Kristus si pfiejí, abychom chránili své tûlo pfied úrazem a

zranûním. Zeptejte se dûtí, s jak˘mi nebezpeãn˘mi situacemi se mohou setkat.

PouÏijte níÏe uvedené otázky nebo si vytvofite vlastní:

• Co by se mohlo stát, kdybyste si hráli se zápalkami?

• Co by se mohlo stát, kdybyste si hráli na ulici nebo tam, kde jezdí auta?

• Co by se mohlo stát, kdybyste nebyli opatrní pfii pouÏívání ostr˘ch pfiedmûtÛ,

jako je nÛÏ nebo nÛÏky?

• Proã pouÏíváme bezpeãnostní pásy, kdyÏ jedeme v autû?

Vysvûtlete, Ïe své tûlo musíme chránit. Nemáme dûlat to, co je pro na‰e tûlo

nebezpeãné, nebo co by nás mohlo zranit. Vysvûtlete, Ïe Nebesk˘ Otec a JeÏí‰

si pfiejí, abychom mûli pocit bezpeãí a abychom byli ‰Èastní. Pfiejí si, abychom

peãovali o své tûlo, abychom byli zdraví.

Svûdectví Vyjádfiete vdûãnost za své fyzické tûlo. Vyjádfiete vdûãnost za to, Ïe dûti peãují

o své tûlo, aby mohly b˘t zdravé a silné.
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Obohacující
ãinnosti Vyberte nûkteré z níÏe uveden˘ch ãinností a pouÏijte je bûhem lekce.

1. Zazpívejte píseÀ „Dûlej, co dûlám“ („Do As I’m Doing“, Children‘s Songbook,

str. 276) a pfiedvádûjte pfiitom pohyby naznaãené ve slovech písnû. ¤eknûte

dûtem, jak moc jste vdûãni za tûlo, které toho tolik dokáÏe.

2. Pfiineste si obrázky rÛzn˘ch potravin a nápojÛ. AÈ dûti urãují, zda je daná

potravina nebo nápoj dobr˘ nebo ‰patn˘ pro jejich tûlo. Vysvûtlete, Ïe nûkteré

potraviny nebo nápoje jsou dobré, ale nesmíme je pouÏívat v nadmûrném

mnoÏství. Napfiíklad bonbony chutnají sladce, ale kdybychom jich snûdli moc,

bylo by nám ‰patnû. Vystavte obrázky dobr˘ch potravin nebo nápojÛ, aby je

dûti mûly na oãích.

3. V ta‰ce nebo v krabici si pfiineste nûkolik vûcí, které nám pomáhají peãovat o

tûlo. Mezi tyto vûci zafiaìte to, co nám pomáhá, abychom byli ãistí, napfiíklad

m˘dlo, Ïínku ãi mal˘ ruãník nebo kartáãek na zuby. Dále mezi nû zafiaìte

nûjakou zdravou potravinu, malou pfiikr˘vku, která pfiedstavuje spánek, a

nûco, co pfiedstavuje fyzick˘ pohyb, napfiíklad míãek. Jednotlivé vûci, které

máte v ta‰ce nebo v krabici, vhodnû popisujte, dokud je dûti neuhodnou.

Poté, co danou vûc uhodnou, jim ji ukaÏte. Pokraãujte, dokud neukáÏete

dûtem v‰echny vûci.

4. PoÏádejte dûti, aby se postavily a pantomimicky pfiedvedly, jak udrÏují své

tûlo upravené a ãisté. PoÏádejte je, aby pfiedvedly, Ïe si myjí ruce, ãistí zuby

a ãe‰ou vlasy. Poté je poÏádejte, aby pantomimicky pfiedvedly své oblíbené

tûlesné cviãení, napfiíklad skákání, poskakování na jedné noze nebo házení

míãem.

5. Povídejte si s dûtmi o tom, Ïe nûktefií lidé mají urãité tûlesné postiÏení. Z tûchto

lidí si nemáme dûlat legraci, ani na nû nemáme ukazovat nebo se jim posmívat.

Diskutujte o tom, jak se máme chovat k lidem s tûlesn˘m postiÏením (máme

s nimi mluvit, pfiátelit se s nimi, chovat se k nim normálnû, pomoci ji, pokud to

potfiebují).

6. PoÏádejte dûti, aby kaÏdé z nich nakreslilo sebe. Napi‰te na kaÏd˘ obrázek

Jsem vdûãn˘(á) za své tûlo.

DoplÀkové ãinnosti
pro mlad‰í dûti 1. UkaÏte obrázek 1-5, Rodina s miminkem, a poÏádejte dûti, aby o nûm

pohovofiily.

• Byly jste i vy nûkdy miminkem?

• Mohou miminka chodit nebo mluvit?

PfiipomeÀte dûtem, Ïe i ony byly kdysi miminka, ale nyní vyrostly a mohou dûlat

mnohem více vûcí. AÏ vyrostou je‰tû více, budou toho moci dûlat dokonce

je‰tû více.

UkaÏte dûtem obrázek 1-16, Narození, a pfiipomeÀte jim, Ïe i JeÏí‰ byl kdysi

miminko.

Lekce 16



64

2. UkaÏte si na ústa a fieknûte: „Toto jsou má ústa.“ Pak se zeptejte: „MÛÏete mi

ukázat svá ústa?“ a pomozte dûtem ukázat si na ústa. Zopakujte tuto ãinnost

pro oãi, nos, u‰i, ruce a nohy. Pak ukazujte na jednotlivé ãásti tûla, aniÏ byste

je jmenovali, a poÏádejte dûti, aby fiekly, jak se tyto ãásti tûla naz˘vají. Pokud

dûti dokáÏí vyjmenovat v‰echny tyto ãásti tûla, mÛÏete je také poÏádat, aby

fiekly, jak se jmenují nûkteré jiné ãásti tûla, které nejsou dûtem tak známé,

napfiíklad lokty, kolena, zápûstí a kotníky.

3. Vymyslete si jednoduch˘ pfiíbûh o malém dítûti, které Ïije v místû va‰eho

bydli‰tû. Vyprávûjte o tom, jak se toto dítû ráno probudí, oblékne se, posnídá,

a tak dále, a co dûlá po zbytek dne. KdyÏ mluvíte o urãité ãinnosti, zeptejte se

dûtí, jaká ãást tûla se pfiitom pouÏívá.

4. PoÏádejte dûti, aby se postavily a zazpívaly níÏe uvedená slova na melodii

písnû „Snûhulák“ („Once There Was a Snowman“, Children’s Songbook, str.

249). Pfii první sloce pfiedvádûjte, jak se krãíte, a pfii druhé sloce pfiedvádûjte,

jak se vytahujete do v˘‰ky.

Dfiíve jsem byl(a) miminko, miminko, miminko,

dfiíve jsem byl(a) miminko, malinké.

Teì uÏ nejsem miminko, miminko, miminko,

teì jsem dítû veliké, veliké.



Jsem vdûãn˘ za ruce

65

Lekce

17
Cíl Pomoci kaÏdému dítûti b˘t vdûãné za své ruce a za to, co díky nim dokáÏí.

Pfiíprava 1. S modlitbou si prostudujte Matou‰e 19:13–15 a Nauku a smlouvy 20:70; 35:6;

42:43–44.

2. Pfiipravte si ta‰ku nebo krabici, do které vloÏíte nûjaké známé pfiedmûty

s rÛzn˘m povrchem a rÛzn˘ch tvarÛ, napfiíklad kámen, list, kousek látky, lÏíci,

hfieben a tuÏku. Pfiipravte si alespoÀ jeden pfiedmût pro kaÏdé dítû ve tfiídû.

3. Je-li to moÏné, okopírujte pro kaÏdé dítû stránku se znakovou fieãí (najdete ji na

konci této lekce).

4. Potfiebné materiály:

a) Bible.

b) Nûjak˘ mal˘ pfiedmût – napfiíklad knoflík nebo mince.

c) Obrázek 1-8, Rozná‰ení svátosti (62021); obrázek 1-11, Kfiest chlapce

(62018); obrázek 1-12, Konfirmace dívky (62020); obrázek 1-39, Îehnání

dítûte; obrázek 1-40, Îehnání nemocn˘m (62342).

5. Pfiipravte si v‰e potfiebné pro kaÏdou obohacující ãinnost, kterou chcete pouÏít.

Poznámka pro uãitele: Buìte citliví vÛãi tûm dûtem ve va‰í tfiídû, které jsou nûjak

tûlesnû postiÏené. Zamûfite se na to, co tyto dûti mohou dûlat, nikoli na jejich

postiÏení.

V˘ukové ãinnosti Vyzvûte nûkteré dítû, aby proneslo úvodní modlitbu.

âinnost k upoutání
pozornosti

PoÏádejte nûkteré dítû, aby zalovilo rukou v ta‰ce nebo v krabici, kterou jste si

pfiipravili, aniÏ by se do ní dívalo. PoÏádejte ho, aby nahmatalo jeden pfiedmût,

fieklo ostatním, jak˘ je na dotek (mûkk˘, tvrd˘, hladk˘, drsn˘), a snaÏilo se uhod-

nout, co to je. Pak aÈ dítû vyjme tento pfiedmût z ta‰ky nebo krabice a ukáÏe ho

ostatním dûtem ve tfiídû. AÈ jej ostatní dûti ohmatají. Pokraãujte v této ãinnosti,

dokud se v‰echny dûti nevystfiídají.

• Co jste pouÏily, kdyÏ jste lovily v ta‰ce (v krabici)?

• Co jste pouÏily, abyste pfiedmût ohmataly?

Vysvûtlete, Ïe na‰e ruce jsou pro nás velk˘m poÏehnáním. MÛÏeme je pouÏívat

mnoha zpÛsoby.

Rukama mÛÏeme dûlat mnoho vûcí

PoÏádejte dûti, aby zvedly ruce a podívaly se na nû. Mluvte o tom, co mohou

dûti dûlat rukama. Mohou nûco vzít mezi prsty a palec; mohou nûco drÏet

v dlani; mohou zamávat rukama a natoãit je v‰emi moÏn˘mi smûry.
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âinnost PouÏijte nûjak˘ mal˘ pfiedmût, napfiíklad knoflík nebo minci, a poÏádejte dûti,

aby se jedno po druhém snaÏily zvednout dan˘ pfiedmût bez pouÏití palce.

PfiipomeÀte dûtem, Ïe kaÏdá ãást na‰eho tûla je dÛleÏitá.

âinnost • Jak vám va‰e ruce pomohly pfiipravit se na shromáÏdûní?

PoÏádejte dûti, aby pantomimicky pfiedvedly, co dûlají ráno – napfiíklad jak si myjí

obliãej, jak se oblékají, ãe‰ou, jak jedí a jak si ãistí zuby.

• Jak vám ruce pomáhají, kdyÏ si hrajete?

PoÏádejte dûti, aby pantomimicky pfiedvedly, jak pouÏívají ruce, kdyÏ si hrají –

napfiíklad kdyÏ si házejí míãem, krmí panenku, stavûjí nûco z kostiãek nebo

z písku nebo kdyÏ hrají na buben.

• Jak vám ruce pomáhají, kdyÏ pracujete?

PoÏádejte dûti, aby pantomimicky pfiedvedly, jak pouÏívají ruce pfii práci – napfií-

klad kdyÏ uklízejí hraãky, prostírají stÛl k jídlu, stelou si postel nebo krmí domá-

cího mazlíãka.

• Jak vám ruce pomáhají, kdyÏ pfiijdete na shromáÏdûní?

PoÏádejte dûti, aby pantomimicky pfiedvedly, jak pouÏíváme ruce na shromáÏdûní

– napfiíklad kdyÏ si s nûk˘m podáme ruku na uvítanou, kdyÏ drÏíme obrázek,

zvedáme ruku, abychom odpovûdûli na otázku, nebo kdyÏ pfiijímáme svátost.

Pomozte dûtem porozumût tomu, Ïe na‰e ruce jsou pro nás velk˘m poÏehnáním

a Ïe Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ si pfiejí, abychom své ruce pouÏívali k tomu, abychom

pomáhali sobû i druh˘m. Vysvûtlete, Ïe Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ si nepfiejí, aby-

chom pouÏívali ruce k tomu, abychom byli nelaskaví vÛãi ostatním – abychom

nûkoho uhodili, ‰típali nebo ‰krábali. Chtûjí, abychom se nauãili pouÏívat ruce

správn˘m zpÛsobem.

Jiní lidé pouÏívají ruce, aby nám pomáhali

• Jak va‰i rodiãe a dal‰í ãlenové rodiny pouÏívají své ruce, aby vám pomáhali?

Mluvte o tom, jak pro nás pfiipravují jídlo, perou na‰e obleãení, zavazují nám tka-

niãky, hrají si s námi a dûlají pro nás mnoho dal‰ích vûcí.

Vysvûtlete, Ïe muÏi, ktefií mají knûÏství, nám mohou Ïehnat vkládáním rukou.

Ukazujte dûtem postupnû obrázky uvedené v oddíle „Pfiíprava“ a poÏádejte dûti,

aby jmenovaly rÛzné druhy poÏehnání, která mÛÏeme obdrÏet díky rukám nosit-

elÛ knûÏství. Pomozte jim porozumût tomu, Ïe mÛÏeme dostat poÏehnání, kdyÏ

jsme miminka; mÛÏeme b˘t pokfitûni, kdyÏ je nám osm let; mÛÏeme b˘t po kfitu

konfirmováni a mÛÏe nám b˘t dán dar Ducha Svatého; mÛÏeme pfiijímat chléb

a vodu, které nositelé knûÏství Ïehnají a rozná‰ejí kaÏd˘ t˘den bûhem svátosti,

a mÛÏeme obdrÏet poÏehnání, kdyÏ jsme nemocní.

Pfiíbûh Nalistujte si v Bibli Matou‰e 19:13–15 a vyprávûjte pfiíbûh o tom, jak JeÏí‰ Ïehnal

dûtem. Pfieãtûte nahlas první ãást 13. ver‰e (aÏ po slova modlil se). Mluvte o

tom, jak JeÏí‰ pomocí rukou Ïehnal dûtem.

Vysvûtlete, Ïe JeÏí‰ také pouÏíval ruce, aby pomáhal lidem i jinak – napfiíklad jim

poÏehnal, kdyÏ byli nemocní, slepí nebo hlu‰í.
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Na‰e ruce mohou mluvit

Zamávejte rukama nebo jimi mÛÏete pokynout. Zeptejte se dûtí, co rukama fiíkáte.

Vysvûtlete, Ïe nûktefií lidé, ktefií jsou hlu‰í a nemohou sly‰et nebo mluvit, pfiedvá-

dûjí sv˘ma rukama urãité znaky, které znamenají slova. Mluví sv˘ma rukama.

¤íká se tomu znaková fieã.

âinnost PouÏijte materiál uveden˘ na konci lekce, abyste dûti nauãili fiíci v americké zna-

kové fieãi „otec“, „matka“ a „mám tû rád“. Je-li to moÏné, dejte kaÏdému dítûti

kopii této stránky, aby si ji mohlo odnést domÛ a podûlit se o to se svou rodinou.

Svûdectví Zvednûte ruce a vyjádfiete, jak jste za nû vdûãni. Povzbuìte dûti, aby dûkovaly

Nebeskému Otci za své ruce a aby pomocí nich pomáhaly sobû i ostatním.

Obohacující
ãinnosti Vyberte nûkteré z níÏe uveden˘ch ãinností a pouÏijte je bûhem lekce.

1. Obkreslete ruce kaÏdého dítûte na list papíru. Nadepi‰te kaÏd˘ papír slovy

Jsem vdûãn˘(á) za své ruce a fieknûte dûtem, aby si obrys své ruky vybarvily

a vzaly domÛ.

2. Pomozte dûtem zazpívat písnû „Malé své ruce sloÏím“ („I Have Two Little

Hands“, Children’s Songbook, str. 272) nebo „Moje ruce“ („My Hands“,

Children’s Songbook, str. 273) nebo slova tûchto písní pfiefiíkejte. Napodobujte

improvizovanû ãinnosti naznaãené ve slovech písní.

3. Pokud vám to prostfiedí a poãasí dovolí, vezmûte dûti na procházku ven, aby si

ohmataly pfiedmûty s rÛzn˘m povrchem, napfiíklad cihly, omítku, kmen stromu

a trávu.

4. Pfiefiíkejte níÏe uvedenou fiíkanku, abyste dûtem pomohli spoãítat prsty na

rukou:

Poãítání prstíkÛ

Zvednûte jednu ruku a pomocí prstu druhé ruky ukazujte postupnû na prsty,

poãínaje palcem, a poãítejte je.

Jeden prstík, dva, tfii, ãtyfii,

je‰tû jeden pfiidej hned.

Ty nám stvofiil Otec v nebi,

na ruãce jich máme pût.

Zvednûte druhou ruku a ukazujte a poãítejte stejn˘m zpÛsobem.

Jeden prstík, dva, tfii, ãtyfii,

je‰tû jeden pfiidej hned.

I na téhle ruãce máme

pût prstíkÛ jakbysmet.

5. Pfiefiíkejte s dûtmi nûkolikrát slova písnû „To nám jde“ („Fun to Do“, Children‘s

Songbook, str. 253), která jsou uvedena v lekci 9. PoÏádejte dûti, aby pro

kaÏd˘ ver‰ fiekly, co mohou dûlat rukama, napfi. házet s míãem, trhat kvûtiny,

chovat panenku, hrát na piáno nebo mávat na rozlouãenou.
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6. Pomozte dûtem pfiefiíkat tuto fiíkanku spojenou s pohyby:

Ruce, ruce, ruãiãky

Ruce, ruce, ruãiãky, (zvednûte ruce otevfien˘mi dlanûmi nahoru)

mají hezké prstíãky, (zavrÈte prsty na rukou)

mají hebké dlanû, (pohlaìte si dlanûmi ruce)

zatleskáme na nû. (zatleskejte)

DoplÀkové ãinnosti
pro mlad‰í dûti 1. Pomozte dûtem pfiedvádût pohyby spojené s touto fiíkankou, zatímco ji

pfiefiíkáváte:

Moje ruãiãky

Ruãiãka má prstíãky, (drÏte ruce pfied sebou a dívejte se na nû)

sevfieme je v pûstiãky. (sevfiete ruce do pûsti)

Ruãiãky si spolu hrají,

kdyÏ chtûjí, tak zatleskají. (zatleskejte)

2. PoÏádejte dûti, aby se posadily do kruhu. Popi‰te nûjakou situaci a poÏádejte

dûti, aby pantomimicky pfiedvedly, co mají dûlat rukama v této situaci.

Pfiíklady:

UkaÏte mi, co máte dûlat s rukama pfied jídlem.

UkaÏte mi, co máte dûlat s rukama, kdyÏ posloucháte nûjak˘ pfiíbûh.

UkaÏte mi, co máte dûlat s rukama, kdyÏ vás nûkdo poÏádá, abyste uklidili

hraãky.

UkaÏte mi, co máte dûlat s rukama, kdyÏ se modlíte.

Vysvûtlete dûtem, Ïe musíme pomáhat sv˘m rukám, aby vÏdy dûlaly to, co mají.

3. Pfiefiíkejte spolu s dûtmi tuto fiíkanku a pfiedvádûjte bûhem ní pohyby

naznaãené ve slovech:

Ruãiãkama zatleskej

Ruãiãkama zatleskej,

tak jako já zatleskej.

Ramen rukou dotkni se,

dotkni se jich jako já.

Do kolínek plácni se,

plácni se tak jako já.

ZavrÈ pûknû hlaviãkou,

zavrÈ s ní tak jako já.

Ruãiãkama zatleskej,

teì je poloÏ jako já.
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Jsem vdûãn˘ za u‰i
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Cíl Pomoci kaÏdému dítûti b˘t vdûãné za u‰i a za to, co díky nim dokáÏí.

Pfiíprava 1. S modlitbou si prostudujte Marka 7:32–35 a knihu Joseph Smith–Îivotopis 1:17.

2. Potfiebné materiály:

a) Bible a Drahocenná perla.

b) Obrázek 1-4, První vidûní (Obrazy z evangelia 403; 62470); obrázek 1-41,

Chlapec s naslouchadlem; obrázek Ïijícího proroka.

3. Pfiipravte si v‰e potfiebné pro kaÏdou obohacující ãinnost, kterou chcete pouÏít.

Poznámka pro uãitele: Buìte citliví vÛãi tûm dûtem ve va‰í tfiídû, které jsou nûjak

tûlesnû postiÏené. Zamûfite se na to, co tyto dûti mohou dûlat, nikoli na jejich

postiÏení.

V˘ukové ãinnosti Vyzvûte nûkteré dítû, aby proneslo úvodní modlitbu.

âinnost k upoutání
pozornosti

Proveìte ‰eptem následující ãinnosti:

Pozdravte kaÏdé dítû. Dejte dûtem nûkolik pokynÛ, aby nûco udûlaly – napfiíklad

aby se posadily, zvedly ruce, pak je zase spustily dolÛ a zvedly dva prsty.

Pak se normálním hlasem zeptejte dûtí, jak vûdûly, co mají dûlat, kdyÏ jste jim

dávali ‰eptem tyto pokyny.

• Jaká ãást va‰eho tûla vám pomohla poznat, co jsem fiekl(a)?

Na‰e u‰i jsou pro nás poÏehnáním

PíseÀ S dûtmi pfiefiíkejte slova písnû „Díky na‰emu Otci“ („Thanks to Our Father“,

Children’s Songbook, str. 20).

Své díky Bohu pfiiná‰íme,

za v‰e, co od Nûj dostáváme.

Za ruce, u‰i, oãi, nos,

Ïe jídla máme vÏdycky dost.

• O ãem se fiíká v této písni, Ïe nám Nebesk˘ Otec dal?

• Co z toho nám pomáhá sly‰et? (Na‰e u‰i.)

PoÏádejte dûti, aby si opatrnû nahmataly u‰i. Vysvûtlete jim, Ïe touto ãástí u‰í,

kterou mají na vnûj‰í stranû hlavy, ve skuteãnosti nesly‰í. Tato ãást slouÏí k tomu,

aby se zvuk dostal do u‰í k u‰nímu bubínku a k dal‰ím ãástem ucha, které jim

pomáhají sly‰et.

• Jak mÛÏeme b˘t opatrní na své u‰i?

Lekce
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Vysvûtlete, Ïe si máme chránit u‰i pfied velk˘m hlukem a pfied pfiedmûty, které by

nám je mohly poranit.

Vysvûtlete, Ïe z rÛzn˘ch dÛvodÛ nûkter˘m lidem nefungují u‰i tak dobfie, takÏe

nesly‰í v‰e, co sly‰í vût‰ina ostatních. Pokud dûti znají nûkoho s postiÏením slu-

chu, mÛÏete jim vysvûtlit, jaké pomÛcky tento ãlovûk pouÏívá. Pfiitom jim ukaÏte

obrázek 1-41, Chlapec s naslouchadlem. Pomozte dûtem porozumût tomu, Ïe

lidé, ktefií nesly‰í dobfie, také ãasto ani dobfie nemluví, protoÏe lidé se uãí mluvit

tím, Ïe opakují zvuky, které sly‰í.

âinnost ¤eknûte ve znakové fieãi „Mám tû rád(a)“ (viz lekce 17).

• Pamatujete si, co to znamená?

PoÏádejte dûti, aby zopakovaly tuto vûtu ve znakové fieãi.

PfiipomeÀte jim, Ïe minul˘ t˘den jste mluvili o tom, jak mohou ruce mluvit pomocí

znakové fieãi. Pomozte dûtem porozumût tomu, Ïe lidé, ktefií nemohou sly‰et,

mohou komunikovat i jinak, napfiíklad pomocí znakové fieãi, psaním nebo odezí-

ráním ze rtÛ.

Pfiíbûh Vyprávûjte dûtem pfiíbûh o JeÏí‰i a hluchém muÏi, jak je popsán v Markovi 7:32–35.

• Co myslíte, jak se tento hluch˘ muÏ asi cítil, kdyÏ si uvûdomil, Ïe mÛÏe sly‰et?

ZdÛraznûte, Ïe schopnost sly‰et je velk˘m poÏehnáním.

U‰ima mÛÏeme sly‰et rÛzné zvuky

âinnost ¤eknûte dûtem, Ïe si nyní procviãí u‰i.

PoÏádejte kaÏdé dítû, jedno po druhém, aby se postavilo k vám dopfiedu.

Po‰eptejte kaÏdému dítûti do ucha jméno nûjakého známého zvífiete nebo pfied-

mûtu, kter˘ vydává zvuky. Poté dítû poÏádejte, aby dan˘ zvuk pfiedvedlo tfiídû,

a poÏádejte ostatní dûti, aby hádaly, co nebo kdo takov˘ zvuk vydává. (MÛÏe

napfiíklad zabuãet jako kráva, za‰tûkat jako pes, zazvonit jako telefon nebo

zatroubit jako klakson u auta.)

Diskutujte s dûtmi o nûkter˘ch dÛleÏit˘ch zvucích, které sly‰í u‰ima – napfiíklad

kdyÏ je rodiãe volají, nebo zvuky, které je varují pfied nûãím, co by jim mohlo

zpÛsobit zranûní.

• Jaké zvuky máte rádi?

MÛÏeme naslouchat uãení Nebeského Otce a JeÏí‰e Krista

PoÏádejte dûti, aby sedûly potichu a poslouchaly.

• Co sly‰íte?

Diskutujte o rÛzn˘ch zvucích, které mohou sly‰et, napfiíklad jak nûkdo otevírá

nebo zavírá dvefie, jak lidé mluví na chodbû, jak nûkdo hraje na varhany nebo

jak fouká vítr.

• Co dále mÛÏeme sly‰et na shromáÏdûní?

Vysvûtlete, Ïe na shromáÏdûní sly‰íme své uãitele, rodiãe, vedoucí Primárek,

biskupa a dal‰í vedoucí.
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• Proã je pro nás dÛleÏité, abychom tûmto lidem naslouchali?

Vysvûtlete, Ïe tito lidé nám pomáhají uãit se tomu, co Nebesk˘ Otec a JeÏí‰

chtûjí, abychom dûlali.

Pfiíbûh Vystavte obrázek 1-4, První vidûní, a poÏádejte dûti, aby vám fiekly, co si o tomto

obrázku pamatují. Nalistujte si Drahocennou perlu a pfieãtûte nahlas, co Nebesk˘

Otec fiekl Josephu Smithovi v knize Joseph Smith–Îivotopis 1:17: „Toto je mÛj

Milovan˘ Syn. Sly‰ Jej!“

PoÏádejte dûti, aby s vámi toto prohlá‰ení nûkolikrát zopakovaly. Vysvûtlete, Ïe

Nebesk˘ Otec si pfieje, abychom naslouchali tomu, co on a JeÏí‰ fiíkají. Pomozte

dûtem porozumût tomu, Ïe Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ moÏná nebudou ke kaÏdému

promlouvat osobnû, ale mÛÏeme naslouchat sv˘m rodiãÛm, uãitelÛm a vedou-

cím Církve. Ti nám mohou fiíci, co Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ chtûjí, abychom vûdûli.

Duch Svat˘ nám také mÛÏe pomoci poznat, co Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ chtûjí,

abychom dûlali.

UkaÏte dûtem obrázek Ïijícího proroka.

• Kdo je to?

Vysvûtlete, Ïe Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ k nám mluví skrze vedoucí Církve, zvlá‰tû

skrze na‰eho proroka a na‰eho biskupa. Tito vedoucí nám fieknou, co Nebesk˘

Otec a JeÏí‰ chtûjí, abychom dûlali. Máme jim pozornû naslouchat.

Svûdectví Vyjádfiete svou vdûãnost za své u‰i a za dar sly‰ení.

Obohacující
ãinnosti Vyberte nûkteré z níÏe uveden˘ch ãinností a pouÏijte je bûhem lekce.

1. PoÏádejte dûti, aby zavfiely oãi a zakryly si je rukama. Dotknûte se jednoho

dítûte na hlavû. Toto dítû pak fiekne: „Jsem vdûãn˘(á) za své u‰i“. PoÏádejte

ostatní dûti, aby hádaly, ãí hlas právû sly‰ely. Pokraãujte v této ãinnosti, dokud

se v‰echny dûti nevystfiídají.

2. Pfiefiíkejte s dûtmi níÏe uvedenou fiíkanku:

Mé moc ‰ikovné tûlo

MÛj drah˘ Otec Nebesk˘ (ukaÏte prstem nahoru)

stvofiil mi stánek pozemsk˘: (ukaÏte na sebe)

mé moc ‰ikovné tûlo.

Krásnû se mi v nûm zabydlelo! (obejmûte se)

Mohu se rychle zatoãit, (zatoãte se)

na Ïidli mohu si sednout. (posaìte se na Ïidli)

DokáÏu trochu poskoãit, (povyskoãte)

i obû ruce zvednout. (zvednûte obû ruce)

KdyÏ na své tûlo pohlédnu, (podívejte se na sebe)

kousíãek Boha zahlédnu. (ukaÏte prstem nahoru)

Bude to tím, Ïe tûlo mé

Jemu je velmi podobné. (zaloÏte ruce)
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3. PoÏádejte dûti, aby se postavily ãelem jedním smûrem, a vy se postavte za nû.

Vytvofite rukama nebo jin˘mi zvuk vydávajícími pfiedmûty nûjaké zvuky a

poÏádejte dûti, aby hádaly, jak dan˘ zvuk vytváfiíte. MÛÏete napfiíklad zatleskat

rukama, zaluskat prsty nebo zazvonit zvoneãkem. AÈ se poté dûti samy pokusí

vytvofiit nûjaké zvuky.

4. Nahrajte zvuky z okolí svého bydli‰tû, napfiíklad ‰tûkajícího psa, ‰tûbetající

ptáky nebo smích. Pfiehrajte tyto zvuky ve tfiídû a poÏádejte dûti, aby

poslouchaly a snaÏily se uhodnout, co je to za zvuky.

5. Nauãte dûti jednoduchou píseÀ nebo vûtu ve znakové fieãi. Znáte-li nûkoho,

kdo dobfie ovládá znakovou fieã, mÛÏete ho pozvat do tfiídy a poÏádat ho, aby

pfiedvedl ve znakové fieãi píseÀ „Jsem dítû BoÏí“, zatímco ji dûti budou zpívat.

6. Posaìte se s dûtmi do kruhu. Po‰eptejte nûjak˘ krátk˘ vzkaz dítûti sedícímu po

va‰em boku. Toto dítû pak po‰eptá tent˘Ï vzkaz dítûti sedícímu vedle nûj a

podobn˘m zpÛsobem se pokraãuje po celém kruhu. Poslední dítû v kruhu

fiekne vzkaz nahlas. ¤eknûte dûtem ve tfiídû, jak˘ vzkaz jste po‰eptali prvnímu

dítûti, abyste zjistili, jak se vzkaz zmûnil.

Po této ãinnosti se dûtí zeptejte, co pouÏily k tomu, aby vzkaz sly‰ely. (U‰i.)

PfiipomeÀte jim, Ïe za své u‰i mají dûkovat Nebeskému Otci.

DoplÀkové ãinnosti
pro mlad‰í dûti 1. Je-li to moÏné, vezmûte dûti ven. Vyzvûte je, aby v klidu naslouchaly, co se

dûje kolem. Jaké zvuky sly‰í? Poté, co se vrátíte do tfiídy, popovídejte si s nimi

o zvucích, které sly‰ely.

2. PoÏádejte dûti, aby se postavily, pfiefiíkaly tuto fiíkanku spojenou s pohyby:

Moje tûlo

Mám dvû u‰i k naslouchání (dotknûte se u‰í)

a dvû oãi na koukání (dotknûte se oãí).

Jaz˘ãek mám na mlsání (vypláznûte mírnû jazyk)

a nosánek na ãichání (dotknûte se nosu).

Dvû noÏiãky na chození (pochodujte na místû)

a dvû ruce na modlení. (zaloÏte ruce jako pfii modlitbû)
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Jsem vdûãn˘ za oãi
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Cíl Pomoci kaÏdému dítûti b˘t vdûãné za oãi a za to, co díky nim dokáÏí.

Pfiíprava 1. S modlitbou si prostudujte Jana 9:1–7 a 3. Nefiho 11:1–17.

2. Potfiebné materiály:

a) Bible a Kniha Mormonova.

b) Cívku s vût‰ím otvorem a tkaniãku nebo kousek provázku. (Máte-li ve tfiídû

více dûtí, mÛÏete si pfiinést více cívek a provázkÛ.)

c) ·átek nebo kus látky pro zavázání oãí.

d) Obrázek 1-43, JeÏí‰ uzdravuje slepého (Obrazy z evangelia 213; 62145);

obrázek 1-44, JeÏí‰ káÏe na západní polokouli (Obrazy z evangelia 316;

62380).

3. Pfiipravte si v‰e potfiebné pro kaÏdou obohacující ãinnost, kterou chcete pouÏít.

Poznámka pro uãitele: Buìte citliví vÛãi tûm dûtem ve tfiídû, které jsou nûjak

tûlesnû postiÏené. Zamûfite se na to, co tyto dûti mohou dûlat, nikoli na jejich

postiÏení.

V˘ukové ãinnosti Vyzvûte nûkteré dítû, aby proneslo úvodní modlitbu.

âinnost k upoutání
pozornosti

UkaÏte dûtem, jak snadno lze s otevfien˘ma oãima prostrãit tkaniãku nebo pro-

vázek cívkou. Pak zavfiete oãi a pokuste se znovu prostrãit tkaniãku cívkou.

UmoÏnûte dûtem, aby si to kaÏdé z nich postupnû zkusilo.

Na‰e oãi jsou pro nás poÏehnáním

Vysvûtlete, Ïe máme oãi, abychom mohli ãíst a uãit se, pracovat a hrát si a vidût

tento krásn˘ svût.

Diskutujte s dûtmi o tom, jak by se jejich Ïivot zmûnil, kdyby nic nevidûly.

• Jak byste jedli?

• Jak byste poznali, co si máte obléknout?

• Jak byste se doma dokázali dostat do rÛzn˘ch místností?

PíseÀ Pfiefiíkejte s dûtmi slova písnû „Dvû oãiãka mám“ („Two Little Eyes“, Children’s

Songbook, str. 268).

Dvû oãiãka mám, vesele si zamrkám.

Mrknu jedním, mrknu druh˘m,

podívám se, hned v‰e vidím.

Mám dvû oãi kulaté, vidím v‰echno na svûtû.

(Z Merrily We Sing, © 1948, 1975 by Pioneer Music Press, Inc. [divize spoleãnosti

Jackman Music]. PouÏito se svolením.)
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âinnost PoÏádejte dûti, aby se podívaly ven z okna (nebo na nûjak˘ pûkn˘ obrázek) a

pfiedstavily si, Ïe je to poprvé, co dokáÏí vidût. Vyzvûte je, aby mluvily o tom,

co vidí. Mluvte o rÛzn˘ch barvách a tvarech. Pomozte dûtem uvûdomit si, Ïe

schopnost vidût je velké poÏehnání.

• Na co se rádi díváte?

Vysvûtlete, Ïe nûkter˘m lidem oãi tak dobfie neslouÏí. Tito lidé musejí nosit br˘le

nebo kontaktní ãoãky, aby vidûli lépe. Nûktefií lidé jsou slepí a nemohou vidût

vÛbec nic.

âinnost Diskutujte o tom, jak se mohou slepí lidé nauãit sami dojít tam, kam potfiebují,

s pomocí vodicího psa pro nevidomé nebo s pomocí slepecké hole. ZavaÏte jed-

nomu dítûti oãi a pfiedvádûjte, Ïe jste vodicí pes. AÈ vás dítû uchopí za ruku, jako

kdyby drÏelo psa na vodítku. Proveìte dítû po místnosti. PoÏádejte dûti, aby se

v této ãinnosti vystfiídaly a pfiedvádûly buì slepého ãlovûka, nebo vodicího psa.

Pfiíbûh UkaÏte obrázek 1-43, JeÏí‰ uzdravuje slepého, a vyprávûjte pfiíbûh o tom, jak

JeÏí‰ uzdravil slepého ãlovûka. Tento pfiíbûh je popsán v Janovi 9:1–7.

• Co udûlal JeÏí‰ s blátem? (Viz Jan 9:6.)

• Co se stalo, kdyÏ se tento slep˘ muÏ umyl v rybníku? (Viz Jan 9:7.)

• Co si myslíte, jak se tento slep˘ muÏ cítil, kdyÏ mohl vidût?

Jsem vdûãn˘ Nebeskému Otci za oãi

âinnost PoÏádejte dûti, aby se postavily, pfiefiíkaly s vámi tuto fiíkanku a pfiitom ukazovaly

prstem na jednotlivé ãásti tûla tak, jak jsou v fiíkance zmiÀovány:

Dûkuji Bohu za oãi

Dûkuji Bohu za své oãi,

za ‰ikovné ruãiãky;

za nos, pusu a dvû u‰i,

i za moje noÏiãky.

(Upraveno podle fiíkanky od Lucy Piccové.)

Pfiíbûh Nechejte kolovat obrázek 1-44, JeÏí‰ káÏe na západní polokouli, a poÏádejte

kaÏdé dítû, aby uvedlo nûjakou vûc, kterou vidí na obrázku. Vyprávûjte o tom,

jak JeÏí‰ nav‰tívil západní polokouli, jak je to popsáno v 3. Nefim 11:1–17.

• Koho lidé vidûli?

• Jak se lidé cítili, kdyÏ vidûli JeÏí‰e? (Viz 3. Nefi 11:16–17.)

• Jakou barvu mûlo JeÏí‰ovo roucho? (Viz 3. Nefi 11:8.)

Vysvûtlete, Ïe my moÏná nebudeme moci vidût JeÏí‰e osobnû, jak ho vidûli

Nefité, ale kdykoli se díváme na tuto krásnou zem, mÛÏeme pamatovat na to,

Ïe nás má rád.

Svûdectví Podûlte se s dûtmi o to, jak jste vdûãní za oãi. ¤eknûte jim, jak vám v‰echna ta

krásná stvofiení, která kaÏd˘ den vidíte, pfiipomínají, Ïe vás JeÏí‰ a Nebesk˘ Otec

mají rádi. PfiipomeÀte dûtem, aby dûkovaly Nebeskému Otci za oãi.
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Obohacující
ãinnosti Vyberte nûkteré z níÏe uveden˘ch ãinností a pouÏijte je bûhem lekce.

1. Vyzvûte dûti, aby si navzájem pozornû prohlédly oãi, oãní víãka, oboãí a fiasy.

Vysvûtlete, Ïe oãní víãka, oboãí a fiasy nám pomáhají chránit oãi pfied ‰pínou,

prachem a potem.

2. Pfied zaãátkem v˘uky pomocí nûjakého ostrého pfiedmûtu, napfiíklad

‰pendlíkem, propíchejte do papíru fiadu otvorÛ ve tvaru kruhu a dal‰í fiadu

otvorÛ ve tvaru ãtverce. Bûhem v˘uky pak zavaÏte dûtem oãi, jednomu po

druhém, a poÏádejte je, aby nahmataly v˘stupky na papífie a aby fiekly, jak˘

má tato fiada otvorÛ tvar. Vysvûtlete, Ïe toto se podobá Braillovu (slepeckému)

písmu, díky nûmuÏ mohou slepí lidé ãíst.

3. Pro kaÏdé dítû pfiipravte papírov˘ sáãek, na nûmÏ jsou nakresleny oãi, které se

otevírají a zavírají (viz ilustrace na konci této lekce). Na kaÏd˘ sáãek napi‰te

„Jsem vdûãn˘(á) za oãi“. PoÏádejte dûti, aby oãi na sáãcích vybarvily a

nakreslily na nû vlasy. Pomocí tûchto papírov˘ch sáãkÛ s oãima spoleãnû

s dûtmi pantomimicky pfiedvádûjte, kdy oãi otevíráme a kdy je zavíráme,

napfiíklad kdyÏ se probouzíme nebo usínáme, kdyÏ se modlíme nebo kdyÏ

se nûãeho bojíme.

4. Je-li to moÏné, vezmûte dûti na procházku do pfiírody. PoÏádejte je, aby ‰ly

velmi potichu a se zaloÏen˘ma rukama, aby se tak mohly soustfiedit na

pouÏívání svého zraku. KdyÏ se vrátíte do tfiídy, poÏádejte dûti, aby jedno po

druhém vyprávûly o tom, co vidûly.

DoplÀkové ãinnosti
pro mlad‰í dûti 1. Zazpívejte si píseÀ „Popkorn puká“ („Popcorn Popping“, Children’s Songbook,

str. 242) nebo slova této písnû pfiefiíkejte. Vysvûtlete, Ïe kvûty na jabloních

vypadají jako popcorn.

• Pokud byste se podívali z okna ven, jak se zpívá v této písni, vidûli byste, jak

na jabloních puká popkorn? Co vidíte, kdyÏ se podíváte z okna?

UmoÏnûte dûtem, aby se podívaly z okna, nebo je vezmûte na chvíli ven. VraÈte

se do tfiídy a popovídejte si o tom, co vidûly.

• âím jste vidûli v‰e, co je venku? (Oãima.)

Vysvûtlete, Ïe máme b˘t Nebeskému Otci vdûãní za oãi.

2. PoÏádejte dûti, aby se postavily, pfiefiíkaly tuto fiíkanku spojenou s pohyby:

Mám dvû u‰i k naslouchání (dotknûte se u‰í)

a dvû oãi na koukání. (dotknûte se oãí)

Jaz˘ãek mám na mlsání (vypláznûte mírnû jazyk)

a nosánek na ãichání. (dotknûte se nosu)

Dvû noÏiãky na chození (pochodujte na místû)

a dvû ruce na modlení. (zaloÏte ruce jako pfii modlitbû)
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3. UkaÏte dûtem nûjak˘ mal˘ pfiedmût. Vysvûtlete, Ïe tento pfiedmût poloÏíte

nûkam v místnosti a Ïe ho pak budou muset najít pomocí svého zraku.

PoÏádejte dûti, aby zavfiely oãi, a poloÏte pfiedmût nûkam, kde ho lze vidût,

ale kde není tak na oãích. PoÏádejte dûti, aby oãi otevfiely a hledaly pfiedmût,

aniÏ by se pohnuly nebo vydaly nûjak˘ zvuk. PoÏádejte je, aby zaloÏily ruce,

kdyÏ dan˘ pfiedmût najdou. PfiipomeÀte dûtem, Ïe musejí b˘t potichu a nechat

ostatní, aby také pomocí zraku na‰ly dan˘ pfiedmût. Zopakujte tuto ãinnosti,

kolikrát chcete.
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Jsem vdûãn˘ za 
svÛj ãich a chuÈ
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Cíl Pomoci kaÏdému dítûti b˘t vdûãné za ãich a chuÈ.

Pfiíprava 1. S modlitbou si prostudujte Exodus 16:11–15, 31 a Nauku a smlouvy 59:18–19.

2. Potfiebné materiály:

a) Bible a Nauka a smlouvy.

b) Pro kaÏdé dítû jeden mal˘ vzorek nûjaké pfiíjemnû vonící potraviny (napfiíklad

kousek ovoce, chleba, su‰enky nebo trochu popcornu). VloÏte tyto vzorky

do sáãku. Poraìte se s rodiãi dûtí a ujistûte se, Ïe Ïádné dítû nemá alergii

na danou potravinu.

c) Vzorky nûãeho kyselého (napfiíklad citronová ‰Èáva), slaného (napfiíklad sÛl)

a sladkého (napfiíklad cukr), co mohou dûti ochutnat. Poraìte se s rodiãi

dûtí a ujistûte se, Ïe Ïádné dítû nemá alergii na Ïádn˘ z tûchto vzorkÛ

potravin.

d) Obrázek 1-35, Sbírání manny.

3. Pfiipravte si v‰e potfiebné pro kaÏdou obohacující ãinnost, kterou chcete pouÏít.

Poznámka pro uãitele: Buìte citliví vÛãi tûm dûtem ve tfiídû, které jsou nûjak

tûlesnû postiÏené. Zamûfite se na to, co tyto dûti mohou dûlat, nikoli na jejich

postiÏení.

V˘ukové ãinnosti Vyzvûte nûkteré dítû, aby proneslo úvodní modlitbu.

âinnost k upoutání
pozornosti

PoÏádejte dûti, aby zavfiely oãi. Poté kaÏdému dítûti dejte pfiiãichnout ke vzorkÛm

potravin v sáãku a poÏádejte je, aby uhodly, co je to za potraviny. Dejte jim

vzorky ochutnat, zatímco mají oãi stále zavfiené. Pak je poÏádejte, aby oãi ote-

vfiely, a ukaÏte jim nebo jim fieknûte, co právû jedly.

• Jak tato potravina vonûla?

• Jak tato potravina chutnala?

¤eknûte dûtem, Ïe si mohou na urãité potravinû pochutnat, aniÏ by ji vidûly. 

A to díky tomu, Ïe jim Nebesk˘ Otec poÏehnal ãichem a chutí.

KaÏd˘ z nás má nos, aby mohl ãichat

• Jak ãichem rozeznáváme rÛzné vûci?

Diskutujte s dûtmi o nûãem, co tento t˘den rozeznaly ãichem, napfiíklad pfiípravu

jídla, ãerstv˘ vzduch po de‰ti nebo kvûtiny. ¤eknûte dûtem, Ïe máme b˘t vdûãní

Nebeskému Otci za ãich.

• K ãemu rádi ãicháte?

Lekce
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âinnost Pomozte dûtem pfiefiíkat tuto fiíkanku:

MÛj nos

MÛj nos je mÛj kamarád, (ukaÏte si na nos)

kaÏdé vÛnû si hledí. (popotáhnûte nosem)

Aby v‰e mohl prozkoumat,

uprostfied tváfie sedí. (prstem ve vzduchu si obkreslete obliãej)

Vûrn˘ je úkolu svému

a kaÏdou vÛni vnímá. (nadechnûte se zhluboka nosem a pak vydechnûte)

Dûkuji Otci nebeskému, (zaloÏte ruce jako pfii modlitbû)

Ïe netrápí mû r˘ma.

KaÏd˘ z nás má jazyk, aby mohl vnímat chuÈ

Vysvûtlete, Ïe Nebesk˘ Otec kaÏdému z nás poÏehnal jazykem, abychom mohli

vnímat chuÈ. Dejte dûtem ochutnat nûco kyselého, slaného a sladkého, pokud

chtûjí.

• Co z toho je kyselé?

• Co z toho je slané?

• Co z toho je sladké?

• Co ochutnáváte nejradûji?

UkaÏte dûtem Nauku a smlouvy (nebo úvodní stranu Nauky a smluv v trojkombi-

naci). Vysvûtlete, Ïe v této knize písma se pí‰e, Ïe to, co dobfie voní a chutná,

slouÏí k na‰emu prospûchu a uÏitku (viz NaS 59:18–19).

Pfiíbûh UkaÏte obrázek 1-35, Sbírání manny. Vyprávûjte pfiíbûh o mannû, jak je popsán

v Exodu 16:11–15, 31.

• Jak tato manna chutnala? (Viz Exodus 16:31.)

• Ochutnali jste nûkdy med?

• Jak med chutná?

Vysvûtlete, Ïe existuje mnoho vûcí, které není bezpeãné ochutnávat: nûkteré

bobule, ãisticí prostfiedky, obsah neznám˘ch lahví nebo nádob nebo léky ãi

pilulky bez souhlasu rodiãÛ. Kdybychom nûco z toho snûdli, mohli bychom b˘t

velmi nemocní. ZdÛraznûte, Ïe je dÛleÏité, aby se dûti nejprve zeptaly dospû-

lého, neÏ budou chtít ochutnat nebo jíst nûco, co najdou.

Svûdectví Vyjádfiete svou vdûãnost za to, Ïe máte nos, abyste mohli ãichat, a jazyk,

abyste mohli vnímat chuÈ. PfiipomeÀte dûtem, aby dûkovaly Nebeskému Otci

za ãich a chuÈ.

Obohacující
ãinnosti Vyberte nûkteré z níÏe uveden˘ch ãinností a pouÏijte je bûhem lekce.

1. Pfiineste nûjaké pfiedmûty, které mají v˘raznou pfiíjemnou vÛni, napfiíklad m˘dlo,

kvûtinu a citrón, a pfiedmûty, které nijak nevoní ani nepáchnou, napfiíklad papír
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a nûjakou hraãku. PoÏádejte dûti, aby vybraly ty vûci, které mohou vnímat

ãichem. PoÏádejte dûti, jedno po druhém, aby zavfiely oãi, pfiiãichly k nûkteré

z tûchto vûcí a snaÏily se uhodnut, co to je. AÈ se vystfiídají v‰echny dûti.

2. UmoÏnûte dûtem, aby se podívaly na svÛj jazyk v zrcadle. Vysvûtlete, Ïe ná‰

jazyk má mnoho chuÈov˘ch pohárkÛ, které nám pomáhají vnímat sladkou,

kyselou a slanou chuÈ. AÈ dûti ochutnají malé mnoÏství vody. Vysvûtlete, Ïe

ná‰ jazyk nám také mÛÏe pomoci poznat, zda je nûco mokré nebo studené.

3. PoÏádejte kaÏdé dítû, aby nakreslilo obrázek svého oblíbeného jídla. Poté dûti

poÏádejte, aby svÛj obrázek ukázaly a fiekly, jaké je jejich oblíbené jídlo.

4. UkaÏte dûtem malé vzorky potravin, které vypadají stejnû, ale chutnají odli‰nû,

napfiíklad sÛl a cukr nebo mouka a ‰krob. Dejte kaÏdému dítûti z kaÏdé

potraviny trochu ochutnat. Pak se zeptejte dûtí, jak kaÏdá potravina chutnala.

Diskutujte o tom, Ïe nûkteré potraviny mohou vypadat stejnû, ale chutnat

odli‰nû. (Poraìte se s rodiãi dûtí a ujistûte se, Ïe Ïádné dítû nemá alergii na

nic z toho, co jste si pfiinesli.)

5. Pfiefiíkejte slova písnû „PíseÀ díkÛ“ („A Song of Thanks“, Children’s Songbook,

str. 20), která jsou uvedena v lekci 4.

DoplÀkové ãinnosti
pro mlad‰í dûti 1. Nakreslete na tabuli nebo na list papíru ovál. Vysvûtlete, Ïe tento ovál

pfiedstavuje obliãej.

• Co na nûm chybí?

Zatímco dûti jmenují oãi, u‰i, nos a ústa, kreslete tyto ãásti obliãeje na ovál.

Pak zopakujte, k ãemu kaÏdá ãást obliãeje slouÏí. Vyjádfiete, jak moc jste

vdûãní Nebeskému Otci za své tûlo.

2. UkaÏte na svá ústa a fieknûte: „Toto jsou má ústa.“ Pak se zeptejte: „MÛÏete mi

ukázat svá ústa?“ a pomozte dûtem ukázat si na jejich ústa. Zopakujte tuto

ãinnost pro oãi, nos, u‰i, ruce a nohy. Pak ukazujte na jednotlivé ãásti tûla, aniÏ

byste je jmenovali, a poÏádejte dûti, aby fiekly, jak se tyto ãásti tûla naz˘vají.

Pokud dûti dokáÏí vyjmenovat v‰echny tyto ãásti tûla, mÛÏete je také poÏádat,

aby fiekly, jak se jmenují nûkteré jiné ãásti tûla, které nejsou dûtem tak známé,

napfiíklad lokty, kolena, zápûstí a kotníky.

3. PoÏádejte dûti, aby se postavily, pfiefiíkaly tuto fiíkanku spojenou s pohyby:

Moje tûlo

Mám dvû u‰i k naslouchání (dotknûte se u‰í)

a dvû oãi na koukání. (dotknûte se oãí)

Jaz˘ãek mám na mlsání (vypláznûte mírnû jazyk)

a nosánek na ãichání. (dotknûte se nosu)

Dvû noÏiãky na chození (pochodujte na místû)

a dvû ruce na modlení. (zaloÏte ruce jako pfii modlitbû)
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Lekce

21
Cíl Pomoci kaÏdému dítûti porozumût tomu, Ïe má pocity, a také mu pomoci, aby si

své pocity uvûdomovalo a uãilo se, jak b˘t ‰Èastné.

Pfiíprava 1. S modlitbou si prostudujte Luká‰e 15:11–32.

2. Potfiebné materiály:

a) Bible.

b) Obrázek usmívajícího se/zamraãeného obliãeje (viz vzor uveden˘ na konci

lekce).

c) Kfiída a houba na mazání.

d) Obrázek 1-45, Um˘vání nádobí; obrázek 1-46, Dûti dávají mamince kvûtiny;

obrázek 1-47, Dûti se hádají o hraãku; obrázek 1-48, Dûti si hrají s kostiãkami;

obrázek 1-49, Marnotratn˘ syn (Obrazy z evangelia 220; 62155).

3. Pfiipravte si v‰e potfiebné pro kaÏdou obohacující ãinnost, kterou chcete pouÏít.

V˘ukové ãinnosti Vyzvûte nûkteré dítû, aby proneslo úvodní modlitbu.

âinnost k upoutání
pozornosti

UkaÏte dûtem obrázek usmívajícího se/zamraãeného obliãeje. Zazpívejte si

s dûtmi nûkolikrát píseÀ „Úsmûv“ („Smiles“, Children’s Songbook, str. 267)

nebo s dûtmi slova této písnû pfiefiíkejte. PoÏádejte nûkolik dûtí, aby ve vhodn˘ch

okamÏicích ukázaly usmûvavou nebo zamraãenou stranu obrázku.

KdyÏ se nûkdo zamraãí,

na srdce si vem,

Ïe ho mÛÏe‰ vyléãit ty

se sv˘m úsmûvem.

Úsmûv vzhÛru nohama

má, kdo se mraãí,

tvoje pomoc mraãení na

úsmûv otoãí.

Na‰e pocity se odráÏejí v na‰em obliãeji i v na‰ich skutcích

• Jak se cítíte, kdyÏ se usmíváte?

• Jak se cítíte, kdyÏ se mraãíte?

Vysvûtlete, Ïe lidé ãasto dokáÏí odhadnout, jak se cítíme, kdyÏ se nám podívají

do obliãeje. PoÏádejte dûti, aby pfiedvedly vesel˘ obliãej.
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âinnost Nakreslete na tabuli ãtyfii velké kruhy. Do kruhÛ nakreslete jednoduché rysy, které

znázorÀují rÛzné emoce: radost, smutek, zlost a strach (viz ilustrace níÏe). Poté,

co nakreslíte dan˘ obliãej, poÏádejte dûti, aby popsaly, jaké pocity vyjadfiuje, a

pak je poÏádejte, aby sami obliãejem pfiedvedly radost, smutek, zlost a strach.

• Z ãeho máte radost?

• Z ãeho jste smutní?

• Co vás rozzlobí?

• Co vám naÏene strach?

Podûlte se s dûtmi o pfiíklad toho, kdy jste byli smutní, rozzlobení nebo jste mûli

strach a kdy jste mûli radost.

MÛÏeme se nauãit ovládat své pocity

Vysvûtlete, Ïe je dobré, kdyÏ projevujeme své rÛzné pocity, ale musíme je proje-

vovat správnû, zvlá‰tû kdyÏ jsme rozzlobení.

UkaÏte obrázek 1-47, Dûti se hádají o hraãku.

• Co myslíte, jak se tyto dûti asi cítí?

• Co myslíte, Ïe fiíkají jeden druhému?

• Co byste mûli dûlat, kdyÏ jste rozzlobení?

Vysvûtlete, Ïe i kdyÏ jsme rozzlobení a chtûli bychom nûkoho uhodit, zakfiiãet na

nûkoho nebo nûkomu ublíÏit, mÛÏeme se nauãit projevovat své pocity zdvofiile a

vlídnû. KdyÏ nûkoho uhodíme nebo na nûj zakfiiãíme, budeme pak je‰tû více roz-

zlobeni, ale kdyÏ budeme laskaví, pomÛÏe nám to, abychom se cítili lépe.

âinnost AÈ se dûti vystfiídají v pfiedvádûní, Ïe jsou dûtmi na obrázku. Pomozte jim pfiijít

na to, co by dûti na obrázku mohly fiíci, místo aby na sebe kfiiãely nebo si vzá-

jemnû ubliÏovaly, napfiíklad: „MÛÏu si to teì pÛjãit já?“ „Vystfiídáme se“, „Nelíbí

se mi, kdyÏ mi nadává‰“ nebo „Nelíbí se mi, kdyÏ to dûlá‰“.

UkaÏte obrázek 1-48, Dûti si hrají s kostiãkami. PoukaÏte na to, Ïe tyto dûti si

spolu pûknû hrají a usmívají se, protoÏe si pÛjãují hraãky a jsou na sebe hodné.

• Kdo vám mÛÏe pomoci, kdyÏ jste smutní, rozzlobení nebo máte strach?

Vysvûtlete, Ïe kdyÏ si promluvíme s maminkou, tatínkem a dal‰ími lidmi, ktefií nás

mají rádi, mohou nám pomoci porozumût tomu, proã se takto cítíme. KdyÏ se
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modlíme k Nebeskému Otci, Duch Svat˘ nám mÛÏe pomoci cítit se lépe. Duch

Svat˘ nám pomÛÏe poznat, co máme dûlat, abychom se znovu cítili ‰Èastní.

âinnost PoÏádejte dûti, aby se postavily a nûkolikrát pfiefiíkaly tuto fiíkanku:

Mé pocity

KdyÏ mi nûkdy smutno je, (zatvafite se smutnû)

maminka mû obejme. (obejmûte se)

KdyÏ se nûkdy rozzlobím, (zatvafite se rozzlobenû)

s tatínkem se uklidním. (obejmûte se)

KdyÏ se bojím, i jen trochu, (zatvafite se ustra‰enû)

pomodlím se o útûchu. (zaloÏte ruce jako pfii modlitbû)

Pak si mÛÏu klidnû hrát,

cel˘ den se budu smát. (zatvafite se vesele)

KdyÏ pomáháme druh˘m, jsme ‰Èastní

UkaÏte obrázek 1-46, Dûti dávají mamince kvûtiny.

• Co si myslíte, jak se lidé na tomto obrázku cítí?

• Proã si myslíte, Ïe se tak cítí?

• Jak se cítíte, kdyÏ nûkomu nûco dáte?

UkaÏte obrázek 1-45, Um˘vání nádobí.

• Co dûlá tato dívka na obrázku?

• Co si myslíte, jak se dívka na tomto obrázku cítí? Proã?

• Jak se cítíte, kdyÏ nûkomu pomáháte?

âinnost Pomozte dûtem pfiedvést tuto fiíkanku:

Pomáhání srdce hfieje

Maminka má tolik práce! (pfiedvádûjte, Ïe si uvazujete zástûru)

S radostí jí pomáhám.

Uklidím si v pokojíãku, (pfiedvádûjte, Ïe uklízíte hraãky do krabice)

postarám se o sestfiiãku. (pfiedvádûjte, Ïe chováte miminko)

Tatínek má tolik práce! (pfiedvádûjte, Ïe si navlékáte rukavice)

S radostí mu pomáhám.

Plevel z rÛÏí vytrhám, (pfiedvádûjte, Ïe trháte plevel)

motyãku na místo dám.

Pomáhání srdce hfieje, (poloÏte si ruku na srdce)

úsmûv na tváfii hned mám, (usmûjte se)

vím, Ïe JeÏí‰ si to pfieje, (pokyvujte souhlasnû hlavou)

a tak druh˘m pomáhám! (rozpfiáhnûte ruce)

Lekce 21
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Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ si pfiejí, abychom byli ‰Èastní

Vysvûtlete, Ïe Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ si pfiejí, abychom byli ‰Èastní. Vûdí, Ïe kdyÏ

budeme dûlat to, co nám fiíkají, mÛÏeme b˘t ‰Èastní.

Pfiíbûh UkaÏte obrázek 1-49, Marnotratn˘ syn, a vyprávûjte tento pfiíbûh tak, jak je

popsán v Luká‰ovi 15:11–32. PoukaÏte na rÛzné pocity, které mûl otec a jeho

synové. Poté, co je popsán urãit˘ pocit, mÛÏete poÏádat nûkteré dítû, aby uká-

zalo na odpovídající obliãej na tabuli. MÛÏete napfiíklad fiíci: Jeden chlapec chtûl

opustit svou rodinu a odejít do daleké zemû. KdyÏ ode‰el, jeho otec byl smutn˘.

Po nûjaké dobû tohoto chlapce opustili jeho pfiátelé. Byl z toho smutn˘.

Zanedlouho uÏ nemûl Ïádné peníze. Mûl strach, protoÏe mûl hlad a nikdo

mu nedal najíst... a tak dále.

• Co si myslíte, jak se tento syn cítil, kdyÏ se vrátil domÛ?

• Proã byl jeho otec tak rád, kdyÏ se mu vrátil syn? (Viz Luká‰ 15:24.)

• Proã se star‰í bratr zlobil, kdyÏ se jeho mlad‰í bratr vrátil? (Viz Luká‰

15:28–30.) Co by mohl dûlat, aby byl zase ‰Èastn˘?

Svûdectví Ujistûte dûti, Ïe kaÏd˘ je obãas ‰Èastn˘, smutn˘, rozzloben˘ nebo má strach.

Máme se nauãit projevovat tyto pocity správn˘m zpÛsobem. PfiipomeÀte dûtem,

Ïe Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ si pfiejí, abychom byli ‰Èastní. ¤eknûte dûtem, Ïe kdyÏ

dûláte to, co si pfiejí Nebesk˘ Otec a JeÏí‰, jste ‰Èastní.

Obohacující
ãinnosti Vyberte nûkteré z níÏe uveden˘ch ãinností a pouÏijte je bûhem lekce.

1. PoÏádejte dûti, aby se postavily do kruhu. PoÏádejte je, aby se snaÏily

nepfiedvádût na obliãeji Ïádn˘ v˘raz a aby se neusmívaly. Pak roze‰lete

úsmûv po celém kruhu tím, Ïe se usmûjete a fieknete: „Teì pfiedám úsmûv

(jméno dítûte).“ Jmenované dítû se pak usmûje, zopakuje v˘‰e uvedená

slova a uvede jméno dal‰ího dítûte. Pokraãujte, dokud se v‰echny dûti

v kruhu nebudou usmívat.

PfiipomeÀte dûtem, Ïe kdyÏ se usmûjeme na druhé lidi, ãasto se na nás usmûjí

také. Je tûÏké b˘t smutn˘, rozzloben˘ nebo mít strach, kdyÏ se usmíváme.

2. Zazpívejte píseÀ „KdyÏ pomáháme“ („When We’re Helping“, Children’s

Songbook, str. 198).

3. PoÏádejte dûti, aby uvedly, co napfiíklad mohou dûlat, aby byly ‰Èastné. Hoìte

pytlík s fazolemi nebo jin˘ mûkk˘ pfiedmût nûjakému dítûti a fieknûte pfiitom:

„(Jméno dítûte) je ‰Èastn˘(á), kdyÏ .“ AÈ dítû doplní nûco, díky ãemu

se cítí ‰Èastné, a poté vám hodí pytlík s fazolemi zpût. Pokraãujte v této

ãinnosti, dokud se nevystfiídají v‰echny dûti.

4. Vyprávûjte pfiíbûh o dítûti, které pro svou maminku udûlalo nûco hezkého,

napfiíklad pomohlo s nûãím v domácnosti. Maminka neví, kdo jí pomohl, a tak

se ptá kaÏdého dítûte v rodinû, kdo jí pomohl. KdyÏ se dostane k dítûti, které

vykonalo tento laskav˘ skutek, ví, Ïe je to ono, protoÏe toto dítû má na tváfii

velk˘ úsmûv. Toto dítû má radost, protoÏe udûlalo nûco hezkého.
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DoplÀkové ãinnosti
pro mlad‰í dûti 1. Pomozte dûtem dûlat pohyby spojené s níÏe uvedenou fiíkankou, zatímco vy

pfiefiíkáváte slova. Zopakujte ji, pokud si to dûti pfiejí.

Krásn˘ den

Dvû oãi, aby krásu vidûly, (ukaÏte si na oãi)

dva rty, aby mi úsmûv kreslily, (usmûjte se)

dvû u‰i, aby tátu s mámou sly‰ely, (pfiiloÏte si dlanû k u‰ím)

dvû ruce, aby po sobû vÏdy uklízely. (pfiedvádûjte, Ïe uklízíte hraãky do krabice)

A jazyk, aby fiíkal hezká slova, (ukaÏte si na ústa)

a srdce, které v sobû lásku chová, (poloÏte si obû ruce na srdce)

a dvû nohy, co bûhat chtûjí jen – (ukaÏte si na nohy)

to v‰e mi vyãaruje krásn˘ den.

2. Zazpívejte píseÀ „Jsi-li ‰Èastn˘“ („If You’re Happy“, Children’s Songbook, str.

266) a pfiedvádûjte pfiitom pohyby naznaãené ve slovech písnû. Zopakujte

píseÀ s dal‰ími variantami zpívan˘ch slov, napfiíklad s tûmi, které jsou uvedeny

u této písnû.

3. PoÏádejte dûti, aby se zatváfiily vesele, smutnû, rozzlobenû a unavenû.

Vysvûtlete jim, Ïe mohou slovy popsat, jak se cítí, namísto toho, aby plakaly

nebo byly rozmrzelé. KdyÏ mluvíme o sv˘ch pocitech, ãasto se cítíme lépe.

Lekce 21





Mohu dûlat mnoho 
rÛzn˘ch vûcí
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22
Cíl Pomoci kaÏdému dítûti poznat, Ïe jako dûti Nebeské Otce mÛÏeme dûlat mnoho

rÛzn˘ch vûcí.

Pfiíprava 1. S modlitbou si prostudujte 1. Samuela 17.

2. Promluvte si s rodiãi kaÏdého dítûte ve tfiídû, abyste zjistili nûco, co dané dítû

umí dobfie nebo co se uãí dûlat.

3. Pfiipravte si lístky papíru, na kter˘ch jsou uvedeny jednoduché pokyny, napfiíklad

zatleskej, poãítej do tfií, projdi se po tfiídû, vyskoã, nakresli kruh (na tabuli nebo

na papír), stÛj na jedné noze, zaloÏ ruce nebo ukaÏ na nûco, co má modrou

barvu. Pfiipravte si alespoÀ tolik lístkÛ, kolik máte ve tfiídû dûtí. NezapomeÀte

na ty dûti ve tfiídû, které jsou nûjak postiÏené, a zapojte je do takov˘ch ãinností,

které zvládnou.

4. Na samostatné lístky napi‰te jméno kaÏdého dítûte.

5. Potfiebné materiály:

a) Bible.

b) Mal˘ rybáfisk˘ prut (nepovinné; viz lekce 11).

c) Nádobu na lístky se jmény dûtí (nepovinné).

d) Obrázek 1-5, Rodina s miminkem (62307); obrázek 1-10, Rodinná modlitba

(62275); obrázek 1-38, Dûti si hrají s míãem; obrázek 1-50, DokáÏu se

obléknout; obrázek 1-51, Rodina pfii spoleãné práci (62313); obrázek 1-52,

David zabíjí Goliá‰e (Obrazy z evangelia 112; 62073).

6. Pfiipravte si v‰e potfiebné pro kaÏdou obohacující ãinnost, kterou chcete pouÏít.

Poznámka pro uãitele: Buìte citliví vÛãi tûm dûtem ve tfiídû, které jsou nûjak

tûlesnû postiÏené. Zamûfite se na to, co tyto dûti mohou dûlat, nikoli na jejich

postiÏení.

V˘ukové ãinnosti Vyzvûte nûkteré dítû, aby proneslo úvodní modlitbu.

âinnost k upoutání
pozornosti

PfieloÏte lístky se jmény dûtí a vloÏte je do nádoby nebo na podlahu. PoÏádejte

nûkteré dítû, aby si pomocí rybáfiského prutu nebo rukou vybralo jeden lístek.

PoÏádejte dítû, jehoÏ jméno je napsáno na lístku, aby se postavilo vedle vás.

Povûzte ostatním dûtem ve tfiídû, co toto dítû dobfie umí nebo co se uãí dûlat.

Opakujte tuto ãinnost, dokud kaÏdé dítû nemá moÏnost vybrat jméno nûjakého

dítûte a dokud nefieknete nûco o kaÏdém dítûti. Pogratulujte dûtem k tomu, co

dokáÏí a co se uãí dûlat.
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Na‰e tûlo mÛÏe dûlat mnoho rÛzn˘ch vûcí

PíseÀ Zazpívejte si s dûtmi píseÀ „Jsem dítû BoÏí“ (ZNPPD 1, str. 96).

Já jsem dítû BoÏí,

na svût mû On poslal

a krásn˘ pozemsk˘ domov

On s rodiãi mi dal.

¤iì mne! Veì mne! Kráãej se mnou!

Cestu svou aÈ vím.

Uã mne, co mám znát jednou,

bych mohl Ïíti s Ním.

• Kdo je otcem va‰eho ducha?

• Kdo vás poslal sem na zem, abyste získali tûlo?

Zopakujte s dûtmi, Ïe Nebesk˘ Otec chtûl, abychom pfii‰li na zem, abychom

získali tûlo. Vysvûtlete, Ïe si pfieje, abychom se se sv˘m tûlem nauãili dûlat

mnoho rÛzn˘ch vûcí, a také si pfieje, abychom tûlo pouÏívali správn˘m zpÛs-

obem, abychom se mohli stát takov˘mi, jako je on.

• Co dokáÏete dûlat rukama? nohama? ústy? oãima?

UkaÏte obrázek 1-5, Rodina s miminkem.

• Co myslíte, co umí dûlat toto miminko?

Pokládejte níÏe uvedené otázky nebo jim podobné, abyste poukázali na to, kolik

se toho dûti nauãily od doby, kdy byly miminka.

• Umí miminko chodit?

• Umí miminko mluvit?

• Umí se miminko samo nakrmit?

• Umí se miminko samo obléknout?

• Umí miminko udûlat kotrmelec?

• Umí miminko zazpívat píseÀ?

• Umí miminko jezdit na tfiíkolce?

Vysvûtlete, Ïe dûti stále rostou a Ïe se nauãí mnoho dal‰ích vûcí. Ukazujte

dûtem postupnû obrázky 1-10, 1-38, 1-50 a 1-51. AÈ jedno dítû drÏí obrázek,

zatímco dal‰í vysvûtlují, co se na obrázku dûje. Poté, co dûti odpovûdí, je

pochvalte za to, Ïe si uvûdomují, co v‰echno na‰e tûlo dokáÏe.

âinnost PoÏádejte kaÏdé dítû, aby si vybralo lístek, na nûmÏ jsou napsány urãité pokyny.

Pfieãtûte pokyny nahlas a poÏádejte dítû, aby danou ãinnost provedlo. AÈ se

vystfiídají v‰echny dûti.

• Co se uãíte dûlat nyní?

• âemu se chcete nauãit, aÏ budete trochu vût‰í?

¤eknûte dûtem, Ïe jste vdûãní Nebeskému Otci za to, Ïe máme tûlo, které toho

tolik dokáÏe.
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Nebesk˘ Otec nám mÛÏe pomoci dûlat mnoho rÛzn˘ch vûcí

¤eknûte dûtem, Ïe nûkdy nás mÛÏe nûkdo poÏádat, abychom udûlali nûco, co je

pro nás tûÏké.

• Co tûÏkého jste jiÏ zkou‰eli dûlat?

• Kdo nám mÛÏe pomoci nauãit se dûlat nûco tûÏkého? (Rodiãe, bratfii a sestry,

uãitelé.)

• Ke komu se mÛÏeme modlit o pomoc, kdyÏ musíme udûlat nûco tûÏkého?

(K Nebeskému Otci.)

Vysvûtlete, Ïe JeÏí‰ Kristus nám mÛÏe také pomoci, kdyÏ je pro nás nûco tûÏké.

Pfiíbûh Vystavte obrázek 1-52, David zabíjí Goliá‰e, a vyprávûjte pfiíbûh o Davidovi a

Goliá‰ovi, jak je popsán v 1. Samuelovû 17. Vysvûtlete, Ïe JeÏí‰ pomohl

Davidovi zvládnout tûÏk˘ úkol.

• Kdo ohroÏoval vojsko IzraelitÛ? (Viz 1. Samuelova 17:4–8.)

• Na ãí pomoc David spoléhal? (Viz 1. Samuelova 17:37.)

Svûdectví Vyjádfiete, jak moc jste vdûãni Nebeskému Otci za své tûlo a za mnohé vûci,

které díky tûlu dokáÏete. Povzbuìte dûti, aby prosily Nebeského Otce, aby jim

pomáhal pouÏívat tûlo k tomu, aby dûlalo to, co je dobré.

Obohacující
ãinnosti Vyberte nûkteré z níÏe uveden˘ch ãinností a pouÏijte je bûhem lekce.

1. Zazpívejte s dûtmi píseÀ „Dûlej, co dûlám“ („Do As I‘m Doing“, Children’s

Songbook, str. 276) a pfiedvádûjte pfiíslu‰né pohyby. AÈ dûti navrhnou, co by

mohly pfiedvádût pfii zpûvu dal‰ích slok.

2. Dejte dûtem papír a voskovky a poÏádejte je, aby nakreslily pfiíklad jedné nebo

dvou ãinností, které dokáÏí. Napi‰te na obrázek kaÏdého dítûte DokáÏu dûlat

mnoho rÛzn˘ch vûcí.

3. Pomozte dûtem pfiijít na nûco, co mohou doma udûlat, aby nûkomu pomohly –

napfiíklad prostfiít stÛl, zamést podlahu nebo nakrmit domácího mazlíãka.

PfiipomeÀte jim, aby o tom po Primárkách fiekly sv˘m rodiãÛm, aby jim rodiãe

pomohli na to nezapomenout.

4. Zopakujte nûkteré vhodné ãinnosti z lekcí 16 aÏ 20.

DoplÀkové ãinnosti
pro mlad‰í dûti 1. PoÏádejte dûti, aby se postavily a zazpívaly níÏe uvedená slova na melodii písnû

„Snûhulák“ („Once There Was a Snowman“, Children’s Songbook, str. 249). Pfii

první sloce pfiedvádûjte, jak se krãíte, a pfii druhé sloce pfiedvádûjte, jak se

vytahujete do v˘‰ky.

Dfiíve jsem byl(a) miminko, miminko, miminko,

dfiíve jsem byl(a) miminko, malinké.

Teì uÏ nejsem miminko, miminko, miminko,

teì jsem dítû veliké, veliké.

Lekce 22
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PoÏádejte dûti, aby vyprávûly o tom, co se nauãily od doby, kdy pfiestaly b˘t

miminka.

2. Pfiedveìte nûjakou ãinnost, napfiíklad poskakujte na místû, zatleskejte nebo

skoãte z jednoho místa na druhé, a poÏádejte dûti, aby fiekly, co právû dûláte.

Pak je poÏádejte, aby tutéÏ ãinnost zopakovaly. PoÏádejte postupnû kaÏdé

dítû, aby pfiedvedlo nûjakou ãinnost. PoÏádejte ostatní dûti, aby fiekly, o jakou

ãinnost se jedná, a aby ji napodobily.



Patfiím do rodiny
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Lekce

23
Cíl Pomoci kaÏdému dítûti porozumût tomu, Ïe Nebesk˘ Otec chtûl, aby kaÏd˘ z nás

byl souãástí rodiny, která by nás potfiebovala a mûla ráda.

Pfiíprava 1. S modlitbou si prostudujte Luká‰e 1:26–35.

2. Seznamte se s rodinami dûtí ve své tfiídû a buìte pfiipraveni zmínit se o nûãem

pozitivním v kaÏdé rodinû, napfiíklad o narození miminka, nebo o bratru nebo

sestfie slouÏící na misii nebo o rodinném v˘letû.

3. Potfiebné materiály:

a) Bible.

b) Kfiída a houba na mazání.

c) Obrázek 1-5, Rodina s miminkem (62307); obrázek 1-7, Láskyplná rodina;

obrázek 1-16, Narození (Obrazy z evangelia 201; 62495); obrázek 1-23,

Hnízdo s ptáãaty; obrázek 1-51, Rodina pfii spoleãné práci (62313);

obrázek 1-53, Rodinná zábava (62384).

4. Pfiipravte si v‰e potfiebné pro kaÏdou obohacující ãinnost, kterou chcete pouÏít.

Poznámka pro uãitele: Buìte citliví vÛãi rodinnému zázemí dûtí ve tfiídû. Pomozte

dûtem porozumût tomu, Ïe na rodinû není dÛleÏit˘ poãet ãlenÛ v rodinû, ale to,

Ïe se mají ãlenové rodiny navzájem rádi a Ïe se o sebe starají.

V˘ukové ãinnosti Vyzvûte nûkteré dítû, aby proneslo úvodní modlitbu.

âinnost k upoutání
pozornosti

UkaÏte obrázek 1-23, Hnízdo s ptáãaty. PoÏádejte dûti, aby pohovofiily o tomto

obrázku a ukázaly na nûm ptáãky a hnízdo.

• Kdo postavil hnízdo pro tato ptáãátka?

• Proã ptáãátka potfiebují, aby se o nû maminka s tatínkem starali? (Aby je krmili,

udrÏovali je v teple a chránili je pfied nebezpeãím.)

• Kdo ptáãátka nauãí létat, aÏ vyrostou a zesílí?

Vysvûtlete, Ïe ptáãata patfií do rodiny, která jim pomÛÏe postarat se o jejich

potfieby.

Patfiím do rodiny

• Máte rodinu?

• Proã potfiebujete rodinu, která by se o vás starala?

UkaÏte obrázek 1-5, Rodina s miminkem. Zopakujte, Ïe Nebesk˘ Otec chtûl,

aby kaÏd˘ z nás pfii‰el na tuto zem a byl souãástí rodiny. Vysvûtlete, Ïe kdyÏ se

narodí miminko, nemÛÏe se postarat samo o sebe. Miminko se nedokáÏe samo

nakrmit ani obléci. Potfiebuje rodinu, která by se o nûj starala.
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• Kdo se o vás staral, kdyÏ jste se narodili?

• Co pro vás rodiãe napfiíklad dûlali, kdyÏ jste byli miminko?

• Co pro vás rodiãe dûlají teì?

• Kdo chtûl, abyste patfiili do rodiny?

Pomozte dûtem, aby si uvûdomily, Ïe kdyÏ se narodily, jejich rodina z toho mûla

velkou radost. ZdÛraznûte, jak moc je jejich rodiãe a ostatní ãlenové rodiny mají

rádi a jak moc chtûjí, aby byly ‰Èastné.

PíseÀ Pomozte dûtem zazpívat píseÀ „Jsem dítû BoÏí“ (ZNPPD 1, str. 96) nebo jim

pomozte slova této písnû pfiefiíkat.

Já jsem dítû BoÏí,

na svût mû On poslal

a krásn˘ pozemsk˘ domov

On s rodiãi mi dal.

¤iì mne! Veì mne! Kráãej se mnou!

Cestu svou aÈ vím.

Uã mne, co mám znát jednou,

bych mohl Ïíti s Ním.

UkaÏte dûtem obrázek 1-16, Narození, a vysvûtlete jim, Ïe kdyÏ JeÏí‰ pfii‰el na

zem, narodil se do rodiny (viz Luká‰ 1:26–35).

• Kdo je to na tomto obrázku?

• Kdo je JeÏí‰ova maminka?

• Kdo je JeÏí‰Ûv tatínek? (PfiipomeÀte dûtem, Ïe JeÏí‰Ûv otec je Nebesk˘ Otec;

Jozef byl hodn˘ muÏ, kterého Nebesk˘ Otec vybral, aby se staral o Marii a o

JeÏí‰e.)

• Co myslíte, jak se Maria a Jozef cítili, kdyÏ se JeÏí‰ narodil?

• Co myslíte, jak se Maria a Jozef starali o JeÏí‰e, kdyÏ byl miminkem?

• Kdo pro JeÏí‰e pfiipravil rodinu, která by ho mûla ráda a starala se o nûj?

Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ Kristus mají rádi kaÏdou rodinu

UkaÏte obrázek 1-7, Láskyplná rodina. Vysvûtlete, Ïe v nûkter˘ch rodinách

je maminka i tatínek, a v jin˘ch je pouze jeden rodiã. V nûkter˘ch rodinách

pomáhá starat se o dûti babiãka nebo dûdeãek nebo i jiná osoba. Nûkteré

rodiny mají mnoho dûtí, zatímco jiné mají jenom jedno dítû nebo vÛbec Ïádné.

Pomozte dûtem porozumût tomu, kaÏdá rodina je jiná a Ïe Nebesk˘ Otec a

JeÏí‰ mají rádi kaÏdou rodinu.

âinnost PoÏádejte kaÏdé dítû, aby nûco fieklo o své rodinû. Pomozte dûtem, jednomu

po druhém, nakreslit na tabuli jednoduché postaviãky, které pfiedstavují ãleny

jeho rodiny. AÈ kaÏdé dítû fiekne nahlas jméno kaÏdého ãlena své rodiny a pak aÈ

v‰echny ãleny spoãítá. Poté, co kaÏdé dítû spoãítá ãleny své rodiny, podûlte se

s ostatními dûtmi ve tfiídû o nûco, co jste se o rodinû tohoto dítûte dozvûdûli.
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Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ si pfiejí, aby si ãlenové rodiny navzájem projevovali lásku

PíseÀ Pomozte dûtem zazpívat píseÀ „·Èastná rodina“ („A Happy Family“, Children’s

Songbook, str. 198) nebo dûtem pomozte slova této písnû pfiefiíkat.

Máme rádi maminku,

máme rádi tatínka.

Oni mají rádi nás,

jsme spolu ‰Èastná rodinka.

(Z Merrily We Sing, © 1948, 1975 by Pioneer Music Press, Inc. [divize spoleã-

nosti Jackman Music]. PouÏito se svolením.)

• Jak víte, Ïe vás má va‰e rodina ráda?

• Co dûláte, abyste ukázali ãlenÛm rodiny, Ïe je máte rádi?

UkaÏte obrázek 1-53, Rodinná zábava.

• Je tato rodina ‰Èastná? Podle ãeho jste to poznali?

• Co rádi dûláte se svou rodinou?

• Jak se cítíte, kdyÏ jsou na sebe v‰ichni hodní?

UkaÏte obrázek 1-51, Rodina pfii spoleãné práci.

• Co dûlá tato rodina?

• Jak pomáháte své rodinû?

• Jak se cítíte, kdyÏ nûkomu ze své rodiny pomáháte?

âinnost AÈ dûti pfiem˘‰lejí nad tím, co v‰echno mohou doma dûlat, aby pomáhaly své

rodinû, napfiíklad si mohou uklízet hraãky, hrát si s mal˘m sourozencem nebo

pomáhat pfii um˘vání nádobí. PoÏádejte je, aby pfiedvedly nûco z toho, co

uvedly. Povzbuìte dûti, aby bûhem následujícího t˘dne pomáhaly své rodinû.

Svûdectví Vyjádfiete vdûãnost Nebeskému Otci za poÏehnání vypl˘vající z toho, Ïe mÛÏete

b˘t souãástí rodiny.

Obohacující
ãinnosti Vyberte nûkteré z níÏe uveden˘ch ãinností a pouÏijte je bûhem lekce.

1. Zazpívejte si znovu píseÀ „·Èastná rodina“. Vyberte ãtyfii dûti, které budou

pfiedstavovat rodinu, o které se zpívá v této písni (pouÏijte cel˘ text písnû, jak je

uveden v lekci 25). PoÏádejte je, aby drÏely papíry, na kter˘ch bude nûjak˘m

zpÛsobem znázornûno, jakého ãlena rodiny kaÏdé z nich pfiedstavuje. StÛjte za

tûmito ãtyfimi dûtmi a ukazujte na pfiíslu‰né dítû, zatímco zpíváte píseÀ nebo

pfiefiíkáváte slova písnû spoleãnû s dûtmi. Zopakujte tuto píseÀ, abyste

umoÏnili dal‰ím dûtem pfiedstavovat ãleny rodiny. Pokraãujte v této ãinnosti,

dokud se nevystfiídají v‰echny dûti.

2. Vyprávûjte dûtem o pokynech, které dal rodinám král Beniamin, jak je to

popsáno v Mosiá‰ovi 4:14–15. Pfieãtûte druhou polovinu 15. ver‰e nahlas.

PoÏádejte dûti, aby uvedly rÛzné zpÛsoby, jak si mohou ãlenové rodiny

projevovat navzájem lásku a jak si mohou navzájem slouÏit.

Lekce 23
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3. PoÏádejte dûti, aby si zahrály tuto hru s prsty:

Rodina

Tenhle tatínek (ukaÏte na palec)

nese dfiíví do kamínek.

Tahle maminka (ukaÏte na ukazovák)

‰típá venku polínka.

Tahle babiãka (ukaÏte na prostfiedník)

motá pûkná klubíãka.

Tenhle dûda (ukaÏte na prsteník)

br˘le doma hledá.

Tohle malé miminko (ukaÏte na malíãek)

pohoupáme malinko.

Pomozte kaÏdému dítûti, aby pomocí prstÛ na rukou ukázal, kolik ãlenÛ má

jeho rodina (pokud má rodina dítûte více neÏ deset ãlenÛm, poÏádejte dal‰í

dítû, aby mu pomohlo).

DoplÀkové ãinnosti
pro mlad‰í dûti 1. UkaÏte obrázek 1-23, Hnízdo s ptáãaty. Pomozte dûtem dûlat pohyby spojené

s písní „Ptaãí rodinka“ („Birds in the Tree“, Children’s Songbook, str. 241),

zatímco vy slova písnû pfiefiíkáváte:

Vysoko tam na jabloni, (natáhnûte ruce do v˘‰ky)

mají ptáãci hnízdeãko. (z dlaní vytvofite misku)

A v hnízdeãku schovává se

jedno malé vajíãko. (zdvihnûte ukazovák)

Na vajíãku ve dne, v noci

najdem‘ ptaãí maminku, (z levé ruky vytvofite misku a pravou ruku do ní poloÏte)

ptaãí táta zrní shání, (tfiepotejte rukama)

stará se o rodinku. (obejmûte se)

2. Pfiefiíkejte níÏe uvedená slova písnû „Je tu celá rodinka“ („Here We Are

Together“, Children’s Songbook, str. 261):

KdyÏ si sednem‘ ke stolu

a jsme v‰ichni pospolu,

je tu celá rodinka:

táta, já a mal˘ brá‰ka,

sestfiiãka i maminka.

3. Pomozte dûtem dûlat pohyby spojené s touto fiíkankou, zatímco vy pfiefiíkáváte

slova:

Moje rodina

KaÏd˘ ptáãek hnízdo má, (mávejte rukama jako kfiídly)

a já mám svoji rodinu. (ukaÏte na sebe)

Nejdfiív k jídlu sedneme, (pfiedvádûjte, Ïe jíte)

pak si spolu hrajeme, (povyskoãte na místû)

a kdyÏ je den u konce, na sebe se smûjeme. (usmívejte se).
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4. Pfiefiíkejte tuto fiíkanku nebo ji zazpívejte na jakoukoli melodii, která se k ní hodí:

Maminka mû ráda má

a tatínek taky.

My jsme totiÏ rodina,

a máme se rádi.
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Cíl Povzbudit kaÏdé dítû, aby projevovalo lásku sv˘m bratrÛm a sestrám.

Pfiíprava 1. S modlitbou si prostudujte Exodus 1:22–2:10.

2. Se svolením presidentky Primárek poÏádejte nûkterou matku, aby k vám do

tfiídy pfiinesla své miminko. PoÏádejte ji, aby mluvila o tom, jak o miminko

peãuje, a také o tom, co ona a její rodina dûlá, aby bylo miminko v bezpeãí.

Povzbuìte ji, aby vyprávûla o tom, jak má své miminko ráda. Pokud nemáte

Ïádnou matku s miminkem, mÛÏete pozvat matku, která si pfiinese fotografii

svého dítûte, kdyÏ bylo je‰tû miminko.

3. Potfiebné materiály:

a) Bible.

b) Panenka–miminko.

c) Obrázek 1-2, MojÏí‰ v rákosí (Obrazy z evangelia 106; 62063); obrázek 1-13,

Joseph Smith (Obrazy z evangelia 400; 62449).

4. Pfiipravte si v‰e potfiebné pro kaÏdou obohacující ãinnost, kterou chcete pouÏít.

Poznámka pro uãitele: Pfii v˘uce této lekce buìte citliví vÛãi tûm dûtem ve tfiídû,

které nemají Ïádné bratry nebo sestry.

V˘ukové ãinnosti Vyzvûte nûkteré dítû, aby proneslo úvodní modlitbu.

âinnost k upoutání
pozornosti

Pfiedstavte dûtem ve tfiídû pozvanou matku a poÏádejte ji, aby jim vyprávûla o

svém miminku. UmoÏnûte dûtem, aby jí pokládaly otázky ohlednû jejího miminka.

PoÏádejte matku, aby dûtem fiekla, jak se jejich rodina tû‰ila na to, aÏ se jim narodí

nové miminko.

MÛÏeme mít rádi své bratry a sestry

• Má nûkdo z vás nedávno narozeného bratfiíãka nebo sestfiiãku?

AÈ dûti, které mají nedávno narozeného bratfiíãka nebo sestfiiãku, vyprávûjí o

miminku a o tom, jak se jejich rodina na toto novorozenû pfiipravovala.

• Má nûkdo z vás star‰í bratry nebo sestry?

AÈ dûti chvilku vyprávûjí o sv˘ch bratrech a sestrách. PfiipomeÀte jim, Ïe v minulé

lekci jste mluvili o tom, Ïe kaÏdá rodina je jiná. Nûktefií mají mnoho bratrÛ a ses-

ter, a jiní mají jen nûkolik málo sourozencÛ nebo vÛbec Ïádné. NezáleÏí na tom,

kolik máme bratrÛ nebo sester, máme je mít rádi a b˘t na nû hodní.

Pfiíbûh UkaÏte obrázek 1-13, Joseph Smith, a vysvûtlete, Ïe prorok Joseph Smith, první

president Církve, mûl bratra, kter˘ se jmenoval Hyrum a kterého mûl moc rád.

Hyrum a Joseph byli dobfií pfiátelé a cel˘ Ïivot si vzájemnû pomáhali. Vyprávûjte

vlastními slovy níÏe uveden˘ pfiíbûh o tom, jak Hyrum jednou pomohl Josephovi:
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KdyÏ byl Joseph Smith mal˘m chlapcem, váÏnû onemocnûl. Mûl v noze velmi

bolestiv˘ zánût. Jeho maminka uÏ byla zesláblá z toho, jak o nûj dnem i nocí

peãovala, a potfiebovala si odpoãinout. JosephÛv star‰í bratr Hyrum se nabídl,

Ïe maminku vystfiídá. Jeho rodiãe vûdûli, Ïe mu mohou dÛvûfiovat a Ïe se o

Josepha dobfie postará, a tak souhlasili. Hyrum zÛstal u lÛÏka svého nemoc-

ného bratra témûfi nepfietrÏitû nûkolik dní. Rukama drÏel Josephovi nohu, coÏ

byl jedin˘ zpÛsob, jak mu mohl alespoÀ nûjak ulevit od nesmírné bolesti. (Viz

Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, ed. Preston Nibley [Salt Lake City:

Bookcraft, 1954], str. 55.)

• Podle ãeho jste poznali, Ïe mûl Hyrum rád svého bratra Josepha?

Vysvûtlete, Ïe jedním ze zpÛsobÛ, jak mÛÏeme sv˘m bratrÛm a sestrám projevo-

vat lásku, je ten, Ïe jim budeme pomáhat.

MÛÏeme pomáhat sv˘m bratrÛm a sestrám

• Jak mÛÏete pomáhat sv˘m bratrÛm a sestrám?

• Jak va‰i bratfii a sestry pomáhají vám?

âinnost Popi‰te nûkolik ãinností, které ilustrují, jak se mohou dûti chovat ke sv˘m bratrÛm

a sestrám. PoÏádejte dûti, aby ukázaly palcem nahoru, pokud sv˘m chováním

pomáhají svému bratrovi nebo sestfie, a aby ukázaly palcem dolÛ, pokud jim

nepomáhají. MÛÏete pouÏít nûkteré z níÏe uveden˘ch námûtÛ:

• PÛjãíte svou novou hraãku sestfie.

• VypÛjãíte si od bratra míã, aniÏ byste ho pfiedem poÏádali o svolení.

• PomÛÏete sestfie uklidit hraãky.

• PoÏádáte svého bratra, aby vám pÛjãil míã na hraní.

• Nechcete si zahrát nûjakou hru se sestrou.

• Jste na svého bratra hodní, protoÏe je smutn˘.

• Hrajete si se svou sestrou, protoÏe si nemá s k˘m hrát.

MÛÏeme pomáhat rodiãÛm s mal˘mi bratfiíãky a sestfiiãkami

Vysvûtlete, Ïe nûkdy to není jednoduché, kdyÏ se rodinû narodí malé miminko,

protoÏe rodiãe mu musejí vûnovat hodnû pozornosti a ãasu. Pomozte dûtem

porozumût tomu, Ïe i kdyÏ mají rodiãe moÏná hodnû práce s nov˘m miminkem,

mají pfiesto rádi v‰echny své dal‰í dûti. PfiipomeÀte dûtem, Ïe miminko potfiebuje

pomoci témûfi se v‰ím, zatímco star‰í dûti (napfiíklad ty, které jsou ve va‰í tfiídû),

toho zvládnou hodnû samy a mohou pomáhat svému malému bratfiíãkovi nebo

sestfiiãce.

• Jak mÛÏete pomáhat rodiãÛm s mal˘m bratfiíãkem nebo sestfiiãkou?

âinnost UkaÏte dûtem, jak mají opatrnû drÏet panenku–miminko. Nauãte je jednoduchou

ukolébavku nebo zazpívejte píseÀ „Jsem dítû BoÏí“ (ZNPPD 1, str. 96), zatímco

se dûti stfiídají v drÏení panenky.
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Já jsem dítû BoÏí,

na svût mû On poslal

a krásn˘ pozemsk˘ domov

On s rodiãi mi dal.

¤iì mne! Veì mne! Kráãej se mnou!

Cestu svou aÈ vím.

Uã mne, co mám znát jednou,

bych mohl Ïíti s Ním.

Pfiíbûh Vysvûtlete, Ïe MojÏí‰ mûl star‰í sestru, která ho mûla ráda a která mu pomáhala,

kdyÏ byl miminkem. Pomocí obrázku 1-2, MojÏí‰ v rákosí, pfievyprávûjte pfiíbûh o

malém MojÏí‰ovi, jak je popsán v Exodu 1:22–2:10. ZdÛraznûte, jak Maria peão-

vala o svého malého bratfiíãka.

• Jak Maria pomáhala malému MojÏí‰ovi?

Svûdectví Vyjádfiete své pocity t˘kající se toho, jak je dÛleÏité, aby si bratfii a sestry vzájemnû

pomáhali a mûli se rádi. Je-li to moÏné, podûlte se o nûjak˘ záÏitek z dûtství,

kdy jste si navzájem pomohli se sv˘m bratrem a sestrou. PfiipomeÀte dûtem, Ïe

kdyÏ pomáháme sv˘m bratrÛm a sestrám, ukazujeme jim tím, Ïe je máme rádi.

Vyjádfiete, Ïe jste vdûãni Nebeskému Otci za to, Ïe nám dal na‰i rodinu.

Obohacující
ãinnosti Vyberte nûkteré z níÏe uveden˘ch ãinností a pouÏijte je bûhem lekce.

1. Dejte dûtem papír a voskovky nebo tuÏky a poÏádejte je, aby nakreslily své

bratry a sestry. Pak je poÏádejte, aby jedno po druhém ukázalo svÛj obrázek a

fieklo nûco o sv˘ch sourozencích. Povzbuìte dûti, aby vám vyprávûly, co rády

dûlají se sv˘mi sourozenci.

2. Obstarejte si fotografii kaÏdého dítûte, kdyÏ bylo je‰tû miminko, a poÏádejte

dûti, aby se snaÏily uhodnout, kdo na fotografiích je. (Dbejte na to, abyste

fotografie vrátili rodiãÛm nepo‰kozené.) PfiipomeÀte dûtem, které mají star‰í

bratry a sestry, Ïe jejich bratfii a sestry také pomáhali starat se o nû, kdyÏ byly

miminkem.

3. Pfiefiíkejte fiíkanku zaloÏenou na písni „To nám jde“ („Fun to Do“, Children’s

Songbook, str. 253) – podobná fiíkanka je uvedena v lekci 9 – a pouÏijte pfiitom

napfiíklad vûty „pomáhat sestfie, to nám jde“ nebo „chovat miminko, to nám

jde“. Napodobujte improvizovanû ãinnosti naznaãené ve slovech fiíkanky.

4. Zazpívejte si první sloku písnû „KdyÏ pomáháme“ („When We‘re Helping“,

Children’s Songbook, str. 198) nebo její slova pfiefiíkejte a nahraìte slovo

mamince slovy sestfiiãce nebo brá‰kovi. Nebo si zazpívejte píseÀ „·Èastná

rodina“ („A Happy Family“, Children’s Songbook, str. 198).

5. Pfiineste si fotografii vlastní rodiny a vyprávûjte dûtem o sv˘m bratrech a

sestrách. MÛÏete se s nimi také podûlit o nûjaké veselé záÏitky, které jste se

sv˘mi sourozenci proÏili.

6. Pomocí nûkolika rekvizit jako je panenka, mal˘ ko‰ík nebo krabice, pokr˘vka

a ‰átek pomozte dûtem zahrát pfiíbûh o Marii a malém MojÏí‰ovi v rákosí.
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DoplÀkové ãinnosti
pro mlad‰í dûti 1. Do ta‰ky nebo do velké ponoÏky vloÏte nûjak˘ pfiedmût spojen˘ s péãí o

miminko, kter˘ dûti snadno rozpoznají. PoÏádejte dûti, aby vloÏily ruku do ta‰ky

nebo do ponoÏky a podle hmatu se snaÏily uhodnout, o jak˘ pfiedmût se jedná.

2. Zazpívejte si s dûtmi píseÀ „·Èastná rodina„ („A Happy Family“, Children’s

Songbook, str. 198) nebo s dûtmi slova této písnû pfiefiíkejte. Bûhem zpûvu se

chytnûte s dûtmi za ruce a pochodujte v krouÏku, nebo vymyslete jednoduché

pohyby, které lze pfii zpûvu písnû pouÏít.

3. Pomozte dûtem pfiedvádût pohyby spojené s touto hrou s prsty, zatímco vy

pfiefiíkáváte slova:

Tohle dûlá miminko:

paci – paci – paciãky! (tleskejte rukama)

Tohle dûlá miminko:

kukuã – já tû vidím! (zakryjte si rukama oãi a pak je náhle odkryjte)

Tohle dûlá miminko:

leze – leze – leze. (prsty „kráãejte“ ve vzduchu)

Tohle dûlá miminko:

spí – spí – spí. (poloÏte si hlavu na sepnuté ruce, jako kdyÏ uléháte ke spánku)

4. Pomozte dûtem dûlat pohyby spojené s touto fiíkankou, zatímco ji pfiefiíkáváte.

Malink˘ MojÏí‰

Malink˘ MojÏí‰ plul v malé lodiãce (z dlanû jedné ruky vytvofite misku a poloÏte

do ní ukazováãek druhé ruky)

a jeho sestra ho sledovala ve vysoké traviãce. (nakukujte skrze prsty, které si

dáte pfied oãi)

KdyÏ ho pak na‰la princezna (pfiedkloÀte se a dívejte se dolÛ) a vzala ho

k sobû, (naznaãte, Ïe zvedáte miminko)

fiekla mu: „Pochovám tû a bude ti dobfie.“ (naznaãte, Ïe chováte miminko

v náruãí)

(Z Fascinating Finger Fun od Eleanory Doanové. © 1951. PouÏito se svolením.)
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Cíl Pomoci kaÏdému dítûti pociÈovat lásku ke v‰em ãlenÛm jeho rodiny.

Pfiíprava 1. S modlitbou si prostudujte Luká‰e 1:36–44, 56.

2. Potfiebné materiály:

a) Bible.

b) Obrázek 1-7, Láskyplná rodina; obrázek 1-18, Jan Kfititel kfití JeÏí‰e (Obrazy

z evangelia 208; 62133). obrázek 1-54, Chrám v Salt Lake City (Obrazy

z evangelia 502; 62433) nebo obrázek chrámu ve va‰í oblasti.

3. Pfiipravte si v‰e potfiebné pro kaÏdou obohacující ãinnost, kterou chcete pouÏít.

V˘ukové ãinnosti Vyzvûte nûkteré dítû, aby proneslo úvodní modlitbu.

âinnost k upoutání
pozornosti

Zazpívejte si s dûtmi píseÀ „·Èastná rodina“ („A Happy Family“, Children’s

Songbook, str. 198).

Máme rádi maminku,

máme rádi tatínka.

Oni mají rádi nás,

jsme spolu ‰Èastná rodinka.

Máme rádi sestfiiãku,

máme rádi bratfiíãka.

Oni mají rádi nás,

jsme spolu ‰Èastná rodinka.

(Z Merrily We Sing, © 1948, 1975 Pioneer Music Press, Inc. [divize spoleãnosti

Jackman Music]. PouÏito se svolením.)

PoÏádejte dûti, aby vyprávûly o tom, co minul˘ t˘den dûlaly se svou rodinou.

AÈ pfiitom kaÏdé dítû uvede nûkterého ãlena své rodiny, napfiíklad otce, matku,

bratra nebo sestru.

• Kdo dal‰í patfií do va‰í rodiny?

Prarodiãe, tety, str˘cové, bratranci a sestfienice jsou dÛleÏitou souãástí na‰í
rodiny

UkaÏte obrázek 1-7, Láskyplná rodina.

• Jak se tato rodina na obrázku podobá va‰í rodinû?

• Jak se tato rodina na obrázku li‰í od va‰í rodiny?

• Kde na tomto obrázku je babiãka a kde je dûdeãek?

Vysvûtlete dûtem, Ïe prarodiãe jsou rodiãe jejich maminky a tatínka. KaÏd˘ z nás

má prarodiãe, i kdyÏ je nûkdy neznáme moc dobfie, protoÏe tfieba jiÏ zemfieli nebo

bydlí daleko od nás.
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• Kdo z vás zná své prarodiãe?

• Bydlí va‰i prarodiãe blízko vás nebo daleko?

• Co s nimi rádi dûláte?

PíseÀ Pfiefiíkejte slova písnû „Babiãka“ („Grandmother“, Children’s Songbook, str. 200)

a pfiedvádûjte pfiitom níÏe uvedené pohyby. Druhá sloka je verze upravená pro

dûdeãka.

Na ãelo mû políbí‰, (ukaÏte si na ãelo)

úsmûv pro mû má‰, (usmûjte se)

s otevfienou náruãí vÏdy mû pfiivítá‰. (rozevfiete náruã)

KéÏ takovou babiãku

kaÏdé dítû má. (obejmûte se)

Pohádku mi vypráví‰, (rozevfiete ruce, jako kdyÏ ãtete knihu)

hraãku udûlá‰, (pfiedvádûjte, Ïe nûco vyrábíte)

do ucha mi ‰eptává‰, jak moc rád mû má‰. (poloÏte si ruku na srdce)

KéÏ takového dûdeãka

kaÏdé dítû má. (obejmûte se)

• Kdo dal‰í patfií do va‰í rodiny? (Tety, str˘cové, bratranci a sestfienice.)

Struãnû vysvûtlete, jak˘ pfiíbuzensk˘ vztah mají dûti ke sv˘m tetám, str˘cÛm,

bratrancÛm a sestfienicím (napfiíklad, vá‰ str˘c je bratr va‰í maminky nebo

tatínka). PoÏádejte dûti, aby vám nûco fiekly o sv˘ch tetách, str˘cích, bratrancích

nebo sestfienicích.

Pfiíbûh UkaÏte dûtem Bibli a pfiipomeÀte jim, Ïe v této knize se mÛÏeme doãíst o

JeÏí‰ovû Ïivotû. Nalistujte si Luká‰e 1:36–44, 56 a vysvûtlete, Ïe neÏ se JeÏí‰

narodil, Maria ‰la nav‰tívit svou sestfienici AlÏbûtu, které se mûlo také narodit

miminko. AlÏbûtino miminko se jmenovalo Jan – byl to JeÏí‰Ûv bratranec a pfiítel.

KdyÏ Jan a JeÏí‰ vyrostli, Jan pokfitil JeÏí‰e. UkaÏte obrázek 1-18, Jan Kfititel kfití

JeÏí‰e, a poÏádejte dûti, aby na obrázku ukázaly JeÏí‰e a Jana.

âlenové rodiny jsou na‰i dobfií pfiátelé

Vysvûtlete, Ïe v‰ichni ãlenové na‰í rodiny mohou b˘t na‰imi dobr˘mi pfiáteli.

Pokud máte nûjakého pfiíbuzného, ke kterému máte blízk˘ vztah, vyprávûjte

dûtem o svém vztahu k této osobû.

• Proã jste rádi se svou rodinou?

PíseÀ Zazpívejte si s dûtmi znovu píseÀ „·Èastná rodina“. Tentokrát v písni pouÏijte

slova teta, str˘ãek, bratranec, sestfienice, babiãka nebo dûdeãek.

• Co se sv˘mi tetami, str˘ci, bratranci, sestfienicemi a prarodiãi dûláváte?

Vyprávûjte dûtem o nûjakém rodinném setkání nebo o jiné události, kdy se va‰e

rodina se‰la pfii v˘jimeãné pfiíleÏitosti. PoÏádejte dûti, aby vám vyprávûli o rodin-

n˘ch oslavách nebo náv‰tûvách, které si pamatují.

Vysvûtlete, Ïe zámûrem Nebeského Otce a JeÏí‰e Krista je, abychom byli se

svou rodinou navÏdy. UkaÏte obrázek 1-54, Chrám v Salt Lake City, nebo obrá-

zek chrámu ve va‰í oblasti. Struãnû vysvûtlete, Ïe pokud budeme mít sÀatek

v chrámu a budeme Ïít spravedlivû, mÛÏeme b˘t se svou rodinou navÏdy.
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Svûdectví ¤eknûte dûtem, jak moc máte rádi ãleny své rodiny. ZdÛraznûte, Ïe na‰e rodina

je pro nás poÏehnáním. Povzbuìte dûti, aby mûly rády ãleny své rodiny a aby na

nû byly hodné.

Obohacující
ãinnosti Vyberte nûkteré z níÏe uveden˘ch ãinností a pouÏijte je bûhem lekce.

1. Se svolením presidentky Primárek poÏádejte prarodiãe nûkterého z dûtí

nebo nûkterého ãlena sboru, kter˘ je prarodiãem, aby pfii‰el k vám do tfiídy.

PoÏádejte tohoto prarodiãe, aby dûtem vyprávûl o tom, jak moc má rád svá

vnouãata. (Nebo mÛÏete pozvat tetu, str˘ce, bratrance nebo sestfienici

nûkterého dítûte, aby dûtem fiekl, jak má rád v‰echny ãleny své rodiny.)

2. Pfiineste do tfiídy jednu nebo nûkolik fotografií své rodiny, zvlá‰tû fotografie

s prarodiãi, tetami, str˘ci, bratranci nebo sestfienicemi. PoÏádejte dûti, aby na

fotografiích na‰li vás a nûkoho dal‰ího, koho mohou znát (napfiíklad va‰eho

manÏela, manÏelku nebo dûti). ¤eknûte dûtem nûco o ostatních lidech na

fotografiích.

3. Dejte kaÏdému dítûti jmenovku s oznaãením nûjakého ãlena rodiny, napfiíklad

„maminka“, „tatínek“, „bratr“, „sestra“, „babiãka“, „dûdeãek“, „str˘ãek“, „tetiãka“,

„bratranec“ nebo „sestfienice“. (Pokud máte ve tfiídû málo dûtí, pouÏijte pouze

nûkterá oznaãení; pokud máte ve tfiídû hodnû dûtí, mÛÏe mít nûkolik dûtí totéÏ

oznaãení.) PoÏádejte kaÏdé dítû, aby se, kdyÏ fieknete ãlena rodiny, kterého má

napsaného na své visaãce, postavilo k vám dopfiedu. Vysvûtlete, Ïe rodiny jsou

dÛleÏité a Ïe mají zÛstat pospolu. AÈ se dûti chytnou za ruce a utvofií kruh.

PoÏádejte je, aby pfii zpûvu písnû „·Èastná rodina“ dûlaly rÛzné pohyby, aniÏ by

se rozpojily – napfiíklad mohou k˘vat rukama nebo chodit v kruhu.

4. PoÏádejte dûti, aby nakreslily obrázek sv˘ch prarodiãÛ nebo jin˘ch pfiíbuzn˘ch.

Nadepi‰te jednotlivé obrázky slovy MÛj dûdeãek a babiãka nebo jin˘m

vhodn˘m nadpisem.

DoplÀkové ãinnosti
pro mlad‰í dûti 1. Pfiipravte si krabici nebo ta‰ku, na které bude vyobrazeno srdce jako symbol

lásky. Vystfiihnûte nûkolik jednoduch˘ch fotografií nebo obrázkÛ, které zobrazují

ãleny nejbliÏ‰í i ‰ir‰í rodiny. Zeptejte se dûtí: „Kdo vás má rád?“ Zatímco dûti

odpovídají, vkládejte postupnû pfiíslu‰né obrázky lidí do krabice nebo do ta‰ky.

KdyÏ jsou v‰echny obrázky v krabici nebo v ta‰ce, zvednûte ji a fieknûte dûtem:

„V‰ichni tito lidé vás mají moc rádi.“

2. PoloÏte vystfiiÏené postaviãky zobrazující ãleny rodiny (viz ãinnost 1 popsaná

v˘‰e) na stÛl nebo na podlahu. PoÏádejte dûti, aby se otoãily nebo aby zavfiely

oãi, a vy mezitím odstraÀte jeden v˘stfiiÏek. AÈ dûti hádají, kdo chybí. Zopakujte

tuto ãinnost tolikrát, kolikrát chcete. PoloÏte v‰echny vystfiiÏené postaviãky zpût

na stÛl nebo na podlahu a fieknûte dûtem, Ïe Nebesk˘ Otec si pfieje, aby rodiny

opût Ïily s Ním a aby nikdo nechybûl.

3. Zazpívejte si píseÀ „KdyÏ pomáháme“ („When We‘re Helping“, Children’s

Songbook, str. 198) a pouÏijte místo slova mamince oznaãení ãlenÛ ‰ir‰í

rodiny. PoÏádejte dûti, aby pantomimicky pfiedvedly, jak mohou pomáhat

tûmto ãlenÛm rodiny.
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Cíl Pomoci kaÏdému dítûti porozumût tomu, Ïe chrámy jsou posvátná místa, kde

mohou b˘t rodiny zpeãetûny navÏdy neboli na vûky, a povzbudit kaÏdé dítû, aby

se pfiipravovalo na vstup do chrámu.

Pfiíprava 1. S modlitbou si prostudujte Nauku a smlouvy 97:15–17 a 124:37–41. Viz také

Zásady evangelia (31110 121), kapitola 36 a heslo „Chrám, dÛm Pánû“

v PrÛvodci k písmÛm.

2. Potfiebné materiály:

a) Nauka a smlouvy.

b) Obrázek 1-5, Rodina s miminkem (62307); obrázek 1-7, Láskyplná rodina;

obrázek 1-54, Chrám v Salt Lake City (Obrazy z evangelia 502; 62433);

obrázky dal‰ích chrámÛ, máte-li je k dispozici (Obrazy z evangelia 505;

62434–62448, 62566–62569, 62583–62601, 62613–62619); stránka

s nákresy na konci této lekce.

3. Pfiipravte si v‰e potfiebné pro kaÏdou obohacující ãinnost, kterou chcete pouÏít.

V˘ukové ãinnosti Vyzvûte nûkteré dítû, aby proneslo úvodní modlitbu.

âinnost k upoutání
pozornosti

UkaÏte dûtem obrázek 1-54, Chrám v Salt Lake City, a obrázky nûkolika dal‰ích

chrámÛ, vãetnû chrámu ve va‰í oblasti, máte-li je k dispozici. Nechte dûti vyprá-

vût, co vûdí o chrámech.

• Vidûli jste nûkdy chrám?

• Co vás napadá, kdyÏ vidíte chrám?

Diskutujte o tom, jak jsou chrámy krásné, poukaÏte na jejich ‰piãaté vûÏe, okna

a dvefie. Vysvûtlete, Ïe na vnûj‰í zdi kaÏdého chrámu je napsáno DÛm Pánû.

âlenové Církve chodí do chrámu, aby se uãili o Nebeském Otci a o JeÏí‰i a o

tom, jak nás Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ mají rádi.

âinnost PoÏádejte dûti, aby spojily ruce nad hlavami a pfiedvedly tak chrámovou vûÏ.

AÈ se postaví a stojí vzpfiímenû a pfiedvádûjí, Ïe jsou krásn˘m chrámem. Pak

je poÏádejte, aby se v tichosti posadily.

Chrám je posvátné místo

Vysvûtlete, Ïe chrám je posvátné místo (viz NaS 97:15–17). PoÏádejte dûti, aby

zopakovaly slovo posvátn˘. Toto slovo znamená, Ïe chrám je velmi v˘jimeãné

místo, kde nám v‰e pfiipomíná Nebeského Otce a JeÏí‰e.

¤eknûte dûtem, Ïe pokud budou dodrÏovat pfiikázání Nebeského Otce, budou moci

jít do chrámu, aÏ budou star‰í. Vysvûtlete, Ïe v chrámu dáváme Nebeskému Otci

zvlá‰tní sliby, Ïe budeme poslu‰ni jeho pfiikázání. Také mÛÏeme v chrámu uzavfiít

sÀatek a mÛÏeme b˘t pokfitûni za lidi, ktefií nebyli pokfitûni, kdyÏ Ïili na zemi.
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AÈ dûti vztyãí tfii prsty na ruce a zopakují tfii vûci, které mohou dûlat v chrámu,

aÏ budou star‰í:

„V chrámu mohu dát Nebeskému Otci zvlá‰tní sliby.“

„V chrámu mohu uzavfiít sÀatek.“

„V chrámu mohu b˘t pokfitûn(a) za druhé.“

PíseÀ PoÏádejte dûti, aby se postavily a zazpívaly píseÀ „VÏdy se rád dívám na chrám“

(„I Love to See the Temple“, Children’s Songbook, str. 95) nebo aby pfiefiíkaly její

slova a aby pfiitom pfiedvádûly níÏe popsané pohyby:

VÏdy se rád dívám na chrám, (propleÈte prsty a vztyãte oba ukazováãky)

sám pÛjdu tam jednou (kráãejte na místû)

cítit Ducha Svatého, (poloÏte si ruku na srdce)

naslouchat s modlitbou. (pfiiloÏte si ruku k uchu a pak si zaloÏte ruce)

(© 1980 Janice Kapp Perry. PouÏito se svolením.)

Vysvûtlete, Ïe chrám je posvátné místo, a proto v chrámu nosíme bílé obleãení.

Bílé obleãení nám pfiipomíná, Ïe Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ si pfiejí, abychom byli ãistí

a abychom se vÏdy rozhodovali správnû.

• Jakou barvu má obleãení, které dnes máte na sobû?

• Jakou barvu má obleãení, které budete mít na sobû v chrámu?

Vysvûtlete, Ïe chrám je posvátné místo, a proto se v chrámu chováme uctivû.

Mluvíme ‰eptem nebo polohlasnû. PoÏádejte dûti, aby ‰eptem fiekly: „Mám rád(a)

Nebeského Otce a JeÏí‰e.“ Vysvûtlete, Ïe v chrámu mÛÏeme pociÈovat ‰tûstí a

klid, protoÏe tam mÛÏeme cítit, Ïe jsme blízko Nebeskému Otci a JeÏí‰ovi.

Pfiíbûh Vyprávûjte vlastními slovy níÏe uveden˘ pfiíbûh o presidentu Lorenzu Snowovi:

Lorenzo Snow vûdûl, Ïe se brzy stane prorokem Církve. ·el do chrámu, oblékl si

bílé obleãení a ‰el do jedné zvlá‰tní místnosti, kde poklekl a modlil se. Pfiál si, aby

mu Nebesk˘ Otec fiekl, jak má Církev vést. Modlil se dlouho, ale nedostal odpo-

vûì. KdyÏ president Snow odcházel z místnosti, kde se modlil, zjevil se mu JeÏí‰.

JeÏí‰ mûl na sobû nádherné bílé roucho a záfiil tak jasnû, Ïe se na nûj president

Snow stûÏí vydrÏel dívat. Vypadalo to, jako kdyby JeÏí‰ stál na nûãem z pravého

zlata. JeÏí‰ fiekl presidentu Snowovi to, na co se v modlitbû ptal. (Viz LeRoi C.

Snow, „An Experience of My Father’s“, Improvement Era, Sept. 1933, str. 677.)

• Proã si myslíte, Ïe se president Snow modlil v chrámu a ne nûkde jinde?

(ProtoÏe v chrámu mohl mít pocit vût‰í blízkosti k Nebeskému Otci a JeÏí‰ovi.)

Chrámy pomáhají rodinám, aby spolu byly navÏdy

Vystavte obrázek 1-5, Rodina s miminkem, a obrázek 1-7, Láskyplná rodina.

Vysvûtlete, Ïe chrámy mohou pomoci rodinám, aby spolu byly navÏdy. KdyÏ muÏ

a Ïena uzavfiou sÀatek v chrámu a dodrÏují pfiikázání, Nebesk˘ Otec jim slibuje,

Ïe mohou b˘t spolu i se v‰emi sv˘mi dûtmi navÏdy. ¤íkáme tomu, Ïe jsou zpeãe-

tûni jako rodina.

• Z jak˘ch lidí se skládá va‰e rodina?
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• Jak se cítíte, kdyÏ jste se svou rodinou?

• Jak mÛÏe b˘t rodina spolu navÏdy?

Ujistûte dûti, Ïe Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ mají rádi kaÏdou rodinu a chtûjí, aby

kaÏdá rodina byla zpeãetûna navÏdy. Vysvûtlete, Ïe rodiny, které je‰tû nebyly

zpeãetûny v chrámu, se mohou pfiipravovat tím, Ïe budou dodrÏovat pfiikázání

Nebeského Otce. Pak mohou jít do chrámu a b˘t zpeãetûni jako rodina.

PíseÀ Zazpívejte si s dûtmi nûkolikrát refrén písnû „Rodiny mohou spolu Ïít navÏdy“

(ZNPPD 2, 39) nebo pfiefiíkejte slova tohoto refrénu.

Rodiny mohou Ïít spolu navÏdy

dle plánu BoÏího.

Stále si pfieji Ïít a s rodinou svou b˘t,

tak jak ukázal ná‰ Pán.

Tak jak mi ukázal ná‰ Pán.

Mohu se pfiipravovat na náv‰tûvu chrámu

PfiipomeÀte dûtem, Ïe kaÏd˘, kdo dodrÏuje pfiikázání Nebeského Otce, mÛÏe jít

do chrámu. UkaÏte dûtem stránku s kresbami uvedenou na konci této lekce, a aÈ

si dûti povídají o zobrazen˘ch pfiikázáních. Vysvûtlete jim, Ïe kdyÏ budou dodrÏo-

vat tato pfiikázání, pomÛÏe jim to, aby byly hodny jít do chrámu, aÏ budou star‰í.

• Modli se.

• Poslouchej rodiãe.

• Mûj rád(a) ostatní.

• Choì na shromáÏdûní.

• PlaÈ desátek.

• Jez zdravé jídlo (dodrÏuj Slovo moudrosti).

• Buì poctiv˘(á).

Svûdectví Podûlte se o své pocity t˘kající se toho, jak je dÛleÏité, aby rodiny spolu Ïily

navÏdy, a t˘kající se poÏehnání, která chrám pfiiná‰í. PfiipomeÀte dûtem, Ïe dÛl-

eÏit˘m krokem v pfiípravû na náv‰tûvu chrámu je poslouchat rodiãe a dodrÏovat

pfiikázání Nebeského Otce.

Obohacující
ãinnosti Vyberte nûkteré z níÏe uveden˘ch ãinností a pouÏijte je bûhem lekce.

1. Pomozte dûtem porozumût tomu, Ïe navÏdy je dlouhá doba. MÛÏete jim tfieba

fiíci, Ïe to trvá déle neÏ ãekání na jejich dal‰í narozeniny nebo na dal‰í prázdniny;

trvá to déle, neÏ jak dlouho Ïije ten nejstar‰í ãlovûk, kterého znají; trvá to déle,

neÏ kolik ãasu ubûhlo od doby, kdy zde Ïili Adam a Eva. Vysvûtlete, Ïe kdyÏ nûco

trvá navÏdy neboli na vûky, znamená to, Ïe to nikdy neskonãí.

Lekce 26
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Pomozte dûtem dûlat pohyby spojené s touto fiíkankou, zatímco vy pfiefiíkáváte

slova:

Jak dlouho je navûky?

Jak dlouho je navûky? (pfiiloÏte si prst k hlavû, jako kdyÏ pfiem˘‰líte)

Je to déle neÏli den, (vztyãte jeden prst)

je to déle neÏ t˘den, (vztyãte sedm prstÛ)

je to zkrátka navûky. (obejmûte se)

Jak dlouho je navûky? (pfiiloÏte si prst k hlavû, jako kdyÏ pfiem˘‰líte)

KdyÏ jsi se svou rodinou, (poloÏte si ruku na srdce)

dny ti rychle poplynou (naznaãte rukou, Ïe nûco pokraãuje dál a dál)

a chce‰ s ní b˘t navûky. (obejmûte se)

2. Se svolením presidentky Primárek pozvûte rodiãe nûkterého dítûte do tfiídy, aby

fiekli nûco o tom, proã je pro nû dÛleÏité, Ïe jsou zpeãetûni v chrámu.

3. Okopírujte pro kaÏdé dítû stránku s kresbami, která se nachází na konci této

lekce. AÈ si dûti obrázky vybarví.

4. Se svolením presidentky Primárek pozvûte rodinu z va‰eho sboru, která byla

nedávno zpeãetûna v chrámu, aby vyprávûla dûtem ve tfiídû o tomto záÏitku.

DoplÀkové ãinnosti
pro mlad‰í dûti 1. Pomozte dûtem dûlat pohyby spojené s touto fiíkankou, zatímco vy pfiefiíkáváte

slova:

Já jsem mal˘ pomocníãek

Já jsem mal˘ pomocníãek (ukaÏte prstem na sebe)

a doma rád pomáhám, (pokyvujte souhlasnû hlavou)

vím, Ïe se to Bohu líbí, (ukaÏte prstem nahoru)

z toho velkou radost mám. (obejmûte se)

KdyÏ maminka potfiebuje, (zvednûte ukazováãek)

uklízím a zametám, (pfiedvádûjte, Ïe zametáte)

tatínkovi na zahrádce

zeleninu zalévám. (pfiedvádûjte, Ïe kropíte)

2. Pomozte dûtem dûlat pohyby spojené s touto fiíkankou, zatímco ji pfiefiíkáváte.

Zopakujte tuto ãinnost tolikrát, kolikrát chcete.

V‰ichni se postavte, chytnûte se za ruce a udûlejte kruh. DrÏte se za ruce

bûhem celé fiíkanky.

Îili jsme v‰ichni s Nebesk˘m Otcem (v‰ichni se k sobû pfiibliÏte a natáhnûte

ruce smûrem ke stfiedu kruhu)

a On nás poslal na krásnou zem (odstupte do vût‰ího kruhu).

Dal nám rodinu, kterou máme rádi. (znovu se k sobû pfiibliÏte)

a ta nám pomÛÏe se k nûmu vrátit. (znovu od sebe odstupte do vût‰ího kruhu)

3. Dejte dûtem na papífie nakreslen˘ jednoduch˘ obrys chrámu, kter˘ si mohou

vybarvit.



Mohu se pfiipravit na náv‰tûvu chrámu

JEZ ZDRAVÉ JÍDLO

CHOë NA SHROMÁÎDùNÍ

MùJ RÁD(A) OSTATNÍ

PLAË DESÁTEK

BUë POCTIV¯(Á)

MODLI SE POSLOUCHEJ RODIâE



MÛÏeme se modlit 
jako rodina
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Cíl Pomoci kaÏdému dítûti porozumût tomu, Ïe pravidelná rodinná modlitba pomáhá

rodinû, aby mûla blízk˘ vztah s Nebesk˘m Otcem i k sobû navzájem.

Pfiíprava 1. S modlitbou si prostudujte Almu 34:19–27 a 3. Nefiho 18:17–21. Viz také

Zásady evangelia (31110 121), kapitola 8.

2. Potfiebné materiály:

a) Kniha Mormonova.

b) V˘stfiiÏek 1-26, otec; v˘stfiiÏek 1-27, matka; v˘stfiiÏek 1-28, mladá dívka;

v˘stfiiÏek 1-29, chlapec ve vûku misionáfie (podobné v˘stfiiÏky lze také najít

ve Vystfiihovánkách pro Primárky, sada 1).

c) Obrázek 1-10, Rodinná modlitba (62275); obrázek 1-15, Îehnání jídla;

obrázek 1-44, JeÏí‰ káÏe na západní polokouli (Obrazy z evangelia 316;

62380).

3. Pfiipravte si v‰e potfiebné pro kaÏdou obohacující ãinnost, kterou chcete pouÏít.

V˘ukové ãinnosti Vyzvûte nûkteré dítû, aby proneslo úvodní modlitbu.

âinnost k upoutání
pozornosti

PoÏádejte dûti, aby vám vyprávûly o nûãem, co dûlají se svou rodinou. Dejte

kaÏdému dítûti pfiíleÏitost, aby nûco fieklo. Potom ukaÏte obrázek 1-10, Rodinná

modlitba.

• Co dûlá tato rodina?

Vysvûtlete, Ïe kdyÏ se spoleãnû modlíme jako rodina, dûláme to, co Nebesk˘

Otec a JeÏí‰ chtûjí, abychom dûlali. Modlitbû s rodinou se fiíká rodinná modlitba.

Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ Kristus si pfiejí, abychom se modlili se svou rodinou

Pfiíbûh UkaÏte obrázek 1-44, JeÏí‰ káÏe na západní polokouli. Vyprávûjte o tom, jak

JeÏí‰ Kristus nav‰tívil Nefity a pfiikázal jim, aby se modlili, jak je to popsáno

v 3. Nefim 18:17–21. UkaÏte dûtem Knihu Mormonovu a pfieãtûte nahlas

3. Nefiho 18:21. Pomozte dûtem porozumût tomu, Ïe JeÏí‰ si pfieje, abychom

se modlili se svou rodinou. Nefitské dûti byly díky rodinné modlitbû poÏehnány,

a my mÛÏeme b˘t díky ní poÏehnáni také.

Rodinnou modlitbu mÛÏeme mít kaÏd˘ den

Vysvûtlete, Ïe Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ si pfiejí, abychom se modlili se svou rodinou

kaÏdé ráno a kaÏd˘ veãer. Otec nebo osoba, která za rodinu zodpovídá, obvykle

nûkoho poÏádá, aby pronesl modlitbu. Rodinnou modlitbu mÛÏe pronést kter˘-

koli ãlen rodiny.

• Kdy se máme modlit se svou rodinou?

• Kdo mÛÏe pronést rodinnou modlitbu?

Lekce
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PíseÀ Zazpívejte si píseÀ „Rodinná modlitba“ (ZNPPD 1, str. 1) nebo slova této písnû

pfiefiíkejte.

V rodinn˘ kruh se scházíme,

k modlitbû klekáme,

v níÏ Tû Otãe prosíme

a díky Ti vzdáváme.

• Co fiíkáme pfii rodinn˘ch modlitbách?

Vysvûtlete, Ïe pfii rodinn˘ch modlitbách fiíkáme nûco podobného, co fiíkáme

ve sv˘ch osobních modlitbách ráno a veãer. Ale v rodinné modlitbû mluvíme

o tom, co se t˘ká celé rodiny, nejen nás samotn˘ch.

PíseÀ Zopakujte to, co fiíkáme v modlitbû, tím, Ïe pfiefiíkáte druhou sloku písnû „Modlím

se s vírou“ („I Pray in Faith“, Children’s Songbook, str. 14).

Na zaãátku fieknu: „Drah˘ Nebesk˘ Otãe,“

podûkuji za poÏehnání, která mi dává kaÏd˘ den,

pak ho pokornû poÏádám o to, co potfiebuji.

Ve jménu JeÏí‰e Krista, amen.

(© 1987 Janice Kapp Perry. PouÏito se svolením.)

• Co fiíkáme na zaãátku modlitby?

• Co fiíkáme na konci modlitby?

• Co mají dûlat v‰ichni ostatní, kdyÏ se nûkdo modlí?

Vysvûtlete, Ïe slovo „amen“ na konci modlitby znamená, Ïe souhlasíme s tím,

co bylo v modlitbû fieãeno.

UkaÏte obrázek 1-15, Îehnání jídla. Vysvûtlete, Ïe se modlíme jako rodina také

tehdy, kdyÏ prosíme o poÏehnání jídla.

• Co fiíkáme, kdyÏ prosíme o poÏehnání jídla? (Dûkujeme Nebeskému Otci za

jídlo a prosíme ho, aby ho poÏehnal.)

• Kdo mÛÏe v modlitbû prosit Nebeského Otce, aby poÏehnal jídlo?

PíseÀ Znovu pfiefiíkejte slova druhé sloky písnû „Modlím se s vírou“ („I Pray in Faith“),

která je uvedena v˘‰e.

KdyÏ se spoleãnû modlíme jako rodina, dostáváme mnoho poÏehnání

Pfiíbûh Pomocí v˘stfiiÏkÛ 1-26 aÏ 1-29 vyprávûjte pfiíbûh o rodinû, která se spolu modlí

za syna, kter˘ slouÏí na misii. MÛÏete pouÏít níÏe uveden˘ námût:

Kaãenka byla jedna malá holãiãka. Mûla ráda svou rodinu a vûdûla, Ïe její rodina

ji má ráda také. Nûkdy jí její star‰í bratr Pavel vyprávûl pfiíbûhy z Bible a z Knihy

Mormonovy. Pavel ãetl tyto knihy, protoÏe chtûl jít na misii a chtûl o tûchto kni-

hách vyprávût dal‰ím lidem.

Jednoho dne pfii‰el Pavlovi dopis. KdyÏ ho otevfiel, mûl velkou radost. „Jedu na

misii!“ zvolal. Za nûkolik t˘dnÛ byl Pavel pfiipraven k odjezdu. NeÏ v‰ak odejel,

celá rodina poklekla k modlitbû. Tatínek Kaãenky podûkoval Nebeskému Otci
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za v‰echna poÏehnání, která jejich rodina dostala, a za to, Ïe Pavel dostal pfiíle-

Ïitost jít na misii. PoÏádal Nebeského Otce, aby Pavlovi poÏehnal, aby ho ochra-

Àoval a aby mu pomáhal b˘t dobr˘m misionáfiem. Kaãenku pfii modlitbû

naplÀovaly pocity ‰tûstí. Vûdûla, Ïe Nebesk˘ Otec bude Pavlovi na jeho misii

pomáhat. Kaãenka a její rodina se modlili za Pavla kaÏd˘ den, kdy byl na misii.

Vysvûtlete, Ïe rodiny se mohou modlit spoleãnû za nûkoho, kdo je nemocn˘;

mohou prosit o pomoc s nûjak˘m rodinn˘m problémem; mohou se modlit za

misionáfie, kter˘ potfiebuje pomoc Nebeského Otce, a z mnoha jin˘ch dÛvodÛ.

Vysvûtlete, Ïe se mÛÏeme modlit o cokoli, co je pro nás dÛleÏité. Pomocí ver‰Û

v Almovi 34:19–27 pomozte dûtem porozumût tomu, kdy se máme modlit.

Opût pfieãtûte nahlas 3. Nefiho 18:21. PfiipomeÀte dûtem, Ïe JeÏí‰ nám slíbil,

Ïe kdyÏ budeme mít rodinné modlitby, budeme poÏehnáni.

Svûdectví Vyjádfiete své svûdectví o rodinné modlitbû. MÛÏete se napfiíklad podûlit o nûjak˘

záÏitek, kdy rodinná modlitba posílila va‰i rodinu.

Obohacující
ãinnosti Vyberte nûkteré z níÏe uveden˘ch ãinností a pouÏijte je bûhem lekce.

1. Pfiefiíkejte s dûtmi tuto fiíkanku:

Tohle je maminka, která mi pomáhá si hrát, (vztyãte první prst)

tohle je tatínek, kter˘ cel˘ den musí pracovat. (vztyãte druh˘ prst)

Tohle je brá‰ka, kter˘ je siln˘ a velk˘ dost, (vztyãte tfietí prst)

tohle je sestfiiãka, která ráda si staví most. (vztyãte ãtvrt˘ prst)

A tohle jsem já a vím, Ïe Nebesk˘ Otec se raduje, (vztyãte palec)

kdyÏ celá na‰e rodina pokleká k modlitbû. (sevfiete ruku do pûsti)

2. Hoìte nebo podejte dûtem, jednomu po druhém, nûjak˘ mûkk˘ pfiedmût,

napfiíklad pytlík s fazolemi nebo míãek. KdyÏ dûti tento pfiedmût chytí,

poÏádejte je, aby fiekly nûco, za co mohou podûkovat Nebeskému Otci pfii

rodinné modlitbû. Poté, co se vystfiídají v‰echny dûti, zopakujte tuto ãinnost

s tím rozdílem, Ïe dûti budou uvádût, o co mohou Nebeského Otce pfii rodinné

modlitbû poÏádat.

3. KaÏdému dítûti dejte list papíru a voskovky nebo pastelky. PoÏádejte dûti, aby

nakreslily obrázek své rodiny pfii modlitbû. Na kaÏd˘ papír pak napi‰te Jsem

rád(a), kdyÏ se moje rodina spoleãnû modlí.

4. Pfiefiíkejte slova písnû „PíseÀ díkÛ“ („A Song of Thanks“, Children’s Songbook,

str. 20) nebo písnû „PíseÀ k modlitbû“ („A Prayer Song“, Children’s Songbook,

str. 22). Slova tûchto písní jsou uvedena v lekci 4.

DoplÀkové ãinnosti
pro mlad‰í dûti 1. Pomozte dûtem pfiefiíkat postupnû, fiádku za fiádkou, tuto fiíkanku:

Máme rádi Nebeského Otce

a dûkujeme mu v modlitbû.

On sly‰í v‰e, co mu fiíkáme,

a má nás rád – tebe i mû.
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2. Vyprávûjte pfiíbûh o rodinû, která se spolu modlila a která získala potfiebnou

pomoc. Popi‰te napfiíklad tyto situace: rodina se mohla ztratit, a pak znovu

na‰la cestu; mohli ztratit nûjak˘ pfiedmût, a pak ho zase na‰li nebo nûkdo

z rodiny mohl b˘t nemocn˘, a pak se zase uzdravil. PfiipomeÀte dûtem, Ïe

rodina by v modlitbû, kromû prosby o pomoc, nemûla zapomenout podûkovat,

kdyÏ potfiebnou pomoc získala. PfiipomeÀte dûtem, Ïe Nebesk˘ Otec má

radost, kdyÏ mu dûkujeme za poÏehnání, která nám dává.

3. Pfiefiíkejte s dûtmi slova písnû „Díky na‰emu Otci“ („Thanks to Our Father“,

Children’s Songbook, str. 20), která jsou uvedena v lekci 18.
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Cíl Posílit touhu kaÏdého dítûte, aby poslouchalo Nebeského Otce a JeÏí‰e Krista a

své rodiãe.

Pfiíprava 1. S modlitbou si prostudujte Daniela 3; Jana 14:15 a Efezsk˘m 6:1. Viz také

Zásady evangelia (31110 121), kapitola 35.

2. Potfiebné materiály:

a) Písma.

b) Obrázek 1-5, Rodina s miminkem (62307); obrázek 1-8, Rozná‰ení svátosti

(62021); obrázek 1-9, Ranní modlitba (62310); obrázek 1-46, Dûti dávají

mamince kvûtiny; obrázek 1-55, Kázání na hofie (Obrazy z evangelia 212;

62166); obrázek 1-56, Tfii muÏi v ohnivé peci (Obrazy z evangelia 116;

62093).

3. Pfiipravte si v‰e potfiebné pro kaÏdou obohacující ãinnost, kterou chcete pouÏít.

V˘ukové ãinnosti Vyzvûte nûkteré dítû, aby proneslo úvodní modlitbu.

âinnost k upoutání
pozornosti

Zdvofiile poÏádejte dûti, aby udûlaly nûkolik vûcí, napfiíklad aby se postavily, zato-

ãily se dokola, stouply si na ‰piãky, dotkly se prstÛ na nohou a pak se posadily.

Podûkujte jim za to, Ïe udûlaly to, co jste jim fiekli. Vysvûtlete, Ïe byly poslu‰né.

Poslechly va‰e pokyny.

Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ chtûjí, abychom poslouchali své rodiãe

UkaÏte obrázek 1-5, Rodina s miminkem.

• Co je na tomto obrázku?

UkaÏte na miminko na obrázku a promluvte o tom, Ïe kaÏd˘ z nás pfii‰el na zem

jako miminko. PfiipomeÀte dûtem, Ïe miminka jsou malá a bezmocná, a proto

potfiebují nûkoho star‰ího a vût‰ího, kdo by se o nû staral.

• Kdo se staral o vás, kdyÏ jste byli miminka?

• Kdo se o vás stará teì?

Vysvûtlete dûtem, Ïe lidé, ktefií se o nû starají – napfiíklad jejich rodiãe a dal‰í

ãlenové rodiny – je mají rádi a chtûjí, aby byly v bezpeãí a aby byly ‰Èastné.

• Co vás rodiãe uãí, abyste nedûlali?

Promluvte o tom, pfii ãem by se dûti mohly zranit nebo kvÛli ãemu by mohly b˘t

ne‰Èastné, kdyby to dûlaly – napfi. kdyby si hrály na ulici, dotkly se rozpálené

plotny, vzaly si ostr˘ nÛÏ, bûÏely by ze strmého kopce nebo kdyby se praly se

sv˘mi bratry nebo sestrami.

• Proã rodiãe nechtûjí, abyste toto dûlali?
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Promluvte o tom, co dûti mohou dûlat s radostí, aniÏ by se pfiitom zranily – napfi.

mohou si hrát s hraãkami, jít nebo jet nûkam s rodiãi a chovat se pûknû ke sv˘m

bratrÛm a sestrám.

• Proã vás rodiãe nechávají dûlat tyto vûci?

• Proã máte poslouchat své rodiãe?

Vysvûtlete, Ïe na‰i rodiãe nás mají rádi a chtûjí, abychom dûlali to, pfii ãem se

nezraníme a co nám bude pfiiná‰et radost.

âinnost PoÏádejte dûti, aby se postavily a pfiedvedly tuto fiíkanku spojenou s pohyby:

Dvû neposedné nohy mám, (bûhejte potichu na místû)

a ruce, co si rády hrají. (zavrÈte rukama)

Za tátou a mámou pospíchám,

hned, kdyÏ na mne zavolají. (pokyÀte rukama)

• Jak˘ máte pocit, kdyÏ poslechnete své rodiãe a pfiijdete, kdyÏ vás zavolají?

• Jak˘ máte pocit, kdyÏ dûláte dal‰í vûci, o které vás rodiãe poÏádají?

Vysvûtlete, Ïe kdyÏ posloucháme rodiãe, mÛÏeme se cítit ‰Èastní. Na‰i rodiãe

mají také radost, kdyÏ je posloucháme.

¤eknûte dûtem, Ïe Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ si pfiejí, abychom své rodiãe poslou-

chali. Pfieãtûte a vysvûtlete dûtem Efezsk˘m 6:1.

PíseÀ Zazpívejte si v‰echny tfii sloky písnû „Rychle poslechnu“ („Quickly I‘ll Obey“,

Children’s Songbook, str. 197) nebo slova této písnû pfiefiíkejte.

KdyÏ mû volá máma,

rychle poslechnu.

Chci dûlat jen to nejlep‰í,

vÏdy a v kaÏdém dnu.

KdyÏ zavolá táta,

rychle poslechnu.

Chci dûlat jen to nejlep‰í,

vÏdy a v kaÏdém dnu.

Otec v nebi s láskou

stále mi Ïehná.

Chci dûlat jen to nejlep‰í,

vÏdy a v kaÏdém dnu.

Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ chtûjí, abychom dodrÏovali pfiikázání

UkaÏte obrázek 1-55, Kázání na hofie.

• Kdo je na tomto obrázku?

Vysvûtlete, Ïe kdyÏ byl JeÏí‰ na zemi, uãil lidi tomu, co Nebesk˘ Otec chce,

aby dûlali. Tûmto pouãením se fiíká pfiikázání. Zdvihnûte písma. ¤eknûte dûtem,

Ïe pfiikázání jsou zapsaná v písmech.
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âinnost Otevfiete Bibli a pfieãtûte Jana 14:15. Vysvûtlete, Ïe toto fiekl JeÏí‰. Vysvûtlete,

Ïe slovo ostfiíhejte znamená dodrÏujte. PoÏádejte dûti, aby s vámi tento ver‰

nûkolikrát zopakovaly.

• Jaká pfiikázání Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ chtûjí, abychom dodrÏovali?

Pomocí níÏe uveden˘ch obrázkÛ vyprávûjte o nûkter˘ch pfiikázáních, která dûti

mohou dodrÏovat:

Obrázek 1-5, Rodina s miminkem – mít rád svou rodinu

Obrázek 1-8, Rozná‰ení svátosti – chodit na shromáÏdûní

Obrázek 1-9, Ranní modlitba – modlit se k Nebeskému Otci

Obrázek 1-46, Dûti dávají mamince kvûtiny – b˘t laskav˘ k druh˘m

• Co dûlá Nebesk˘ Otec, kdyÏ dodrÏujeme jeho pfiikázání?

Nebesk˘ Otec nám Ïehná, kdyÏ jsme poslu‰ní

Pfiíbûh Vyprávûjte struãnû pfiíbûh o Sidrachovi, Mizachovi a Abdenágovi, jak je popsán

ve 3. kapitole Daniela. Ve vhodn˘ okamÏik ukaÏte obrázek 1-56, Tfii muÏi v ohnivé

peci. Vysvûtlete, Ïe jedno z pfiikázání Nebeského Otce se t˘ká toho, Ïe se máme

modlit pouze k nûmu. Nemodlíme se k jin˘m lidem ani k obrazÛm nebo sochám.

Vysvûtlete, Ïe Sidrach, Mizach a Abdenágo znali pfiikázání Nebeského Otce a

chtûli je dodrÏovat. Nebesk˘ Otec ochránil tyto muÏe pfied ohnûm, protoÏe ho

poslouchali. OheÀ je proto nepopálil.

• Proã oheÀ nepopálil Sidracha, Mizacha a Abdenága?

• Co podle vás Sidrach, Mizach a Abdenágo asi pociÈovali, kdyÏ je Nebesk˘

Otec ochránil pfied ohnûm?

Svûdectví Vyjádfiete své pocity ohlednû toho, jak je dÛleÏité poslouchat své rodiãe a

Nebeského Otce a JeÏí‰e. ¤eknûte dûtem, jak vám dodrÏování pfiikázání

pomáhá k tomu, abyste byli ‰Èastní.

Obohacující
ãinnosti Vyberte nûkteré z níÏe uveden˘ch ãinností a pouÏijte je bûhem lekce.

1. PoÏádejte dûti, aby zazpívaly první sloku písnû „DrÏ se pfiikázání“ (ZNPPD 2,

ã. 2) nebo druhou sloku písnû „Malé své ruce sloÏím“ („I Have Two Little

Hands“, Children’s Songbook, str. 272) nebo aby slova tûchto písní pfiefiíkaly.

2. AÈ se kaÏdé dítû vystfiídá v tom, Ïe tfiídû udûlí nûjaké pokyny, napfiíklad „vstaÀte“

a „poloÏte si ruce na hlavu“. PoÏádejte ostatní dûti, aby se tûmito pokyny fiídily.

3. PouÏijte rybáfisk˘ prut z lekce 11 a pfiipravte si nûkolik papírov˘ch rybiãek, na

které napí‰ete jednoduché pokyny – napfiíklad „zaloÏte ruce“, „zopakujte:

,JeÏí‰ fiekl: Milujete-li mne, pfiikázaní m˘ch ostfiíhejte‘“, „choìte potichu kolem

místnosti“, „usmûjte se na ostatní dûti“ a „pomozte dûtem ve tfiídû zazpívat

,Jsem dítû BoÏí‘“. PoÏádejte postupnû kaÏdé dítû, aby chytilo papírovou

rybiãku a fiídilo se podle pokynÛ, které jsou na ní napsány.

4. Zopakujte pfiíbûh o Noémovi a zdÛraznûte, Ïe Noé a jeho rodina byli

zachránûni pfied potopou, protoÏe dodrÏovali pfiikázání.
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5. Dejte kaÏdému dítûti list papíru, na kter˘ jste nakreslili usmívající se obliãej a

napsali slova: KdyÏ jsem poslu‰n˘(á), jsem ‰Èastn˘(á). PoÏádejte dûti, aby

obliãej vybarvily.

DoplÀkové ãinnosti
pro mlad‰í dûti 1. Pomozte dûtem pfiedvádût pohyby spojené s touto hrou s prsty:

Co dûlají prstíãky

schované do pûstiãky? (zvednûte ruku sevfienou do pûsti)

Jedna, dvû, tfii, ãtyfii, pût, (postupnû zvedejte prsty)

poslechneme hned!

2. Pfiineste si nûkolik ãástí obleãení, které nás chrání, napfiíklad boty, ãepice a

rukavice. Zeptejte se dûtí, jak nás daná vûc chrání (napfiíklad boty nám chrání

chodidla; ãepice nám chrání hlavu pfied chladem nebo oãi pfied sluncem).

¤eknûte dûtem, Ïe kdyÏ posloucháme své rodiãe, jsme také ochránûni.

Povídejte si o nûkolika pravidlech a o tom, jak nás tato pravidla chrání.

3. Zvednûte ruce a ukaÏte dûtem, jak mÛÏete h˘bat prsty. PoÏádejte dûti, aby

zvedly ruce, h˘baly prsty a otevíraly a zavíraly ruce. Vysvûtlete, Ïe mÛÏeme

h˘bat sv˘ma rukama a sv˘mi prsty, ale nemÛÏeme h˘bat rukama nebo prsty

nûkoho jiného. Vysvûtlete, Ïe na‰e ruce mohou poslechnout, kdyÏ nás nûkdo o

nûco poÏádá. KdyÏ to udûláme, máme z toho dobr˘ pocit v srdci.

4. Pomozte dûtem pfiedvádût pohyby spojené s touto fiíkankou, zatímco ji

pfiefiíkáváte:

Moje ruãiãky

Ruãiãka má prstíãky, (drÏte ruce pfied sebou a dívejte se na nû)

sevfieme je v pûstiãky. (sevfiete ruce do pûsti)

Ruãiãky si spolu hrají,

kdyÏ chtûjí, tak zatleskají. (zatleskejte)
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Cíl Pomoci kaÏdému dítûti porozumût tomu, Ïe kdyÏ udûláme nûco ‰patného, máme

se omluvit a snaÏit se to napravit.

Pfiíprava 1. S modlitbou si prostudujte Mosiá‰e 27:8–37.

2. Potfiebné materiály:

a) Kniha Mormonova.

b) Malá hraãka, která se vejde do kapsy.

3. Pfiipravte si v‰e potfiebné pro kaÏdou obohacující ãinnost, kterou chcete pouÏít.

V˘ukové ãinnosti Vyzvûte nûkteré dítû, aby proneslo úvodní modlitbu.

âinnost k upoutání
pozornosti

KdyÏ dûti pfiicházejí do tfiídy nebo se shromaÏìují k v˘uce lekce, úmyslnû udûlejte

nûkolik chyb v uspofiádání tfiídy nebo v rámci pfiípravy na v˘uku lekce. Napfiíklad

mÛÏete –

• upustit nûco na podlahu.

• otoãit jednu Ïidli opaãn˘m smûrem.

• vystavit nûjak˘ obrázek vzhÛru nohama.

• zaãít psát nûco na tabuli nebo na list papíru a pak to smazat nebo pfie‰krtat.

Poté, co udûláte danou chybu, fieknûte: „PromiÀte, udûlal(a) jsem chybu.“ A pak

chybu napravte.

Zeptejte se dûtí, zda si v‰imly v‰ech chyb, které jste udûlali. PoukaÏte na to, Ïe

kaÏd˘ dûlá chyby.

Nûkdy dûláme to, co je ‰patné

Vysvûtlete, Ïe kdyÏ rosteme a uãíme se rozhodovat se správnû, nûkdy se prostû

rozhodneme ‰patnû. Nejsou to jen takové chyby, jako kdyÏ napfiíklad povûsíme

obrázek vzhÛru nohama; obãas dûláme nûco, co je ‰patné, nûco, co Nebesk˘

Otec a JeÏí‰ a na‰i rodiãe nechtûjí, abychom dûlali. KdyÏ dûláme nûco ‰pat-

ného, mÛÏeme pak z toho b˘t ne‰Èastní my sami i dal‰í lidé.

Pfiíbûh Vyprávûjte dûtem sv˘mi slovy tento pfiíbûh a pro znázornûní pouÏijte nûjakou

malou hraãku:

Tomá‰ a Matou‰ si hráli u Matou‰e doma. Tomá‰ovi se líbily Matou‰ovy hraãky

a pfiál si je mít. A tak se Tomá‰ rozhodl, Ïe si nûkteré hraãky vypÛjãí a odnese si

je v kapse domÛ, aniÏ by o to Matou‰e poÏádal.

KdyÏ si Tomá‰ doma s tûmito hraãkami hrál, moc ho to nebavilo. Maminka se

ho zeptala, proã je tak smutn˘. Tomá‰ fiekl mamince, Ïe si vypÛjãil Matou‰ovy

hraãky, aniÏ by ho o to poÏádal, a teì z toho má ‰patn˘ pocit.
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Tomá‰ova maminka mu fiekla, Ïe vzít si nûco, co patfií nûkomu jinému, je ‰patné.

Zeptala se Tomá‰e, co by mûl udûlat, aby své ‰patné rozhodnutí napravil. Tomá‰

chtûl hraãky Matou‰ovi vrátit, ale bál se, Ïe se Matou‰ na nûj bude asi zlobit.

Tomá‰ova maminka fiekla, Ïe i kdyÏ se moÏná Matou‰ bude zlobit, rozhodnutí

vrátit hraãky je správné. ¤ekla také Tomá‰ovi, Ïe kdyÏ se Matou‰ovi omluví,

pomÛÏe mu to, aby nemûl ‰patn˘ pocit z toho, Ïe udûlal nûco nesprávného.

Tomá‰ ‰el vrátit hraãky Matou‰ovi. Omluvil se mu za to, Ïe mu vzal hraãky bez

dovolení, a slíbil mu, Ïe uÏ to nikdy neudûlá. Matou‰ byl rád, Ïe mu Tomá‰ hraãky

vrátil. A Tomá‰ byl rád, Ïe dokázal fiíci pravdu a Ïe napravil to, co udûlal ‰patnû.

(Upraveno podle: Pat Graham, „Travis Repents“, Friend, Mar. 1987, str. 40–41.)

• Co udûlal Tomá‰ ‰patnû?

• Jak˘ mûl Tomá‰ pocit, kdyÏ si vzal Matou‰ovy hraãky?

Vysvûtlete, Ïe kdyÏ udûláme nûco ‰patného, máme uvnitfi ‰patn˘ pocit. Tímto

zpÛsobem nám Nebesk˘ Otec pomáhá poznat, Ïe jsme udûlali nûco ‰patného.

• Co Tomá‰ udûlal, aby se zbavil ‰patného pocitu?

• Jak˘ mûl Tomá‰ pocit, kdyÏ hraãky Matou‰ovi vrátil a omluvil se mu?

Máme se omluvit

• Jak se cítíte, kdyÏ udûláte nûco ‰patného?

• Co mÛÏete udûlat, abyste se ‰patného pocitu zbavili?

Pomozte dûtem porozumût tomu, Ïe kdyÏ si uvûdomíme, Ïe jsme udûlali nûco

‰patného, musíme to uznat. Pak musíme fiíci: „Omlouvám se“ nebo „PromiÀ.“

Také se musíme snaÏit napravit to, co jsme udûlali ‰patnû, a slíbit, Ïe uÏ to

víckrát neudûláme.

âinnost PoÏádejte dûti, aby se postavily a pfiedvedly tuto fiíkanku:

KdyÏ ‰patnou vûc udûlám, (zavrÈte káravû ukazovákem)

spravím to slÛvkem „promiÀ“.

I tak ale divn˘ pocit mám: (pomocí prstÛ stáhnûte koutky úst dolÛ a zatvafite se smutnû)

líto mi je, Ïe zlobím.

Proto se musím polep‰it. (poloÏte si ruce v bok a zak˘vejte souhlasnû hlavou)

Ze v‰ech sil se pokusím!

Úsmûv na tváfii budu mít, (usmûjte se)

a trápit se uÏ nemusím. (zaloÏte ruce a zak˘vejte souhlasnû hlavou)

Máme udûlat v‰e, co je v na‰ich moÏnostech, abychom napravili chybu

Pfiíbûh UkaÏte dûtem Knihu Mormonovu. ¤eknûte jim, Ïe v Knize Mormonovû se vypráví

o jednom muÏi, kter˘ udûlal nûco ‰patného.

Otevfiete Knihu Mormonovu a vyprávûjte pfiíbûh o Almovi, jak je popsán

v Mosiá‰ovi 27:8–37. Vysvûtlete, Ïe Alma nechtûl poslouchat svého otce. Také

neposlouchal Nebeského Otce ani JeÏí‰e. Dûlal toho hodnû ‰patného. Nefiíkal

lidem o Církvi pravdu. Mnoho lidí mu vûfiilo a nechtûlo poslouchat vedoucí Církve.
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Vysvûtlete, Ïe Alma se zmûnil – pfiestal dûlat to, co je ‰patné, a zaãal dûlat to,

co je správné. SnaÏil se napravit to, co udûlal ‰patnû, tím, Ïe uãil lidi pravdû.

• Jak myslíte, Ïe se Alma cítil, kdyÏ si uvûdomil, Ïe dûlá nûco ‰patného? (Viz

Mosiá‰ 27:29.)

• Jak se Alma snaÏil napravit to ‰patné, co udûlal? (Viz Mosiá‰ 27:32, 35–36.)

• Jak myslíte, Ïe se Alma cítil, kdyÏ zaãal uãit lidi pravdû?

• KdyÏ udûláte nûco ‰patného, proã se to máte snaÏit napravit?

Podûlte se o osobní záÏitek, kdy jste se nûkomu omluvili. ¤eknûte dûtem, jak jste

se cítili a jak jste se snaÏili napravit chybu, kterou jste udûlali.

Zopakujte, co musíme udûlat, kdyÏ si uvûdomíme, Ïe jsme udûlali nûco ‰patnû:

1. Uznat, Ïe jsme udûlali nûco ‰patnû.

2. ¤íci: „Omlouvám se“ nebo „PromiÀ.“

3. Slíbit, Ïe uÏ to neudûláme.

4. Udûlat v‰e, co je v na‰ich moÏnostech, abychom napravili to, co jsme udûlali

‰patnû.

Vysvûtlete, Ïe v‰echny tyto kroky se spoleãnû naz˘vají pokáním. Nebesk˘ Otec a

JeÏí‰ jsou rádi, kdyÏ ãiníme pokání z toho, co jsme udûlali ‰patnû.

PoÏádejte dûti, aby diskutovaly o tom, jak se mohou fiídit tûmito kroky, z nichÏ se

pokání skládá, v následujících situacích:

• Co byste mûli udûlat, kdyÏ byste si vzali nûco, co vám nepatfií?

• Co byste mûli udûlat, kdyÏ byste nûkomu fiekli nûco nelaskavého?

• Co byste mûli udûlat, kdyÏ byste sv˘m rodiãÛm nefiekli pravdu?

• Co byste mûli udûlat, kdyÏ byste do nûkoho strãili a on by upadl na zem?

Svûdectví Vyjádfiete svûdectví o tom, Ïe Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ nás mají rádi, i kdyÏ udûláme

nûco ‰patného. ¤eknûte dûtem, Ïe budou pociÈovat radost, kdyÏ se omluví za to,

co udûlaly ‰patnû, a kdyÏ se budou snaÏit to ‰patné neopakovat.

Obohacující
ãinnosti Vyberte nûkteré z níÏe uveden˘ch ãinností a pouÏijte je bûhem lekce.

1. Pomozte dûtem zazpívat nebo pfiefiíkat slova písnû „Pokání“ (Hvûzdiãka, fiíjen

2004). Vysvûtlete, Ïe ãinit pokání znamená omluvit se, slíbit, Ïe to, co jsme

udûlali ‰patnû, jiÏ nebudeme opakovat, a snaÏit se svou chybu napravit.

2. Dejte kaÏdému dítûti kousek hlíny nebo tûsta na hraní. UkaÏte dûtem, jak

vyválet z hlíny nebo z tûsta na hraní kuliãku a pak z ní udûlat kulatou placku.

Pomozte jim udûlat na placce usmívající se obliãej, aby jim to pfiipomínalo,

Ïe kdyÏ fieknou: „Omlouvám se,“ budou se cítit lépe. (Návod na pfiípravu tûsta

na hraní je uveden v této pfiíruãce na stranû xvii.)

3. Dejte kaÏdému dítûti list papíru a voskovku nebo pastelku. PoÏádejte kaÏdé

dítû, aby nakreslilo obliãej, kter˘ se usmívá. Na papír pak napi‰te KdyÏ se

omluvím, mohu pociÈovat radost.
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DoplÀkové ãinnosti
pro mlad‰í dûti 1. „Ne‰Èastnou náhodou“ vysypte na podlahu krabici s voskovkami nebo s jin˘mi

mal˘mi pfiedmûty. Omluvte se dûtem za to, Ïe jste vysypali voskovky, a pak se

zeptejte, co máte udûlat, abyste to napravili. Zatímco voskovky sbíráte, fieknûte

dûtem, Ïe budete mít lep‰í pocit, kdyÏ bude podlaha zase ãistá a uklizená.

Vyzvûte dûti, aby vám s uklízením pomohly.

Vysvûtlete, Ïe nûkdy udûláme nûco, z ãeho jsme my nebo jiní lidé smutní. KdyÏ

se to stane, máme fiíci: „Omlouvám se“ nebo „PromiÀ“ – a snaÏit se to napravit.

Podûkujte dûtem za to, Ïe vám pomohly uklidit, a pfiipomeÀte jim, Ïe kdyÏ

pomáhají druh˘m, pociÈují radost.

2. Pfiefiíkejte slova písnû „Mûjte se vÏdy rádi“ („Jesus Said Love Everyone“,

Children’s Songbook, str. 61), která jsou uvedena v lekci 34, 36, 41 a 45.

3. PoÏádejte dûti, aby fiekly nûjaké obtíÏné slovo, napfiíklad Popokatepetl.

¤eknûte jim, Ïe nûkterá slova je tûÏké vyslovit. Vysvûtlete, Ïe mÛÏe b˘t tûÏké

fiíci: „Omlouvám se,“ kdyÏ jsme udûlali nûco ‰patného. Vysvûtlete, Ïe i kdyÏ

slova „Omlouvám se“ se nám nefiíkají snadno, mohou nám pomoci promûnit

smutek v lep‰í pocity.

4. Vyprávûjte krátk˘ pfiíbûh o dvou dûtech, které si spolu hrají. KdyÏ jedno dítû

vrazí do druhého, fiekne: „PromiÀ“ a snaÏí se pomoci dítûti, do kterého vrazilo,

aby se cítilo lépe. Zapojte do pfiíbûhu my‰lenku t˘kající se promûny smutku

v radost. MÛÏete pouÏít obrázek usmívajícího se/zamraãeného obliãeje

z lekce 21. PoÏádejte nûkteré dítû, aby obrázek drÏelo a obracelo ho tak,

aby vyjadfioval pocity dûtí, o kter˘ch v pfiíbûhu vyprávíte.

Lekce 29



Mohu odpustit druh˘m
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Cíl Povzbudit kaÏdé dítû, aby odpou‰tûlo druh˘m.

Pfiíprava 1. S modlitbou si prostudujte Genesis 37:12–28; 41:38–43; 42:1–8; 45:1–15;

Matou‰e 18:21–22 a Luká‰e 23:33–34.

2. Pfiipravte si lístky papíru a na kaÏd˘ lístek napi‰te napfiíklad jednu z tûchto vût:

• Nûkdo tû uhodil a porazil na zem.

• Nûkdo tû nechce nechat zahrát si nûjakou hru.

• Nûkdo ti nûco rozbil.

• Nûkdo ti nadával.

• Nûkdo si vzal hraãku, se kterou sis hrál(a), a nechce si ji s tebou pÛjãovat.

Pfiipravte si lístek pro kaÏdé dítû ve tfiídû (vytvofite více situací, je-li to potfieba).

VloÏte lístky do krabiãky s nápisem „Odpou‰tûcí krabiãka“.

3. Potfiebné materiály:

a) Bible.

b) Obrázek 1-47, Dûti se hádají o hraãku; obrázek 1-57, Jozef je prodán sv˘mi

bratry (Obrazy z evangelia 109; 62525); obrázek 1-58, Jozef se nechává

poznat sv˘m bratrÛm; obrázek 1-59, UkfiiÏování (Obrazy z evangelia 230;

62505).

4. Pfiipravte si v‰e potfiebné pro kaÏdou obohacující ãinnost, kterou chcete pouÏít.

V˘ukové ãinnosti Vyzvûte nûkteré dítû, aby proneslo úvodní modlitbu.

âinnost k upoutání
pozornosti

Vystavte obrázek 1-47, Dûti se hádají o hraãku.

• Co tyto dûti dûlají?

• Proã myslíte, Ïe se hádají?

• Jak myslíte, Ïe se tyto dûti cítí?

• Co by si tyto dûti mohly navzájem fiíci, aby hádku ukonãily a aby se cítily lépe?

Zopakujte z pfiede‰lé lekce, jak dÛleÏité je fiíci: „PromiÀ.“ Vysvûtlete, Ïe poté, co si

dûti fieknou „promiÀ“, mají si vzájemnû odpustit. To znamená, Ïe uÏ se na sebe

nemají zlobit a mají b˘t znovu kamarádi. PfiipomeÀte dûtem pfiíbûh o Matou‰ovi

a Tomá‰ovi z pfiede‰lé lekce. Matou‰ odpustil Tomá‰ovi, Ïe mu vzal jeho hraãky.

Byli dál kamarádi.

Jozef odpustil sv˘m bratrÛm

Pfiíbûh Vystavte obrázek 1-57, Jozef je prodán sv˘mi bratry. Vyprávûjte pfiíbûh o

Jozefovi, kter˘ byl prodán do Egypta, jak je to popsáno v Genesis 37:12–28.

Lekce

30
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• Jak myslíte, Ïe se Jozef cítil, kdyÏ ho jeho bratfii prodali a on se stal v Egyptû

otrokem?

Vysvûtlete, Ïe Jozef se stal v Egyptû v˘znamn˘m muÏem (viz Genesis 41:38–43).

Po mnoha letech pfii‰li Jozefovi bratfii do Egypta pro potravu, protoÏe mûli nedo-

statek potravy ve své zemi. Zjistili, Ïe Jozef je naÏivu a Ïe je v˘znamn˘m muÏem

v Egyptû (viz Genesis 42:1–8; 45:1–15).

Vystavte obrázek 1-58, Jozef se nechává poznat sv˘m bratrÛm.

• Jak myslíte, Ïe se Jozef cítil, kdyÏ se znovu setkal se sv˘mi bratry? (Viz

Genesis 45:14–15.)

• Zlobil se Jozef na své bratry? (Viz Genesis 45:5.)

• Co myslíte, co Jozef vÛãi sv˘m bratrÛm pociÈoval?

• Jak dal Jozef najevo, Ïe sv˘m bratrÛm odpustil? (Viz Genesis 45:5–15.)

âinnost PoÏádejte jedno dítû, aby pfiedvádûlo Jozefa, a ostatní dûti, aby pfiedvádûly

Jozefovy bratry. Pomozte dûtem zahrát pfiíbûh o tom, jak se Jozef znovu setkal

se sv˘mi bratry a jak jim odpustil.

JeÏí‰ nám fiekl, abychom druh˘m odpou‰tûli

UkaÏte dûtem Bibli. Vysvûtlete, Ïe JeÏí‰ nám v Bibli fiekl, Ïe máme druh˘m

odpou‰tût. Jeden z JeÏí‰ov˘ch apo‰tolÛ poloÏil JeÏí‰ovi otázku ohlednû odpou‰-

tûní druh˘m. (Viz Matou‰ 18:21–22.) JeÏí‰ mu fiekl, Ïe máme odpou‰tût vÏdy.

Vysvûtlete, Ïe v Bibli se také pí‰e o tom, Ïe JeÏí‰ odpou‰tûl druh˘m.

Vystavte obrázek 1-59, UkfiiÏování. Vysvûtlete, Ïe vojáci se k JeÏí‰ovi chovali

velmi surovû. Bili ho a plivali na nûj. Pak vojáci probili JeÏí‰ovy ruce a nohy hfieby

a povûsili ho na kfiíÏ, aby zemfiel. Vysvûtlete, Ïe JeÏí‰ vojákÛm odpustil. Nehnûval

se na vojáky kvÛli tomu, co mu udûlali. (Dbejte na to, abyste nevyprávûli tento

pfiíbûh pfiíli‰ Ïivû a podrobnû. Nûkteré dûti mohou b˘t velmi citlivé vÛãi tomu, Ïe

lidé ubliÏovali JeÏí‰ovi.)

Nalistujte Luká‰e 23:34 a povûzte dûtem, co fiekl JeÏí‰, kdyÏ se krátce pfiedtím,

neÏ zemfiel, modlil k Nebeskému Otci: „Otãe, odpusÈ jim.“ PoÏádejte dûti, aby

tato slova nûkolikrát zopakovaly nahlas.

• PfiestoÏe vojáci JeÏí‰ovi ubliÏovali, co udûlal on?

• Co JeÏí‰ chce, abychom dûlali, kdyÏ nás nûkdo rozzlobí nebo kdyÏ nûkdo

udûlá nûco, kvÛli ãemu jsme smutní?

âinnost PoÏádejte dûti, aby v‰e postupnû dûlaly po vás – vstaÀte, protáhnûte se,

usmûjte se, posaìte se a zaloÏte ruce. Vysvûtlete, Ïe kdyÏ v‰e dûlaly po vás,

tak to znamená, Ïe vás následovaly. KdyÏ nûkoho následujeme, dûláme totéÏ,

co dûlá daná osoba. KdyÏ odpou‰tíme druh˘m, následujeme JeÏí‰e. Dûláme to,

co dûlal on. JeÏí‰ si pfieje, abychom odpou‰tûli tûm, ktefií udûlají nûco, kvÛli

ãemu jsme smutní, nebo tûm, ktefií nás rozzlobí.
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MÛÏeme odpustit druh˘m

âinnost UkaÏte dûtem „odpou‰tûcí krabiãku“ a vyzvûte postupnû jedno dítû po druhém,

aby si z krabiãky vytáhlo jeden lístek.

Pfieãtûte vûtu na lístku a pokládejte napfiíklad tyto otázky:

• Stalo se vám nûkdy nûco podobného?

• Jak byste se v podobné situaci cítili?

• Co by vám mûl fiíci ãlovûk, kter˘ udûlal nûco, kvÛli ãemu jste smutní nebo

rozzlobení?

• Co byste mûli udûlat nebo fiíci ãlovûku, kter˘ se k vám nezachoval pûknû nebo

kter˘ udûlal nûco, kvÛli ãemu jste smutní nebo rozzlobení?

Vyprávûjte dûtem o tom, jak jste nûkomu odpustili a jak jste se potom cítili.

Pomozte dûtem porozumût tomu, Ïe Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ si pfiejí, abychom

odpou‰tûli druh˘m.

PíseÀ Pomozte dûtem pfiefiíkat slova písnû „Pomoz mi, drah˘ Otãe“ („Help Me,

Dear Father“, Children’s Songbook, str. 99):

Pomoz mi, Otãe, odpustit druh˘m,

tûm, ktefií nejsou na mû hodní.

Pomoz mi, Otãe, o to se modlím,

pomoz mi k tobû se pfiiblíÏit.

Svûdectví Vydejte svûdectví o tom, Ïe Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ si pfiejí, abychom odpou‰tûli

druh˘m. Povzbuìte dûti, aby v modlitbû prosily Nebeského Otce, aby jim pomá-

hal odpou‰tût druh˘m.

Obohacující 
ãinnosti Vyberte nûkteré z níÏe uveden˘ch ãinností a pouÏijte je bûhem lekce.

1. Zopakujte pfiíbûh o marnotratném synovi, jak je popsán v Luká‰ovi 15:11–32.

PouÏijte obrázek 1-49, Marnotratn˘ syn. Pomozte dûtem porozumût tomu, Ïe

otec mûl rád svého syna a odpustil mu.

2. Pfiedveìte tuto hru s prsty. Vyzvûte dûti, aby pfiedvádûly jednotlivé pohyby

s vámi.

Dva malí pfiátelé, tenhle a ten, (zvednûte obû ruce zaÈaté v pûst)

chytli se v souboji zaujatém! (zamávejte pûstmi proti sobû)

To zklamáním bylo, vÏdyÈ chtûli si hrát,

a kaÏd˘ vûdûl, Ïe nemá se prát.

Ten první se zastydûl a hlavu schoval, (skloÀte pravou pûst v zápûstí a odvraÈte

se od levé pûsti)

a druh˘ ho v tom hnedle následoval. (skloÀte levou pûst a také se odvraÈte)

Povídá první: „UÏ vím, jak to spravím: (tlesknûte)

Je mi to líto – prosím, odpusÈ mi to.“

„I mnû je to líto“, dbá druh˘ jeho rady,

„Zkusme to znovu - hrát si dohromady!“ (zaloÏte ruce a posaìte se)
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3. Vytvofite pro kaÏdé dítû jednoduchou visaãku, kterou si bude moci vzít domÛ.

Na kaÏdou visaãku napi‰te Mohu odpou‰tût druh˘m.

DoplÀkové ãinnosti
pro mlad‰í dûti 1. Zopakujte pfiíbûh z lekce 29 o dvou dûtech, které si hrají (Viz DoplÀkové

ãinnosti pro mlad‰í dûti, ãinnost 4). Vyprávûjte dûtem, jak dítû odpustilo tomu

druhému dítûti, které do nûj vrazilo.

2. Pfiefiíkejte slova písnû „Mûjte se vÏdy rádi“ („Jesus Said Love Everyone“,

Children’s Songbook, str. 61), která jsou uvedena v lekci 34, 36, 41 a 45.

3. Zazpívejte píseÀ „Jsi-li ‰Èastn˘“ („If You’re Happy“, Children’s Songbook, str.

266) nebo slova této písnû pfiefiíkejte. Vysvûtlete dûtem, Ïe kdyÏ odpustíme

tûm, ktefií se k nám nezachovali pûknû, budeme z toho mít radost.

Lekce 30



Jsem vdûãn˘ 
za svÛj domov
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Cíl Povzbudit kaÏdé dítû k tomu, aby bylo vdûãné za svÛj domov a aby pomáhalo

se o nûj starat.

Pfiíprava 1. S modlitbou si prostudujte 1. Nefiho 2:2–6; 17:7–8 a 18:6, 23.

2. Potfiebné materiály:

a) Kniha Mormonova.

b) Nádobka s vodou, nádobka s hlínou a malá vûtviãka. Nebo si mÛÏete

pfiinést obrázek jezera, pÛdy a stromu.

c) Papír a voskovky nebo pastelky.

d) Obrázek 1-60, Lehi a jeho lid pfiiplouvají do zaslíbené zemû (Obrazy

z evangelia 304; 62045); obrázek 1-61, Odchod z Nauvoo (Obrazy

z evangelia 410; 62493).

3. Pfiipravte si v‰e potfiebné pro kaÏdou obohacující ãinnost, kterou chcete pouÏít.

V˘ukové ãinnosti Vyzvûte nûkteré dítû, aby proneslo úvodní modlitbu.

âinnost k upoutání
pozornosti

UkaÏte nádobku s vodou nebo obrázek vodní plochy a zeptejte se, jaká zvífiata

nebo hmyz mají svÛj domov ve vodû. Pomozte dûtem, aby uvedly co nejvíce

pfiíkladÛ. UkaÏte dûtem hlínu a pak vûtviãku a pomozte jim vzpomenout si na

zvífiata a hmyz, kter˘ má svÛj domov v zemi a na stromech.

• Co myslíte, jaké by to bylo mít domov ve vodû?

• Co by se mohlo stát, kdyby vá‰ domov byl na stromû?

Existuje mnoho rÛzn˘ch domovÛ

Vysvûtlete, Ïe zvífiata a hmyz Ïijí v mnoha rÛzn˘ch domovech. Lidé také Ïijí 

v rÛzn˘ch domovech.

Pfiíbûh UkaÏte obrázek 1-60, Lehi a jeho lid pfiiplouvají do zaslíbené zemû, a vystavte

Knihu Mormonovu, zatímco budete dûtem vyprávût o Lehim a jeho rodinû a o

tom, v jakém domovû Ïili (viz 1. Nefi 2:2–6; 17:7–8 a 18:6, 23). Lehiova rodina

Ïila v pohodlném domû v Jeruzalémû, ale kdyÏ jim Pán fiekl, aby Jeruzalém

opustili, cestovali pou‰tí a Ïili ve stanech. Po mnoha letech Pán pfiikázal Lehiovu

synu Nefimu, aby postavil loì. KdyÏ Lehi a jeho rodina pluli do zaslíbené zemû,

kterou pro nû Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ pfiipravili, Ïili na lodi. KdyÏ pfiipluli do zaslí-

bené zemû, Ïili znovu ve stanech, dokud si nepostavili trvalej‰í domov.

• V jak˘ rÛzn˘ch domovech Lehi a jeho rodina Ïili?

Pfiíbûh UkaÏte obrázek 1-61, Odchod z Nauvoo. Vyprávûjte o prvních ãlenech Církve,

ktefií postavili mûsto zvané Nauvoo. Pilnû pracovali, aby si postavili domy a
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nádhern˘ chrám. Ale nûktefií lidé, ktefií Ïili kolem Nauvoo, nemûli rádi ãleny

Církve a donutili je odejít. âlenové Církve odcestovali jen s tím, co se jim

ve‰lo do kryt˘ch vozÛ. A protoÏe kryté vozy byly malé, mnohé dûti si s sebou

nemohly vzít své hraãky. Nûktefií lidé pak dlouhou dobu bydleli ve sv˘ch kry-

t˘ch vozech nebo ve stanech.

• Co si myslíte, proã by bylo tûÏké bydlet v krytém vozu nebo ve stanu?

âinnost PoÏádejte dûti, aby se postavily a pfiedvedly tuto fiíkanku spojenou s pohyby:

Cel˘ den za vozem dûti ‰lapaly, (kráãejte na místû)

a pak si radostnû hrály a hopsaly. (hopsejte a poskakujte na místû)

A kdyÏ slunce za‰lo a noc se dostavila,

na voze pod plachtou jim oãi zamhoufiila. (zavfiete oãi o poloÏte si hlavu sloÏené ruce)

Domov je místo, kde nás mají druzí rádi

Vysvûtlete, Ïe to, v jakém domû bydlíme, není dÛleÏité. MÛÏeme bydlete ve vel-

kém domû, v malém domû, v bytû, ve stanu nebo na lodi. DÛleÏité je to, aby

ná‰ domov byl místem, kde se mají ãlenové rodiny navzájem rádi. Vyprávûjte

o svém domovû a o tom, jak se snaÏíte ze svého domova udûlat místo, kde

se mají v‰ichni rádi.

• Proã jste rádi doma?

• Jak víte, Ïe vás má va‰e rodina ráda?

• Byli jste nûkdy pfies noc mimo domov?

• Kde jste spali?

• Jak vám bylo, kdyÏ jste se vrátili domÛ?

PfiipomeÀte dûtem, jak dobfie se cítily, kdyÏ se vrátily domÛ a do své post˘lky.

PíseÀ PoÏádejte dûti, aby se postavily a poslouchaly, jak jim pfieãtete slova písnû

„Domov“ („Home“, Children’s Songbook, str. 192). ¤eknûte dûtem, aby objaly

samy sebe, kdykoli usly‰í slovo domov. Chcete-li, zopakujte tuto sloku znovu

a poÏádejte dûti, aby ji pfiefiíkaly s vámi.

Domov je tam, kde srdíãko mám,

kde kaÏd˘ veãer pûknû usínám.

Domov je tam, kde rádi mû mají,

a láskou vûãnou objímají.

(© 1975 Sonos Music, Orem, Utah. V‰echna práva vyhrazena. PouÏito se svolením.)

MÛÏeme pomáhat své rodinû peãovat o domov

Vysvûtlete, Ïe se musíme o svÛj domov starat, abychom v nûm bydleli rádi.

KaÏd˘ ãlen rodiny má pomáhat peãovat o domov, aby byl ãist˘ a uklizen˘.

âinnost PoÏádejte dûti, aby pantomimicky pfiedvedly, jak mohou pomáhat peãovat o svÛj

domov, aby byl ãist˘ a uklizen˘ – napfiíklad si mohou uklidit hraãky, zamést pod-

lahu a sloÏit si a uloÏit si obleãení.
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Vyzvûte postupnû jedno dítû po druhém, aby k vám pfii‰lo a postavilo se vedle

vás. Popi‰te dítûti situaci, ve které mÛÏe b˘t dobr˘m pomocníkem ve svém

domovû. Zeptejte se ho, jak by mohlo v dané situaci pomoci. PouÏijte níÏe uve-

dené pfiíklady nebo vymyslete situace, které se budou hodit pro dûti ve va‰í tfiídû:

• Ne‰Èastnou náhodou vylije‰ na podlahu sklenici vody. Co bys mûl(a) udûlat?

• Hrál(a) sis celé odpoledne s kostiãkami. Teì je ãas k jídlu. Co bys mûl(a)

s kostiãkami udûlat?

• Tvoje maminka se snaÏí rychle pfiipravit veãefii na stÛl. Potfiebuje, aby nûkdo,

neÏ rodina zasedne k jídlu, prostfiel stÛl. Co bys mohl(a) udûlat?

• Má‰ vyprané a pûknû sloÏené obleãení. Co bys teì mûl(a) se sv˘m obleãením

udûlat?

• Hrál(a) sis venku a má‰ boty celé od bláta. Co bys mûl(a) udûlat, neÏ vstoupí‰

do domu?

• KdyÏ ráno vstane‰, má‰ v post˘lce v‰echno zmuchlané. Co bys mûl(a) udûlat?

Povzbuìte dûti, aby mluvily o tom, jak pomáhají peãovat o svÛj domov, aby byl

ãist˘ a uklizen˘. Vyprávûjte dûtem o tom, co dûláte vy, abyste mûli ãist˘ a ukli-

zen˘ domov.

âinnost Dejte dûtem papír a voskovky nebo pastelky, a aÈ kaÏdé dítû nakreslí obrázek,

kter˘ bude znázorÀovat to, jak bude bûhem tohoto t˘dne s nûãím doma pomáhat.

Na kaÏd˘ obrázek napi‰te Jsem vdûãn˘(á) za svÛj domov.

Svûdectví Podûlte se o své pocity ohlednû svého domova a vyjádfiete vdûãnost Nebeskému

Otci a JeÏí‰i Kristu za to, Ïe vám poÏehnal tím, Ïe máte svÛj domov.

Obohacující
ãinnosti Vyberte nûkteré z níÏe uveden˘ch ãinností a pouÏijte je bûhem lekce.

1. Pfiineste si v ta‰ce nûkolik v‰eobecnû znám˘ch pfiedmûtÛ z domácnosti

(alespoÀ jeden pfiedmût pro kaÏdé dítû). PoÏádejte kaÏdé dítû, aby si vybralo

jeden pfiedmût z ta‰ky a vysvûtlilo, co s tímto pfiedmûtem mohou udûlat, kdyÏ

doma pomáhají. Napfiíklad utûrka se mÛÏe pouÏívat pfii utírání prachu nebo

nádobí, lÏíce se mÛÏe pouÏívat pfii prostírání stolu a hraãka se mÛÏe uklidit,

kdyÏ se uklízí pokoj.

2. Pfiefiíkejte slova písnû „To nám jde“ („Fun to Do“, Children’s Songbook, str. 253),

která jsou uvedena v lekci 9, a pouÏijte pfiitom vûty jako napfiíklad „stlát post˘lku,

to nám jde“ nebo „utírat nádobí, to nám jde“ a pfiitom pantomimicky pfiedvádûjte

dané ãinnosti.

3. Obkreslete ruce kaÏdého dítûte na list papíru, kter˘ si dûti vezmou domÛ. Na

kaÏd˘ papír napi‰te Mám ruce, které pomáhají. Mluvte o tom, jak dûti mohou

sv˘ma rukama pomáhat.

4. PoÏádejte dûti, aby si pfiedstavily, Ïe jejich Ïidle jsou kryté vozy. PoÏádejte je,

aby ze Ïidlí vytvofiily kruh, podobnû jako to dûlali pion˘fii na noc, aby se chránili

pfied nepfiáteli a divokou zvûfií. AÈ pfiedvádûjí, jak zapalují táborák a vafií veãefii,

po veãefii zpívají a tanãí a pak jdou do sv˘ch kryt˘ch vozÛ (na Ïidle) spát.
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5. Pfiineste si obrázky rÛzn˘ch typÛ domÛ nebo je nakreslete na tabuli nebo na

list papíru. Diskutujte s dûtmi o tom, z ãeho jsou tyto domy postaveny a jak se

v nich asi bydlí. MÛÏete napfi. zmínit stan, iglú, hrad, chalupu a domek

postaven˘ na kÛlech.

DoplÀkové ãinnosti
pro mlad‰í dûti 1. Zazpívejte píseÀ „KdyÏ pomáháme“ („When We‘re Helping“, Children’s

Songbook, str. 198) nebo slova této písnû pfiefiíkejte. AÈ dûti pfiedvádûjí,

co mohou dûlat, aby pomohly s domácími pracemi.

2. Pomozte dûtem pfiedvádût pohyby spojené s touto hrou s prsty:

Co dûlají prstíãky

schované do pûstiãky? (zvednûte ruku sevfienou do pûsti)

Jedna, dvû, tfii, ãtyfii, pût, (postupnû zvedejte prsty)

poslechneme hned!
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Cíl Pomoci kaÏdému dítûti uvûdomovat si a vyjadfiovat vdûãnost za jídlo a obleãení.

Pfiíprava 1. S modlitbou si prostudujte Genesis 1:11–12 a 1. Královskou 17:8–16.

2. Potfiebné materiály:

a) Bible.

b) Ovoce nebo zelenina, která má uvnitfi semínka.

c) Pytlík s fazolemi nebo nûjak˘ jin˘ mûkk˘ pfiedmût.

d) V˘stfiiÏek 1-5, ryba; v˘stfiiÏek 1-7, prase; v˘stfiiÏek 1-8, ovce; v˘stfiiÏek

1-9, kráva; v˘stfiiÏek 1-22, kufiata (podobné v˘stfiiÏky lze také najít ve

Vystfiihovánkách pro Primárky, sada 4) nebo si vyhledejte obrázky zvífiat,

která se ve va‰í oblasti pouÏívají jako zdroj potravy a obleãení.

e) Obrázek 1-15, Îehnání jídla; obrázek 1-50, DokáÏu se obléknout.

3. Pfiipravte si v‰e potfiebné pro kaÏdou obohacující ãinnost, kterou chcete pouÏít.

V˘ukové ãinnosti Vyzvûte nûkteré dítû, aby proneslo úvodní modlitbu.

âinnost k upoutání
pozornosti

¤eknûte dûtem níÏe uvedené vûty, ve kter˘ch doplÀte potraviny, které mají lidé

obvykle k snídani:

Pokud máte k snídani rádi , zvednûte ruku.

Pokud máte k snídani rádi , zvednûte ruku.

Pokud máte k snídani rádi , zvednûte ruku.

Pokraãujte v tom, dokud neuvedete alespoÀ jednu potravinu, kterou kaÏdé dítû

rádo jí. Pak fieknûte: „Pokud jste vdûãni Nebeskému Otci za jídlo, posaìte se a

zaloÏte ruce.“

Rostliny a zvífiata nám poskytují potravu

• Jaké dal‰í potraviny máte rádi?

• Odkud máme potraviny?

• Kdo stvofiil rostliny a zvífiata, která nám poskytují jídlo?

Povídejte si o nûkter˘ch potravinách, které jíte, a o tom, odkud je máme.

Vysvûtlete, Ïe mnohé potraviny získáváme z rostlin.

Rozkrojte nûjak˘ druh ovoce nebo zeleniny, kter˘ jste si pfiinesli, a ukaÏte dûtem

semínka.

• Co je to?

• Proã mají rostliny semínka?
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Vysvûtlete, Ïe Nebesk˘ Otec zafiídil, aby rostliny mûly semínka, aby ze semínek

mohly vyrÛst dal‰í rostliny, které by nám slouÏily jako potrava (viz Genesis

1:11–12). KdyÏ nûjaká rostlina, napfiíklad nûjak˘ druh ovoce nebo zeleniny,

vyroste, vytvofií dal‰í semínka.

âinnost Pfiefiíkejte s dûtmi níÏe uvedenou fiíkanku:

Semínka v zemi spinkají

Semínka v zemi spinkají, (poloÏte si sepnuté dlanû pod hlavu)

na zavolání ãekají. (dejte si ruku k uchu)

Sluníãko je zahfieje, (udûlejte rukama kruh nad hlavou)

dé‰È jim vláhu dopfieje (napodobujte dé‰È tfiepotáním prstÛ)

a pak bûhem chviliãky

vyrostou nám kytiãky. (dlanûmi spojen˘mi v zápûstí ukaÏte kvût)

• Pomáhali jste nûkdy zasít semínka?

• Co jste zaseli?

• Jaké potraviny získáváme z rostlin?

Pomozte dûtem vzpomenout si na nûkolik druhÛ ovoce, zeleniny a obilí.

Vysvûtlete, Ïe chléb a obiloviny (vloãky) se pfiipravují z obilí. ¤eknûte dûtem, jak

jste vdûãni Nebeskému Otci za semínka, z nichÏ roste ovoce, zelenina a obilí.

UkaÏte dûtem znovu semínka.

• Co tato semínka potfiebují k tomu, aby rostla?

Pfiíbûh Vyprávûjte pfiíbûh o Eliá‰ovi a o vdovû ze Sarepty, jak je popsán v 1. Královské

17:8–16. Pomozte dûtem porozumût tomu, Ïe lidé mûli nedostatek jídla, protoÏe

nepr‰elo. Bez de‰tû, kter˘ pfiiná‰í vodu, nemohou rostliny rÛst.

• Jak byste se cítili, kdybyste nemûli co jíst?

• Jak byla tato vdova poÏehnána za to, Ïe se o tu trochu jídla, které mûla,

podûlila s Eliá‰em? (Viz 1. Královská 17:15–16.)

Vysvûtlete, Ïe ne v‰echny potraviny získáváme z rostlin.

• Odkud máme mléko?

• Odkud máme vejce?

• Odkud máme maso?

Vyprávûjte o tom, jak nûkteré potraviny pocházejí ze zvífiat. Pomocí pfiíslu‰n˘ch

v˘stfiiÏkÛ nebo obrázkÛ si povídejte o tom, která zvífiata se ve va‰í oblasti pouÏí-

vají jako zdroj potravin.

Rostliny a zvífiata nám poskytují obleãení

PoukaÏte na to, Ïe jídlo není to jediné, co nám poskytují rostliny a zvífiata. UkaÏte

obrázek 1-50, DokáÏu se obléknout.

• Co dûlá tento chlapec?

• Co v‰echno si na sebe oblékáte?
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âinnost PoÏádejte dûti, aby pantomimicky pfiedvedly, jak si oblékají rÛzné druhy obleãení,

napfiíklad ko‰ili, ‰aty, boty, kabát, ãepici.

• Proã potfiebujeme obleãení? (Abychom si zahalili tûlo, abychom si chránili tûlo,

aby nám bylo teplo, kdyÏ je venku zima.)

• Z ãeho se obleãení vyrábí?

Pokud dûti uvedou nûkteré materiály, ze kter˘ch se obleãení vyrábí, zeptejte se,

zda vûdí, z ãeho se tyto materiály získávají. Vysvûtlete, Ïe materiály na v˘robu

obleãení a bot získáváme z rostlin a ze zvífiat. Vyprávûjte dûtem o rostlinách

nebo o zvífiatech, ze kter˘ch se bûÏnû získávají materiály, z nichÏ se ve va‰í

oblasti vyrábí obleãení. Napfiíklad bavlna a len se získávají z rostlin a hedvábí

se získává z ãerva zvaného bourec moru‰ov˘. Vlna pochází z ovcí a vût‰ina

koÏen˘ch v˘robkÛ z krav.

MÛÏeme b˘t vdûãni za jídlo a obleãení

âinnost PoÏádejte dûti, aby se zamyslely na tím, za jaká jídla jsou vdûãné. Hoìte nebo

podejte postupnû kaÏdému dítûti pytlík s fazolemi nebo nûjak˘ mûkk˘ pfiedmût.

PoÏádejte dítû, aby uvedlo nûjakou potravinu, za kterou je vdûãné, a pak hodilo

nebo podalo pytlík s fazolemi zpátky vám. NeÏ hodíte pytlík s fazolemi dal‰ímu

dítûti, povídejte si o tom, odkud se daná potravina získává. PfiipomeÀte dûtem,

Ïe kaÏdou rostlinu nebo zvífie stvofiil JeÏí‰ pod vedením Nebeského Otce.

Zopakujte tuto ãinnost a poÏádejte kaÏdé dítû, aby místo potraviny uvedlo ãást

obleãení.

UkaÏte obrázek 1-15, Îehnání jídla.

• Komu máme dûkovat za jídlo?

• Komu máme dûkovat za obleãení?

• Jak mÛÏeme Nebeskému Otci podûkovat za tyto vûci? (Napfiíklad se o tom

mÛÏeme zmínit ve své kaÏdodenní modlitbû.)

Svûdectví Vyjádfiete svou vdûãnost za to, Ïe díky Nebeskému Otci a JeÏí‰ovi máme co na

sebe a máme co jíst.

Obohacující
ãinnosti Vyberte nûkteré z níÏe uveden˘ch ãinností a pouÏijte je bûhem lekce.

1. Dejte kaÏdému dítûti list papíru, na nûmÏ je uprostfied nakreslená ãára a

nahofie jsou nadepsaná slova Jsem vdûãn˘(á) za. AÈ kaÏdé dítû nakreslí na

jedné stranû obrázek nûjaké potraviny a ãásti obleãení na stranû druhé.

2. Pomozte dûtem pfiefiíkat slova písnû „Díky na‰emu Otci“ („Thanks to Our

Father“, Children’s Songbook, str. 20), která jsou uvedena v lekci 18.

3. AÈ dûti pfiedvádûjí, Ïe jsou semínka. PoÏádejte je, aby se pfiikrãily, jako kdyby

byly zasazeny do zemû, a pak pomalu vstávaly, jako kdyby rostly díky

sluneãnímu svitu a de‰ti. MÛÏete nechat dûti vystfiídat v tom, kdo bude

pfiedvádût slunce a dé‰È.
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4. Pfiineste si nûjaké ovoce nebo zeleninu a dejte dûtem mal˘ kousek ochutnat.

Popi‰te, z jakého semínka a rostliny toto ovoce nebo zelenina pochází. (Poraìte

se s rodiãi dûtí a ujistûte se, Ïe Ïádné dítû nemá alergii na nic z toho, co jste si

pfiinesli.)

5. Popi‰te dûtem nûjakou známou potravinu a poÏádejte je, aby uhodly, o co

se jedná. Napfiíklad mÛÏete fiíci: „Je to na povrchu bílé nebo hnûdé. Má to

skofiápku. LeÏí to v hnízdû. Co je to?“ (Vejce.) Zopakujte tuto ãinnost tolikrát,

kolikrát chcete. MÛÏete si také pfiinést vzorek kaÏdé potraviny, kterou budete

popisovat.

6. Pfiineste si ãásti obleãení, napfiíklad svetry, kabáty a ãepice a nechejte dûti,

aby si je zkusily obléknout, zatímco mluvíte o tom, za jaké obleãení jsou dûti

vdûãné.

DoplÀkové ãinnosti
pro mlad‰í dûti 1. Pfiefiíkejte slova písnû „PíseÀ díkÛ“ („A Song of Thanks“, Children’s Songbook,

str. 20), která jsou uvedena v lekci 4.

2. PoÏádejte dûti, aby pantomimicky pfiedvádûly, Ïe se oblékají, zatímco vy

pfiefiíkáváte slova této fiíkanky:

Obleãte si kalhoty, obleãte si kalhoty,

obleãte si kalhoty, raz, dva, tfii.

Obleãte si suk˘nku, obleãte si suk˘nku,

obleãte si suk˘nku, raz, dva, tfii.

Obleãte si ko‰ili, obleãte si ko‰ili,

obleãte si ko‰ili, raz, dva, tfii.

Vezmûte si ponoÏky, vezmûte si ponoÏky,

vezmûte si ponoÏky, raz, dva, tfii.

Obujte si botiãky, obujte si botiãky,

obujte si botiãky, raz, dva, tfii.

Teì uÏ jsme s tím hotovi, teì uÏ jsme s tím hotovi, (tleskejte rukama)

teì uÏ jsme s tím hotovi, mÛÏeme si hrát!
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Cíl Pomoci kaÏdému dítûti, aby chtûlo b˘t dobr˘m pfiítelem.

Pfiíprava 1. S modlitbou si prostudujte Jana 6:1–13 a 11:1–7, 17–44.

2. Potfiebné materiály:

a) Bible.

b) Obrázek 1-3, JeÏí‰ Kristus (Obrazy z evangelia 240; 62572).

3. Pfiipravte si v‰e potfiebné pro kaÏdou obohacující ãinnost, kterou chcete pouÏít.

V˘ukové ãinnosti Vyzvûte nûkteré dítû, aby proneslo úvodní modlitbu.

âinnost k upoutání
pozornosti

UkaÏte na sebe a zeptejte se: „Kdo jsem?“ Dûti moÏná fieknou va‰e jméno nebo

fieknou, Ïe jste uãitel(ka). Vysvûtlete, Ïe jste také jejich pfiítelem a Ïe ony jsou

va‰imi pfiáteli. Vysvûtlete, Ïe pfiátelé jsou lidé, ktefií se mají navzájem rádi.

ShromáÏdûte dûti do kruhu. Podívejte se postupnû na kaÏdé dítû a fieknûte:

„(Jméno dítûte) je mÛj kamarád/má kamarádka.“ PoÏádejte kaÏdé dítû, aby se

vystfiídalo v této ãinnosti, a zajistûte, aby bylo pokaÏdé osloveno kaÏdé dítû.

Máme mnoho pfiátel

• Kdo jsou va‰i pfiátelé?

UmoÏnûte dûtem, aby povídali o sv˘ch pfiátelích. PoukaÏte na to, Ïe na‰i pfiátelé

mohou b˘t jakéhokoli vûku. âlenové rodiny mohou patfiit mezi na‰e nejlep‰í pfiá-

tele. ZdÛraznûte, Ïe kaÏdé dítû ve tfiídû je ná‰ pfiítel.

UkaÏte obrázek 1-3, JeÏí‰ Kristus. Vysvûtlete, Ïe osoba na obrázku je velmi

dobr˘m pfiítelem v‰ech dûtí ve tfiídû.

• Kdo je tento ná‰ pfiítel na obrázku?

• Jak víte, Ïe JeÏí‰ je vá‰ pfiítel?

PíseÀ Pfiefiíkejte níÏe uvedená slova písnû „JeÏí‰ je ná‰ milující pfiítel“ („Jesus Is Our

Loving Friend“, Children’s Songbook, str. 58).

JeÏí‰ je ná‰ kamarád,

v‰echny dûti má moc rád.

KdyÏ v modlitbû se skloníme,

On s láskou na nás pohlédne.

Pfiíbûh Vyprávûjte pfiíbûh o tom, jak JeÏí‰ vzkfiísil Lazara z mrtv˘ch, jak je to popsáno

v Janovi 11:1–7, 17–44. ZdÛraznûte, Ïe Lazar a jeho sestry byli JeÏí‰ovi pfiátelé.

KdyÏ byl JeÏí‰ v Betany, pfieb˘val u nich doma a veãefiel s nimi.

• Jak˘ mûl JeÏí‰ vztah k Lazarovi? (Viz Jan 11:3, 35–36.)

Lekce
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• Co udûlal JeÏí‰ pro Lazara? (Viz Jan 11:43–44.)

• Co si asi mysleli Lazar, Maria a Marta o JeÏí‰ovi?

MÛÏeme b˘t dobr˘mi pfiáteli

• Jak se máme ke sv˘m pfiátelÛm chovat?

Vysvûtlete, Ïe kdyÏ jsme dobr˘mi pfiáteli, pomáháme druh˘m dûlat dobré vûci.

Zajímáme se o své pfiátele a staráme se o nû a chceme, aby byli ‰Èastní.

Diskutujte o tom, jak je dÛleÏité chovat se k druh˘m tak, jak bychom chtûli, aby

se oni chovali k nám. Zeptejte se dûtí, jak mohou b˘t dobr˘mi pfiáteli napfiíklad

v tûchto situacích:

• S kamarádem si hrajete a pfiijde k vám dal‰í dítû a chce si hrát s vámi.

• Do va‰í tfiídy pfiijde poprvé nové dítû a je nesmûlé nebo bázlivé.

• Nûkdo se posmívá nûjakému dítûti a ono je kvÛli tomu smutné.

PíseÀ Zazpívejte píseÀ „Chci b˘t laskav˘“ (ZNPPD 1, str. 106) nebo slova této písnû

pfiefiíkejte.

Chci b˘t laskav˘ ke kaÏdému,

toÈ chvályhodná vûc.

VÏdyÈ láska jednoho ke druhému,

ovoce nese pfiec.

• Jak se cítíte, kdyÏ se k vám va‰i pfiátelé chovají laskavû?

• Jak myslíte, Ïe se va‰i pfiátelé cítí, kdyÏ jste vy laskaví k nim?

Pomozte dûtem porozumût tomu, Ïe kdyÏ chtûjí mít pfiátele, musejí b˘t dobr˘mi

pfiáteli ony samy.

Pfiátelé se vzájemnû dûlí o to, co mají

• KdyÏ si hrajete s (uveìte nûjakou hraãku nebo nûco jiného) a pfiijde kamarád a

chtûl by si s vámi hrát, co máte udûlat?

Vysvûtlete, Ïe kdyÏ necháme nûkoho jiného, aby si s námi hrál, nebo kdyÏ dáme

nûkomu jinému nûco z toho, co máme, tak se s ním dûlíme. Nûkdy to, co máme,

nemÛÏeme rozdûlit, takÏe se v tom mÛÏeme stfiídat. Tomu se také fiíká, Ïe se

dûlíme s druh˘mi.

• KdyÏ má nûkdo z va‰ich pfiátel hlad a vy máte jídlo, co byste mûli udûlat?

Pfiíbûh UkaÏte Bibli a vyprávûjte pfiíbûh o tom, jak JeÏí‰ nasytil pût tisíc lidí, jak je to

popsáno v Janovi 6:1–13. ZdÛraznûte, Ïe díky tomu, Ïe se jeden chlapec podûlil

o jídlo, které mûl, JeÏí‰ mohl pouÏít svou moc, aby zajistil dostatek jídla k nasy-

cení v‰ech lidí.

PfiipomeÀte dûtem pfiíbûh o Eliá‰ovi a vdovû ze Sarepty (vyprávûn˘ v lekci 32).

Vdova byla poÏehnána, protoÏe se podûlila s Eliá‰em o jídlo, i kdyÏ sama ho

moc nemûla.

• O co se mÛÏeme dûlit se sv˘mi pfiáteli?

• O co se mÛÏeme dûlit se svou rodinou?
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PíseÀ PoÏádejte dûti, aby se postavily a pfiefiíkaly slova písnû „To nám jde“ („Fun to Do“,

Children’s Songbook, str. 253), která jsou uvedena níÏe, a pouÏijte napfiíklad tato

slova: „PÛjãování (hraãek, kníÏky, nebo ãehokoli jiného, co dûti navrhnou) – to

nám jde“. PoÏádejte dûti, aby si vymyslely pohyby, které budou odpovídat dan˘m

slovÛm.

PÛjãování hraãek – to nám jde,

to nám jde, to nám jde,

pÛjãování hraãek, to nám jde,

to nám pûknû jde!

(© 1963 D. C. Heath and Company. Oti‰tûno se svolením.)

PfiipomeÀte dûtem, Ïe pfiátelé si vzájemnû pomáhají, a povzbuìte je, aby podle

potfieby pomáhaly uklidit tfiídu Primárek.

Svûdectví Vydejte svûdectví o tom, jak je dÛleÏité b˘t dobr˘m pfiítelem. MÛÏete se podûlit

o osobní záÏitek t˘kající se nûkoho, kdo je va‰ím pfiítelem. PfiipomeÀte dûtem, Ïe

Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ jsou na‰i pfiátelé a mají nás rádi. Povzbuìte dûti, aby byly

tento t˘den hodné na své pfiátele.

Obohacující
ãinnosti Vyberte nûkteré z níÏe uveden˘ch ãinností a pouÏijte je bûhem lekce.

1. Zazpívejte píseÀ „ ,Dej‘, fiíká potÛãek“ („ ,Give,‘ Said the Little Stream“, Children’s

Songbook, str. 236) nebo slova této písnû pfiefiíkejte nebo pfiefiíkejte slova písnû

„Mûjte se vÏdy rádi“ („Jesus Said Love Everyone“, Children’s Songbook, str. 61),

která jsou uvedena v lekcích 34, 36, 41 a 45.

2. PoÏádejte dûti, aby se postavily a pfiedvádûly pohyby spojené s touto fiíkankou

„MÛj mal˘ kamarád“:

Mám dobrého kamaráda, (obejmûte sami sebe)

vídám se s ním kaÏd˘ den.

Mám skvûlého kamaráda,

nûkdy se mnou chodí ven.

Hrajeme si s panenkami, (pfiedvádûjte, Ïe v náruãí chováte panenku)

házíme si s míãem, (pfiedvádûjte, Ïe si házíte míãem)

hrajeme si na vojáky, (potichu pochodujte na místû)

v houpaãce se houpem‘.

3. Pfiineste pro dûti ve tfiídû nûjakou malou sladkou odmûnu (poraìte se s rodiãi

dûtí a ujistûte se, Ïe Ïádné dítû na tuto sladkost nemá alergii). PoloÏte sladkost

tam, kde na ni dûti mohu vidût. ZmiÀte se o tom, jak dobrá ta sladkost asi je, a

zeptejte se dûtí, zda by chtûly, abyste se s nimi rozdûlil. Zeptejte se dûtí, jak by

se cítily, kdybyste se o sladkost rozdûlil jen s nûkter˘mi z nich. Diskutujte o

tom, jak se mohou cítit ostatní, kdyÏ se s nimi nerozdûlíte. Pak se o sladkost

s dûtmi rozdûlte.

4. PoÏádejte kaÏdé dítû, aby nakreslilo samo sebe, jak se o nûco dûlí s pfiítelem.

Ke kaÏdému obrázku pak napi‰te Mohu se dûlit s pfiítelem.

5. Vyprávûjte dûtem vlastními slovy tento pravdiv˘ pfiíbûh:
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Boty s okovanou ‰piãkou

KdyÏ pion˘fii dorazili do Utahu, vût‰ina z nich byla chudá. V‰echny své peníze

pouÏili na nákup vûcí potfiebn˘ch pro dlouhé putování a na nákup nástrojÛ,

které pak potfiebovali na stavbu domÛ a obdûlávání zahrad. ProtoÏe nemûli

moc penûz, mnoho dûtí mûlo jen jedny boty, které nosily v nedûli. V ostatních

dnech dûti ãasto chodily bosy.

Jedna holãiãka, která se jmenovala Melinda, mûla jedny tûÏké, o‰klivé,

okované boty, které nosila v zimû. V létû jí rodiãe koupili nové krásné pohodlné

boty na nedûli a ona v nich chtûla jít do prÛvodu.

Melindina nejlep‰í kamarádka Amanda nemûla Ïádné boty. Melinda Amandu

litovala a se svolením maminky se rozhodla pÛjãit Amandû jedny své boty, aby

mûla v ãem jít do prÛvodu. KdyÏ Melinda vzala své staré, tûÏké, okované boty,

aby je pÛjãila své kamarádce, maminka jí fiekla: „KdyÏ se chce‰ s nûk˘m o

nûco rozdûlit, mûla bys mu dát to, co bys sama ráda dostala.“

Melinda o tom chvíli pfiem˘‰lela. Pfiem˘‰lela o tom, co by udûlal JeÏí‰.

Pfiem˘‰lela o tom, které boty by ona sama mûla radûji, a pak se rozhodla.

PÛjãila kamarádce nové nedûlní boty a sama se do prÛvodu obula do sv˘ch

star˘ch o‰kliv˘ch okovan˘ch bot. Mûla z toho v‰ak velmi dobr˘ pocit! Vûdûla,

Ïe udûlala to, co by si JeÏí‰ pfiál.

DoplÀkové ãinnosti
pro mlad‰í dûti 1. Pfiipravte pro dûti nûkolik hraãek. Povídejte si o tom, jak je dÛleÏité fiíkat

„prosím“ a „dûkuji“. Povzbuìte dûti, aby si hraãky pÛjãovaly a aby si pak

navzájem pomohly hraãky uklidit, aÏ si s nimi pfiestanou hrát.

2. Pomozte dûtem dûlat pohyby spojené s níÏe uvedenou fiíkankou, zatímco vy

pfiefiíkáváte slova. Zopakujte ji, pokud si to dûti pfiejí.

Krásn˘ den

Dvû oãi, aby krásu vidûly, (ukaÏte si na oãi)

dva rty, aby mi úsmûv kreslily, (usmûjte se)

dvû u‰i, aby tátu s mámou sly‰ely, (pfiiloÏte si dlanû k u‰ím)

dvû ruce, aby po sobû vÏdy uklízely. (pfiedvádûjte, Ïe uklízíte hraãky do krabice)

A jazyk, aby fiíkal hezká slova, (ukaÏte si na ústa)

a srdce, které v sobû lásku chová, (poloÏte si obû ruce na srdce)

a dvû nohy, co bûhat chtûjí jen – (ukaÏte si na nohy)

to v‰e mi vyãaruje krásn˘ den.

3. Zazpívejte píseÀ „Malé své ruce sloÏím“ („I Have Two Little Hands“, Children’s

Songbook, str. 272) nebo slova této písnû pfiefiíkejte.

Lekce 33
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Cíl Povzbudit kaÏdé dítû k tomu, aby vyjadfiovalo svou lásku druh˘m laskav˘mi slovy

a skutky.

Pfiíprava 1. S modlitbou si prostudujte Matou‰e 7:12; Marka 10:13–16; Luká‰e 10:30–37 a

Jana 13:34.

2. Zopakujte si pfiíbûh z lekce 19 o tom, jak JeÏí‰ uzdravil slepého muÏe

(viz Jan 9:1–7).

3. Pfiipravte si pro kaÏdé dítû ve tfiídû srdce z papíru. Na kaÏdé srdce napi‰te

Mám tû rád(a).

4. Potfiebné materiály:

a) Bible.

b) Obrázek 1-3, JeÏí‰ Kristus (Obrazy z evangelia 240; 62572); obrázek 1-43,

JeÏí‰ uzdravuje slepého (Obrazy z evangelia 213; 62145); obrázek 1-48,

Dûti si hrají s kostiãkami; obrázek 1-62, Milosrdn˘ Samaritán (Obrazy

z evangelia 218; 62156).

5. Pfiipravte si v‰e potfiebné pro kaÏdou obohacující ãinnost, kterou chcete pouÏít.

V˘ukové ãinnosti Vyzvûte nûkteré dítû, aby proneslo úvodní modlitbu.

âinnost k upoutání
pozornosti

UkaÏte obrázek 1-48, Dûti si hrají s kostiãkami.

• Co tyto dûti dûlají?

• Myslíte, Ïe jsou tyto dûti pfiátelé?

• Jak se k sobû pfiátelé chovají?

PfiipomeÀte dûtem, Ïe pfiátelé se k sobû chovají pûknû. KdyÏ se chováme pûknû

k druh˘m, projevujeme jim tím lásku.

PíseÀ Pfiefiíkejte s dûtmi slova písnû „Mûjte se vÏdy rádi“ („Jesus Said Love Everyone“,

Children’s Songbook, str. 61), která je uvedena níÏe, a pfiedvádûjte pfiitom

uvedené pohyby:

JeÏí‰ fiíká lidem v‰em (rozpfiáhnûte ruce):

,Mûjte se vÏdy rádi (poloÏte si ruku na srdce).

Chovejte se laskavû (k˘vejte souhlasnû hlavou),

buìte kamarádi.‘ (obejmûte se)

JeÏí‰ projevoval lásku druh˘m tím, Ïe k nim byl laskav˘

UkaÏte obrázek 1-3, JeÏí‰ Kristus, a fieknûte dûtem, Ïe JeÏí‰ nám fiekl, Ïe se

máme chovat k druh˘m tak, jak bychom chtûli, aby se oni chovali k nám.

Lekce
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UkaÏte Bibli a pfieãtûte Matou‰e 7:12 aÏ po slova tak i vy ãiÀte jim. Vysvûtlete,

Ïe tento ver‰ znamená, Ïe kdyÏ chceme, aby k nám byli ostatní laskaví, musíme

b˘t laskaví my k nim.

Pfiíbûh Vystavte obrázek 1-43, JeÏí‰ uzdravuje slepého. AÈ vám dûti pomohou vyprávût

pfiíbûh, kter˘ je znázornûn na obrázku (viz Jan 9:1–7).

• Jak byl JeÏí‰ laskav˘ ke slepému muÏi?

Pfiíbûh Vyprávûjte pfiíbûh o tom, jak JeÏí‰ Ïehnal mal˘m dûtem, jak je to popsáno

v Markovi 10:13–16.

• Jak byl JeÏí‰ laskav˘ k dûtem?

ZdÛraznûte, Ïe JeÏí‰ strávil svÛj Ïivot tím, Ïe pomáhal druh˘m lidem. Projevoval

svou lásku druh˘m tím, Ïe k nim byl laskav˘. Vysvûtlete, Ïe JeÏí‰ nám pfiikázal,

Ïe se máme mít vzájemnû rádi. Pfieãtûte dûtem Jana 13:34. PoÏádejte je, aby

nûkolikrát zopakovaly vûtu „jakoÏ já miloval jsem vás, abyste i vy milovali jeden

druhého“.

PíseÀ Zazpívejte s dûtmi píseÀ „Vzájemná láska“ (ZNPPD 2, ã. 1) nebo slova této písnû

pfiefiíkejte.

Já miloval vás,

milujte se téÏ.

ToÈ nov˘ zákon,

milujte se téÏ.

Lidé poznají,

Ïe jste m˘mi Ïáky,

jen kdyÏ se budete

mít rádi.

(© 1961, 1989 Luacine C. Fox. PouÏito se svolením.)

MÛÏeme projevovat lásku druh˘m tím, Ïe k nim budeme laskaví

Pfiíbûh UkaÏte obrázek 1-62, Milosrdn˘ Samaritán, a vyprávûjte tento pfiíbûh o milosrd-

ném Samaritánovi, jak je popsán v Luká‰ovi 10:30–37.

• Kdo byl v tomto pfiíbûhu laskav˘?

• Jak Samaritán pomohl muÏi, kter˘ byl zranûn?

PoÏádejte dûti, aby pfiem˘‰lely o tom, jak˘mi zpÛsoby mohou projevovat laska-

vost druh˘m. AÈ se podûlí o své my‰lenky s ostatními dûtmi ve tfiídû.

Vysvûtlete, Ïe nûkdy je tûÏké b˘t k nûkomu laskav˘, protoÏe ten druh˘ mÛÏe

vypadat nepfiívûtivû nebo je jin˘ neÏ my. Pomozte dûtem porozumût tomu, Ïe

kaÏd˘ potfiebuje, aby s ním druzí jednali laskavû. I kdyÏ nûktefií mohou vypadat

nepfiívûtivû nebo vypadají jinak neÏ my (napfiíklad kdyÏ mají jinou barvu kÛÏe

nebo nûjaké postiÏení), máme se k nim chovat laskavû.

Mluvte o tom, jak je dÛleÏité projevovat lásku a laskavost v na‰í rodinû.

• Jak mÛÏete projevovat lásku svému tatínkovi? své mamince? sv˘m bratrÛm a

sestrám?
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ZdÛraznûte, Ïe kdyÏ se chováme laskavû ke své rodinû, má z toho radost nejen

na‰e rodina, ale i Nebesk˘ Otec a JeÏí‰.

Vysvûtlete, Ïe nûkdy miminka nebo malé dûti rozbijí vûci, které patfií nám, nebo

nám je berou. Pomozte dûtem pochopit, Ïe velmi malé dûti ne vÏdy rozumûjí

tomu, co dûlají. Musíme se k nim chovat laskavû a nesmíme se na nû zlobit.

KdyÏ máme nûjaké vûci, které by se mohly rozbít, máme se je snaÏit dát

z dosahu mal˘ch dûtí.

• Jak mÛÏeme projevovat lásku k Nebeskému Otci a JeÏí‰ovi?

ZdÛraznûte, Ïe k Nebeskému Otci a JeÏí‰ovi mÛÏeme projevovat lásku tím,

Ïe dodrÏujeme pfiikázání, chováme se uctivû na shromáÏdûní a jsme laskaví

k lidem kolem nás a pomáháme jim.

MÛÏeme projevovat lásku tím, Ïe mluvíme laskavû

âinnost PoÏádejte dûti, aby se fiídily podle níÏe uveden˘ch pokynÛ. Poté, co dûti prove-

dou danou ãinnost, podûkujte jim za to, Ïe následovaly va‰e pokyny.

1. Postavte se prosím.

2. Sednûte si prosím.

3. Postavte se prosím a otoãte se kolem dokola. Posaìte se prosím. Znovu se

prosím postavte.

4. Natáhnûte prosím ruce vysoko nad hlavu.

5. V tichosti se prosím posaìte.

• Jaká zdvofiilá nebo laskavá slova jsem fiíkal(a)?

• Jak se cítíte, kdyÏ vám nûkdo fiekne „prosím“ nebo „dûkuji“?

Pomozte dûtem porozumût tomu, Ïe kdyÏ chceme, aby s námi druzí mluvili

laskavû, máme i my mluvit laskavû s nimi.

PfiipomeÀte dûtem i dal‰í zdvofiilá slova a v˘razy, napfi. „promiÀ“ a „s dovolením“

a zmiÀte se o situacích, ve kter˘ch se tato slova mají pouÏít. PoloÏte dûtem níÏe

uvedené otázky nebo nûjaké podobné, které odpovídají va‰í kultufie:

• Jak byste zdvofiile poÏádali o sklenici vody?

• Co byste mûli fiíci, kdyÏ vám nûkdo pfiinese dárek?

• Co mÛÏete fiíci, kdyÏ je nûkdo kvÛli vám smutn˘?

• Co mÛÏete fiíci, abyste zdvofiile získali nûãí pozornost?

Vysvûtlete, Ïe i kdyÏ s námi nûkdy nûktefií mluví nelaskavû, mûli bychom pfiesto

mluvit laskavû s nimi.

PíseÀ Pfiefiíkejte s dûtmi znovu slova písnû „Mûjte se vÏdy rádi“ („Jesus Said Love

Everyone“), která jsou uvedena v˘‰e v této lekci.

Svûdectví Pochvalte dûti za laskavé chování, které jste u nich vidûli. Vysvûtlete, Ïe Nebesk˘

Otec a JeÏí‰ mají rádi kaÏdého, a proto mají radost, kdyÏ se k sobû chováme
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laskavû. Vydejte svûdectví o tom, Ïe Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ si pfiejí, abychom se

chovali laskavû. Dejte kaÏdému dítûti srdce z papíru. Vysvûtlete dûtem, co zna-

menají slova napsaná na srdci, a vyjádfiete jim svou lásku.

Obohacující
ãinnosti Vyberte nûkteré z níÏe uveden˘ch ãinností a pouÏijte je bûhem lekce.

1. âtûte níÏe uvedené pfiíklady (nebo si vytvofite vlastní) a poÏádejte dûti, aby

pfiitom zvedly své srdce z papíru, kdyÏ se jedná o ãinnost, která vyjadfiuje

laskavé chování nebo projevuje lásku druhému. PoÏádejte je, aby srdce

z papíru nechaly leÏet na klínû, kdyÏ daná ãinnost nevyjadfiuje laskavé chování

nebo neprojevuje lásku druhému.

• Stfiídáme se, kdyÏ hrajeme nûjakou hru.

• Tváfiíme se mrzutû.

• Pomáháme dítûti, které se zranilo.

• Uhodíme nûkoho, kdo nás rozzlobil.

• Ve sborovém domû chodíme uctivû.

• ¤íkáme „prosím“ a „dûkuji“.

• Otevfieme nûkomu dvefie, kdyÏ chce projít.

• Jsme hluãní na shromáÏdûní.

• Pomáháme druh˘m uklízet.

PfiipomeÀte dûtem, Ïe kdyÏ jsme k druh˘m laskaví, projevujeme jim tím lásku a

Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ z nás mají radost.

2. Pfiem˘‰lejte o nûkolika bûÏn˘ch situacích, ve kter˘ch mají dûti pfiíleÏitost chovat

se laskavû a projevovat lásku druh˘m. Napi‰te tyto situace na lístky papíru a

poÏádejte kaÏdé dítû, aby si vybralo jeden lístek. Pfieãtûte danou situaci a

poÏádejte dítû, které si ji vybralo, aby fieklo, jak se v dané situaci zachovat.

MÛÏete pouÏít tyto pfiíklady:

• Hrajete si spoleãnû s kamarádem a do místnosti vstoupí nûjaké dítû. Co bys

mûl(a) udûlat?

• Ty i tvoje sestra si chcete hrát se stejnou hraãkou. Co bys mûl(a) udûlat?

• TvÛj mal˘ bratfiíãek si vzal nûco, co patfií tobû. Co bys mûl(a) udûlat?

3. Pomocí bûÏnû znám˘ch pfiíkladÛ z va‰eho sboru nebo oblasti si povídejte o

tom, jak projevovat laskavost a lásku tûm, ktefií jsou nûjak postiÏení. Pomozte

dûtem pfiijít na konkrétní zpÛsoby, jak mohou pomoci ãlovûku, kter˘ je nûjak

postiÏen˘.

• Jak mÛÏeme projevovat lásku nûkomu, kdo nevidí?

• Jak mÛÏeme projevovat lásku nûkomu, kdo nesly‰í?

• Jak mÛÏeme projevovat lásku nûkomu, kdo je na vozíãku nebo kdo chodí o

berlích?

Lekce 34
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4. Pomozte dûtem porozumût tomu, Ïe i kdyÏ nûktefií lidé mohou mluvit jin˘m

jazykem nebo mít jinou barvu pleti, neÏ mají ony, jsme v‰ichni dûti Nebeského

Otce. Máme se k sobû navzájem chovat laskavû. Máme se k druhému chovat

tak, jak bychom chtûli, aby se on choval k nám. Vysvûtlete, Ïe kaÏd˘ ãlovûk se

nûãím li‰í od ostatních.

DoplÀkové ãinnosti
pro mlad‰í dûti 1. Zazpívejte píseÀ „Chci b˘t laskav˘“ (ZNPPD 1, str. 106) nebo slova této písnû

pfiefiíkejte.

2. Pomozte dûtem pfiedvést tuto fiíkanku:

KdyÏ se nûkdo usmûje, (pomocí prstÛ protáhnûte koutky úst do úsmûvu)

u srdce nás zahfieje. (poloÏte si ruku na srdce)

A tak, kdyÏ se usmûjeme, (pomocí prstÛ protáhnûte koutky úst do úsmûvu)

smutek tím hned zaÏeneme. (naznaãte rukama, jako kdyÏ nûkoho zaháníte pryã)

(Upraveno z: „Feeling Glad“, Friend, Mar. 1990, str. 21.)
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Cíl Pomozte dûtem porozumût tomu, Ïe je dÛleÏité chovat se ke zvífiatÛm laskavû.

Pfiíprava 1. S modlitbou si prostudujte Genesis 2:19–20; 6–8.

2. Potfiebné materiály:

a) Bible.

b) Obrázek 1-28, Stvofiení – Ïivé bytosti (Obrazy z evangelia 100; 62483);

obrázek 1-30, Noé a archa se zvífiaty (Obrazy z evangelia 103; 62305).

3. Pfiipravte si v‰e potfiebné pro kaÏdou obohacující ãinnost, kterou chcete pouÏít.

V˘ukové ãinnosti Vyzvûte nûkteré dítû, aby proneslo úvodní modlitbu.

âinnost k upoutání
pozornosti

Pfiedvádûjte nûjaké zvífie, které dûti znají. AÈ dûti hádají, co je to za zvífie. AÈ

postupnû v‰echny dûti pfiedvádûjí nûjaké zvífie, zatímco ostatní hádají, o jaké

zvífie se jedná.

Adam dal kaÏdému zvífieti jméno

PfiipomeÀte dûtem, Ïe Nebesk˘ Otec naplánoval a JeÏí‰ stvofiil v‰echna zvífiata,

ryby, ptáky a hmyz na zemi. UkaÏte dûtem Bibli a vysvûtlete, Ïe v písmech se

pí‰e o tom, Ïe Adam pojmenoval v‰echna zvífiata (viz Genesis 2:19–20). UkaÏte

obrázek 1-28, Stvofiení – Ïivé bytosti.

• Jak se jmenují zvífiata na tomto obrázku? (AÈ se dûti vystfiídají v tom, Ïe ukáÏou

na zvífie na obrázku a fieknou, jak se jmenuje.)

Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ si pfiejí, abychom se ke zvífiatÛm chovali laskavû

Pfiíbûh UkaÏte obrázek 1-30, Noé a archa se zvífiaty, a zopakujte pfiíbûh o Noémovi a

ar‰e, jak je popsán v Genesis 6–8. ZdÛraznûte, Ïe pfiinejmen‰ím dvojice z kaÏ-

dého druhu ÏivoãichÛ byla zachránûna pfied utonutím. Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ mají

rádi zvífiata a pfiejí si, aby byla na zemi.

• Proã dal Noé zvífiata do archy?

• Za jaká zvífiata, která Noé dal do archy, jste vdûãní?

• Jak myslíte, Ïe Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ chtûjí, abychom se chovali ke zvífiatÛm?

Pfiíbûh Vyprávûjte vlastními slovy níÏe uveden˘ pfiíbûh o presidentu Spenceru W.

Kimballovi, kter˘ byl dvanáct˘m presidentem Církve:

KdyÏ byl president Spencer W. Kimball chlapcem, mûl na starost vyvádûní krav na

pastvinu, která byla necelé dva kilometry od jeho domova. Jednou si udûlal prak,
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kter˘m stfiílel kamínky na sloupy u plotu a na kmeny stromÛ. Nauãil se prakem

stfiílet tak dobfie, Ïe dokázal trefit strom nebo sloup u plotu, kter˘ byl velmi daleko.

Podél cesty, kudy vodil krávy, rostly vysoké stromy. Spencer si v‰iml, Ïe na

tûchto stromech sedávalo hodnû mal˘ch ptáãkÛ. KdyÏ ptáãky uvidûl, svádûlo

ho to k tomu, aby na nû vystfielil a ukázal jim, jak dobfie umí prakem stfiílet. Ale

pak si vzpomnûl na jednu píseÀ, kterou zpíval v Primárkách. Zpívalo se v ní:

„Nezabíjej malé ptáãky... Zemû je BoÏí zahradou a On se stará o malé i veliké.“

Spencer pfiem˘‰lel o slovech této písnû. Uvûdomil si, Ïe Nebesk˘ Otec se stará

o ptáãky a Ïe není správné je zabíjet. A tak si vÏdy dával pozor, aby sv˘m pra-

kem stfiílel jen tam, kde by nemohl zasáhnout Ïádného ptáãka. (Viz Conference

Report, Apr. 1978, str. 71; nebo Ensign, May 1978, str. 47.)

• Proã se Spencer W. Kimball zachoval vÛãi ptáãkÛm laskavû?

¤eknûte dûtem, Ïe Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ si pfiejí, abychom se chovali laskavû ke

v‰em zvífiatÛm.

PíseÀ Zazpívejte píseÀ „Chci b˘t laskav˘“ (ZNPPD 1, str. 106) nebo slova této písnû

pfiefiíkejte.

Chci b˘t laskav˘ ke kaÏdému,

toÈ chvályhodná vûc.

VÏdyÈ láska jednoho ke druhému,

ovoce nese pfiec.

• Máte nûjaké domácí mazlíãky?

âinnost Vyzvûte dûti, aby nûco fiekly o sv˘ch domácích mazlíãcích a o tom, jak se o nû

starají. Pfieãtûte níÏe uvedené vûty a poÏádejte dûti, aby vztyãily palec na ruce,

pokud se jedná o laskavé chování k domácím mazlíãkÛm. Také je poÏádejte, aby

ukázaly palcem smûrem dolÛ, pokud se jedná o nelaskavé chování k domácím

mazlíãkÛm.

• Krmíte je vhodnou stravou kaÏd˘ den.

• Zapomínáte je krmit.

• Zapomínáte jim dávat vodu.

• Va‰i domácí mazlíãci se mohou kdykoli napít ãerstvé vody.

• Mají bezpeãné a pohodlné místo, kde mohou spát.

• Necháváte je zavfiené cel˘ den na místû, kde je horko.

• Vûnujete jim lásku a pozornost.

Svûdectví PfiipomeÀte dûtem, Ïe zvífiata stvofiil JeÏí‰ a Ïe jsou souãástí plánu Nebeského

Otce. Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ si pfiejí, abychom se ke zvífiatÛm chovali laskavû.

Podûlte se o to, jak˘ vztah máte k domácím mazlíãkÛm nebo ke zvífiatÛm.
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Obohacující
ãinnosti Vyberte nûkteré z níÏe uveden˘ch ãinností a pouÏijte je bûhem lekce.

1. Okopírujte pro kaÏdé dítû obrázek zajíãka, kter˘ je na konci této lekce, a

poÏádejte dûti, aby si svÛj obrázek vybarvily. Poté pfiilepte na kaÏd˘ obrázek

na ocásek zajíãka chomáã vaty.

2. Zazpívejte s dûtmi píseÀ „Vím, Ïe BÛh mne miluje“ (ZNPPD 2, ã. 68) nebo slova

této písnû pfiefiíkejte.

3. PoÏádejte dûti, jedno po druhém, aby se pomocí rybáfiského prutu z lekce 11

a obrázkÛ zvífiat na vystfiiÏení, které jsou souãástí této pfiíruãky, snaÏily ulovit

nûjaké zvífie. AÏ kaÏdé dítû chytí nûjaké zvífie, poÏádejte je, jedno po druhém,

aby ukázaly ostatním zvífie, které ulovily, a aby o nûm nûco fiekly.

4. Udûlejte pro kaÏdé dítû odznak, na kterém bude napsáno Budu se chovat

laskavû ke zvífiatÛm. Tento odznak si pak mÛÏe dítû pfiipnout na obleãení a vzít

si ho domÛ.

5. Pomozte dûtem pfiedvádût pohyby spojené s touto hrou s prsty:

Pejsek v de‰ti

Pr‰í, pr‰í velké kapky, (napodobujte dé‰È tfiepotáním prstÛ na rukou)

pejsek uÏ má mokré tlapky. (pfie‰lapujte na místû a pfiedvádûjte, Ïe máte

mokrá chodidla)

Kam se pÛjde usu‰it?

Do boudiãky, kde má svÛj byt. (vytvofite rukama stfiechu nad hlavou)

6. PoÏádejte dûti, aby se postavily a pfiedvádûly dané pohyby s vámi, zatímco vy

pfiefiíkáváte tuto fiíkanku:

Noé

Noé moudr˘ prorok byl,

proto mu Pán pfiikázal, (zdvihnûte ukazováãek)

aby archu postavil (obûma rukama naznaãte tvar velké lodi)

a zvífiátka do ní vzal.(pokyÀte rukou)

âtyfiicet dní pr‰elo, (pfiedvádûjte dé‰È tfiepotáním prstÛ na rukou)

voda na zem padala.

Noé se v‰ak v lodi modlil, (zaloÏte ruce, jako kdyÏ se modlíte)

zvífiátka se nebála. (zavrÈte nesouhlasnû hlavou)

„Voda mizí, uÏ tu není!“, (rozhoìte rukama a pokrãte rameny)

Noé v‰em hned oznámil.

Potom Bohu podûkoval, (zaloÏte ruce, jako kdyÏ se modlíte)

Ïe je s láskou ochránil. (poloÏte si pravou ruku na srdce)

DoplÀkové ãinnosti
pro mlad‰í dûti 1. PoÏádejte dûti, aby vyprávûly o domácích mazlíãcích, které mají nebo které by

rády mûly. Diskutujte s dûtmi o tom, jak máme zacházet s domácími mazlíãky a

jak se o nû máme starat.

Lekce 35
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2. Pfiefiíkejte slova písnû „Svût je velk˘, kulat˘“ („The World Is So Big“, Children’s

Songbook, str. 235). Pfiedvádûjte níÏe naznaãené pohyby:

Tolik krásy na tom svûtû

BÛh nám stvofiil, radujte se. (ukaÏte ukazovákem nahoru)

Veliké hory, (naznaãte nad hlavou rukama ‰títy hor)

vysoké stromy, (natáhnûte ruce do v˘‰ky)

ptáãky ve vzduchu, (zamávejte rukama jako kfiídly)

zvífiata na zemi. (dfiepnûte si a zase vstaÀte)

Svût je velk˘, kulat˘, (utvofite rukama velk˘ kruh)

Ïijeme v nûm já i vy. (ukaÏte na sebe a pak na ostatní dûti)

3. UkaÏte dûtem postupnû nûkolik vystfiiÏen˘ch obrázkÛ zvífiat a poÏádejte je, aby

vám fiekli, co o daném zvífieti vûdí, napfiíklad kde Ïije, jaké vydává zvuky a co

se jim na daném zvífieti líbí.





Mohu b˘t dobr˘m pfiíkladem
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Cíl Pomoci kaÏdému dítûti, aby bylo dobr˘m pfiíkladem pro druhé tím, Ïe následuje

JeÏí‰Ûv pfiíklad.

Pfiíprava 1. S modlitbou si prostudujte Matou‰e 4:19; Luká‰e 19:1–10; Jana 13:15 a

3. Nefiho 17:11–24.

2. Potfiebné materiály:

a) Bible a Kniha Mormonova.

b) Nûkolik obrázkÛ stop (otiskÛ chodidla) vystfiiÏen˘ch z papíru.

c) Obrázek 1-3, JeÏí‰ Kristus (Obrazy z evangelia 240; 62572); obrázek 1-63,

Zacheus na stromû; obrázek 1-64, JeÏí‰ se modlí s Nefity (62542).

3. Pfiipravte si v‰e potfiebné pro kaÏdou obohacující ãinnost, kterou chcete pouÏít.

V˘ukové ãinnosti Vyzvûte nûkteré dítû, aby proneslo úvodní modlitbu.

âinnost k upoutání
pozornosti

Zazpívejte s dûtmi píseÀ „Dûlej, co dûlám“ („Do As I‘m Doing“, Children’s

Songbook, str. 276) nebo slova této písnû pfiefiíkejte. PoÏádejte dûti, aby napo-

dobovaly to, co dûláte vy, napfiíklad zakruÏte rukama, zatleskejte nebo mávejte

rukama jako pták.

Dûlej, co dûlám,

co ti ukáÏu,

tohleto dûlej,

jak ti ukáÏu.

Dole nebo nahofie,

rychle nebo pomalu,

dûlej, co dûlám,

co ti ukáÏu,

tohleto dûlej,

to ti ukáÏu.

(© 1963 D. C. Heath and Company. Oti‰tûno se svolením.)

Vysvûtlete dûtem, Ïe kdyÏ dûlaly to, co jste dûlali vy, tak tím následovaly vá‰

pfiíklad. KdyÏ následujeme nûãí pfiíklad, dûláme to, co dûlá ten druh˘. ¤eknûte

dûtem, Ïe JeÏí‰ fiekl: „Následujte mû.“ (Viz Matou‰ 4:19.)

Nebesk˘ Otec poslal na zem JeÏí‰e Krista, aby byl pro nás pfiíkladem

Vystavte obrázek 1-3, JeÏí‰ Kristus. Vysvûtlete, Ïe jedním z dÛvodÛ, pro JeÏí‰

pfii‰el na zem, je ten, aby byl pro nás pfiíkladem a aby nám ukázal, jak máme Ïít.

JeÏí‰ byl dokonal˘. To znamená, Ïe dûlal v‰e správnû. Máme se snaÏit Ïít tak,

jak Ïil on, kdyÏ byl na zemi.

Lekce
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Otevfiete Bibli a pfieãtûte dûtem Jana 13:15. Vysvûtlete dûtem, Ïe toto jsou

JeÏí‰ova slova. ZdÛraznûte, Ïe chceme b˘t takov˘mi, jako je JeÏí‰, a Ïe chceme

následovat jeho pfiíklad.

PíseÀ Pomozte dûtem zazpívat první ãásti písnû „SnaÏím se b˘t jako JeÏí‰“ („I’m Trying

to Be like Jesus“, Children’s Songbook, str. 78) nebo pfiefiíkat slova této ãásti

písnû.

SnaÏím se b˘t jako JeÏí‰.

Chodívám v jeho stopách.

SnaÏím se mít rád jako on,

v práci, slovech, my‰lenkách.

(© 1980 Janice Kapp Perry. PouÏito se svolením.)

• Co máme napfiíklad dûlat, kdyÏ se snaÏíme b˘t jako JeÏí‰?

Pfiíbûh UkaÏte obrázek 1-63, Zacheus na stromû, a vyprávûjte pfiíbûh o JeÏí‰i a Zacheovi,

jak je popsán v Luká‰ovi 19:1–10. Vysvûtlete, Ïe JeÏí‰ nám dal dobr˘ pfiíklad,

kdyÏ se choval k Zacheovi laskavû. I kdyÏ ostatní lidé nemûli Zachea rádi, JeÏí‰

chtûl jít k nûmu domÛ a chtûl b˘t jeho pfiítelem.

• âím JeÏí‰ projevoval Zacheovi svou laskavost? (Viz Luká‰ 19:5.)

• Jak myslíte, Ïe se Zacheus cítil, kdyÏ byl JeÏí‰ k nûmu laskav˘?

PíseÀ Pfiefiíkejte slova písnû „Mûjte se vÏdy rádi“ („Jesus Said Love Everyone“,

Children’s Songbook, str. 61) a pfiedvádûjte pfiitom níÏe uvedené pohyby:

JeÏí‰ fiíká lidem v‰em: (rozpfiáhnûte ruce)

,Mûjte se vÏdy rádi. (poloÏte si ruku na srdce)

Chovejte se laskavû, (k˘vejte souhlasnû hlavou)

buìte kamarádi.‘ (obejmûte se)

Pfiíbûh UkaÏte obrázek 1-64, JeÏí‰ se modlí s Nefity, a vyprávûjte pfiíbûh o tom, jak se

JeÏí‰ modlil za nefitské dûti, jak je to popsáno v 3. Nefim 17:11–24. Vysvûtlete,

Ïe JeÏí‰ nám sv˘m pfiíkladem ukázal, Ïe se máme modlit za druhé.

• Za koho se JeÏí‰ modlil? (Viz 3. Nefi 17:21.)

• Co myslíte, jak se tyto dûti cítily, kdyÏ se za nû JeÏí‰ modlil?

• Za koho se mÛÏeme modlit my?

Diskutujte o tom, za koho se mÛÏeme modlit – napfiíklad za ãleny rodiny, za

nemocné lidi, za misionáfie a za na‰e církevní vedoucí.

âinnost Vystavte obrázek 1-63, Zacheus na stromû, na jednu stranu místnosti, a obrázek

1-64, JeÏí‰ se modlí s Nefity, na druhou stranu místnosti a umístûte na podlahu

papírové stopy, které vedou ke kaÏdému obrázku. PoÏádejte dûti, aby znovu

zazpívaly slova první ãásti písnû „SnaÏím se b˘t jako JeÏí‰“ nebo aby tato slova

pfiefiíkaly a aby pfiitom následovaly stopy na podlaze vedoucí k jednotliv˘m obr-

ázkÛm.
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Zastavte se u kaÏdého obrázku a poÏádejte dûti, aby vyprávûly to, co si z daného

pfiíbûhu pamatují. Pomozte dûtem pfiijít na to, jak mohou b˘t, jako JeÏí‰, dobr˘m

pfiíkladem v dané situaci. Napfiíklad mohou pÛjãit hraãky dítûti, které potfiebuje pfií-

tele, nebo si s ním mohou hrát (Zacheus), a mohou se modlit za nûkoho, kdo je

nemocn˘ nebo potfiebuje zvlá‰tní pomoc (modlitba za nefitské dûti).

Pomozte dûtem uvûdomit si, Ïe kdyÏ projevují lásku druh˘m tím, Ïe jsou k nim

laskavé a modlí se za nû, následují tak JeÏí‰Ûv pfiíklad. Také jsou dobr˘m pfiíkla-

dem pro druhé lidi.

PíseÀ Zazpívejte nebo pfiefiíkejte refrén písnû „SnaÏím se b˘t jako JeÏí‰“ („I’m Trying to

Be like Jesus“, Children’s Songbook, str. 78) a pfiedvádûjte pfiitom níÏe uvedené

pohyby:

Miluj ostatní tak jak JeÏí‰ nás. (obejmûte sami sebe)

Prokazuj laskavost v‰ím, co dûlá‰, (potfieste si s nûk˘m rukou)

bys mírnû a s láskou jednal i myslil, (naznaãte jednou rukou hlavu nûjakého

zvífiete a druhou rukou ji pohlaìte)

vÏdyÈ JeÏí‰ nás v‰echny uãil. (dejte ruce k sobû, dlanûmi nahoru, jako kdyÏ máte

knihu písma)

(© 1980 Janice Kapp Perry. PouÏito se svolením.)

MÛÏeme b˘t dobr˘m pfiíkladem pro druhé

Vysvûtlete, Ïe kdyÏ dûti následují JeÏí‰Ûv pfiíklad, tak druzí lidé je sledují a násle-

dují jejich pfiíklad.

âinnost PoÏádejte nûkteré dítû, aby se postavilo pfied tfiídu a bylo vedoucím. PoÏádejte

toto dítû, aby pfiedvádûlo urãité ãinnosti, které budou ostatní dûti následovat –

napfiíklad mÛÏe zatleskat, otoãit se kolem dokola nebo povyskoãit. Opakujte

tuto ãinnost, aby i dal‰í dûti mohly b˘t vedoucím.

Vysvûtlete, Ïe existují dÛleÏitûj‰í vûci, neÏ je h˘bání tûlem, ve kter˘ch mÛÏeme

b˘t pfiíkladem druh˘m. ¤eknûte dûtem, Ïe mohou b˘t dobr˘m pfiíkladem pro

druhé tím, Ïe budou dûlat dobré vûci – napfiíklad mluvit pravdu, poslouchat

maminku a tatínka, pÛjãovat si hraãky, chovat se uctivû na shromáÏdûní a

pomáhat své rodinû.

• Co mÛÏete dûlat, abyste byli dobr˘m pfiíkladem pro druhé?

PoÏádejte kaÏdé dítû, aby pfiem˘‰lelo o tom, jak mÛÏe b˘t dobr˘m pfiíkladem,

a aby fieklo ostatním dûtem ve tfiídû, co bude dûlat.

Svûdectví Vyprávûjte o tom, jak jste následovali dobr˘ pfiíklad nûkoho druhého. Podûlte

se o své pocity t˘kající se toho, jak je dÛleÏité následovat JeÏí‰Ûv pfiíklad.

Povzbuìte dûti, aby byly dobr˘m pfiíkladem pro druhé tím, Ïe budou dûlat to,

co by dûlal JeÏí‰.
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Obohacující
ãinnosti Vyberte nûkteré z níÏe uveden˘ch ãinností a pouÏijte je bûhem lekce.

1. Pfiipravte pro kaÏdé dítû jednoduchou korunu nebo ãepici z papíru. Na kaÏdou

korunu nebo ãepici napi‰te Mohu b˘t dobr˘m pfiíkladem. Povídejte si o tom,

v ãem mohou b˘t dûti dobr˘m pfiíkladem bûhem následujícího t˘dne.

2. UkaÏte dûtem baterku (kapesní svítilnu) nebo jin˘ mal˘ zdroj svûtla. RozsviÈte ji

a povídejte si o tom, jak lidem pomáhá svûtlo, které baterka vyzafiuje. Pfieãtûte

nahlas první ãást vûty v 3. Nefim 12:16. Vysvûtlete dûtem, Ïe kdyÏ dávají dobr˘

pfiíklad druh˘m, jsou jako malá svûtélka, protoÏe ostatní lidé je mohou vidût a

následovat. PoÏádejte jedno dítû, aby drÏelo baterku a vedlo ostatní kolem

místnosti. Opakujte tuto ãinnost, dokud se v‰echny dûti, které chtûjí

pfiedstavovat vedoucího, nevystfiídají.

3. PoÏádejte dûti, aby se postavily a pfiedvádûly pohyby spojené s touto fiíkankou:

JeÏí‰ má malé dûti rád

Po pra‰né cestû malé dûti bûÏí, (bûÏte na místû)

co nejrychleji, aby pfii‰ly vãas.

Zástupem lidí se tlaãí jen stûÏí, (pfiedvádûjte, Ïe se tlaãíte zástupem)

a dokud Ho neuvidí, zkou‰ejí to zas. (postavte se na ‰piãky a rozhlíÏejte se kolem)

Nûktefií dospûlí je chtûjí odehnat. (rukama pfiedvádûjte, Ïe nûkoho odháníte)

„JeÏí‰ teì na vás nemá ãas.“ (zamraãte se a zavrÈte nesouhlasnû hlavou)

Ale JeÏí‰ má malé dûti rád! (obejmûte se)

„NebraÀte jim,“ zní Jeho hlas.

(Upraveno podle: Margaretta Harmon, Bible Story Finger Plays and Action

Rhymes [Cincinnati: Standard Publishing, 1964], str. 27.)

DoplÀkové ãinnosti
pro mlad‰í dûti 1. PoÏádejte dûti, aby zopakovaly slovo pfiíklad. ¤eknûte jim, Ïe kdyÏ je nûkdo pro

vás dobr˘m pfiíkladem, chcete b˘t, aÏ vyrostete, jako on. Na‰i rodiãe pro nás

mohou b˘t dobr˘m pfiíkladem. PoÏádejte dûti, aby uvedly, co jejich rodiãe

dûlají, aby o nû peãovali nebo aby byly ‰Èastné.

2. PoÏádejte dûti, aby se chytily za ruce a chodily v kruhu, zatímco vy zpíváte píseÀ

„KdyÏ pomáháme“ („When We‘re Helping“, Children’s Songbook, str. 198) nebo

pfiefiíkáváte slova této písnû. Zopakujte píseÀ tolikrát, kolikrát chcete, a nahraìte

slovo mamince oznaãením dal‰ích ãlenÛ rodiny.

3. Zahrajte si s dûtmi hru „Následuj vedoucího“. PoÏádejte dûti, aby se postavily

do fiady za sebe. PoÏádejte první dítû v fiadû, aby dobûhlo, dohopsalo nebo

doskákalo na jedné noze nebo aby se jinak pfiemístilo na druhou stranu

místnosti. Ostatní dûti následují toto první dítû a opakují v‰echno po nûm.

Pak se první dítû zafiadí na konec fiady a dal‰í dítû se stává nov˘m vedoucím.

Pokraãujte v této ãinnosti, dokud se v‰echny dûti nevystfiídají v roli vedoucího.
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Cíl Posílit touhu kaÏdého dítûte, aby bylo ãestné.

Pfiíprava 1. S modlitbou si prostudujte Exodus 20:15–16; Almu 53:16–22; 56:44–57 a

âlánky víry 1:13. Viz také Zásady evangelia (31110 121), kapitola 31.

2. Vyrobte pro kaÏdé dítû jednoduchou ãelenku z pruhu papíru nebo látky.

Na kaÏdou ãelenku napi‰te Mohu b˘t ãestn˘(á).

3. Potfiebné materiály:

a) Bible a Kniha Mormonova.

b) Knoflík nebo jin˘ mal˘ pfiedmût.

c) Obrázek 1-13, Joseph Smith (Obrazy z evangelia 400; 62449); obrázek 1-65,

Dva tisíce mlad˘ch bojovníkÛ (Obrazy z evangelia 313; 62050).

4. Pfiipravte si v‰e potfiebné pro kaÏdou obohacující ãinnost, kterou chcete pouÏít.

V˘ukové ãinnosti Vyzvûte nûkteré dítû, aby proneslo úvodní modlitbu.

âinnost k upoutání
pozornosti

PoÏádejte nûkteré dítû, aby se postavilo pfied tfiídu. Sepnûte ruce a schovejte

v nich knoflík nebo jin˘ mal˘ pfiedmût. PoÏádejte ostatní dûti, aby sepjaly ruce.

Pak jdûte od jednoho dítûte k druhému a „projeìte“ sv˘ma rukama mezi jeho

rukama. Do rukou jednoho dítûte spusÈte knoflík. PoÏádejte dûti, aby tiskly ruce

k sobû, jako kdyby mûly knoflík. Pak se zeptejte: „Knoflík, knoflík, kdo má ten

knoflík?“ PoÏádejte dítû, které stojí vpfiedu, aby hádalo, které dítû má knoflík, tím,

Ïe se ho zeptá: „(Jméno dítûte), má‰ knoflík?“ ¤eknûte dûtem, Ïe mají odpovídat

po pravdû: „Ne, nemám knoflík“ nebo „Ano, mám knoflík.“

Zahrajte si tuto hru nûkolikrát a vyberte pfiitom jiné dûti, které budou hádat, kdo

má knoflík, a které ho budou pfiedávat. Pochvalte dûti za jejich ãestnost.

Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ si pfiejí, abychom byli ãestní

UkaÏte obrázek 1-13, Joseph Smith. ¤eknûte dûtem, Ïe prorok Joseph Smith

ve tfiináctém ãlánku víry napsal: „Vûfiíme, Ïe máme b˘ti ãestní.“ Pomozte dûtem,

aby se tato slova nauãily nazpamûÈ.

• Co to znamená b˘t ãestn˘?

Vysvûtlete, Ïe b˘t ãestn˘ znamená fiíkat pravdu, nebrat si vûci, které patfií nûkomu

jinému, a jednat s druh˘mi lidmi poctivû.

UkaÏte Bibli a fieknûte dûtem, Ïe MojÏí‰ pfiinesl sv˘m lidem Desatero pfiikázání

(viz Exodus 20). Vysvûtlete, Ïe Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ dali MojÏí‰ovi dvû pfiiká-

zání, která se t˘kají ãestnosti a poctivosti: „Nepokrade‰“ a „Nepromluví‰ proti

bliÏnímu svému kfiivého svûdectví.“ Pfieãtûte nahlas Exodus 20:15–16.
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• Co to znamená krást?

Vysvûtlete, Ïe vydávat kfiivé svûdectví znamená fiíkat nûco, co není pravda.

PíseÀ Pfiefiíkejte slova první ãásti písnû „Vûfiím, Ïe mám b˘t poctiv˘“ („I Believe in Being

Honest“, Children’s Songbook, str. 149).

Vûfiím, Ïe mám b˘t poctiv˘,

vûfiím, Ïe fiíkat pravdu mám,

vûfiím, Ïe takov˘m bude‰ i ty

a Ïe ostatní pfiidají se k nám.

âinnost Popi‰te dûtem nûkolik situací. PoÏádejte je, aby se postavily, kdyÏ se jedná o

ãestné chování, a aby se posadily, kdyÏ se jedná o nûco neãestného. PouÏijte

níÏe uvedené pfiíklady nebo si vymyslete své vlastní:

• Vezmete si nûjakou sladkost, pfiestoÏe vám maminka fiekla, Ïe si ji brát nemáte.

• ¤eknete po pravdû, co dûláte.

• Vezmete si nûco, co vám nepatfií.

• Pfiiznáte se, Ïe jste udûlali nûco ‰patného.

• ¤eknete, Ïe nûkdo jin˘ udûlal nûco ‰patného, i kdyÏ jste to udûlali vy.

• Najdete peníze nebo nûco, co patfií nûkomu jinému, a vrátíte mu to.

PoÏádejte dûti, aby se podûlily o nûjak˘ jejich záÏitek t˘kající se toho, kdyÏ se

zachovaly ãestnû.

• Jak˘ máte pocit, kdyÏ jste ãestní?

• Jak˘ máte pocit, kdyÏ nejste ãestní?

• Proã nûkdy mÛÏete mít strach z toho b˘t ãestní? (MÛÏete míst strach

z potrestání nebo z toho, Ïe nûkoho zarmoutíte.)

Pomozte dûtem porozumût tomu, Ïe se mÛÏeme cítit lépe, kdyÏ jsme ãestní, i

kdyÏ b˘t ãestn˘ je nûkdy tûÏké.

KdyÏ jsme ãestní, jsme poÏehnáni

Pfiíbûh UkaÏte obrázek 1-65, Dva tisíce mlad˘ch bojovníkÛ. Vyprávûjte pfiíbûh o dvou

tisících mlad˘ch bojovnících, jak je to popsáno v Almovi 53:16–22 a 56:44–57,

a zvlá‰tû v Almovi 53:20–21. Vysvûtlete, Ïe jedním z dÛvodÛ, proã byli tito mladí

muÏi tak v˘jimeãní, byl ten, Ïe byli ãestní. Pfieãtûte nahlas poslední ãást vûty

v Almovi 53:20 (poãínaje slovy byli to muÏové, ktefií byli vûrní). Vysvûtlete, Ïe b˘t

vûrn˘ znamená b˘t ãestn˘. Tito mladí bojovníci byli ãestní, a proto byli v bitvû

ochránûni. Byli poÏehnáni za svou ãestnost, víru a odvahu. I my budeme poÏeh-

náni, pokud budeme ãestní.

• Jak byly dva tisíce mlad˘ch bojovníkÛ poÏehnáni za svou ãestnost? (Viz Alma

56:54–56.)
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âinnost Dejte dûtem ãelenky. PoÏádejte je, aby pfiedstavovaly dva tisíce mlad˘ch boj-

ovníkÛ a aby pochodovaly kolem místnosti, zatímco vy vytleskáváte nûjak˘

rytmus. PoÏádejte je, aby se zastavily, kdyÏ pfiestanete tleskat, a zeptejte se

nûkterého dítûte, jak mÛÏe b˘t ãestné. Zaãnûte opût vytleskávat a opakujte tuto

ãinnost, dokud nemají v‰echny dûti pfiíleÏitost odpovûdût na tuto otázku.

Svûdectví Vydejte svûdectví o tom, Ïe Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ si pfiejí, abychom byli ãestní,

a o tom, Ïe kdyÏ jsme ãestní, mÛÏeme pociÈovat radost.

Obohacující
ãinnosti Vyberte nûkteré z níÏe uveden˘ch ãinností a pouÏijte je bûhem lekce.

1. Vyprávûjte vlastními slovy níÏe uveden˘ pfiíbûh o Jacobovi Hamblinovi:

Jacob Hamblin byl jedním z prvních pion˘rÛ, ktefií ‰li osídlit jiÏní Utah. Mûl rád

indiány, ktefií tam Ïili, a nauãil se mluvit jejich fieãí. Choval se k indiánÛm vÏdy

ãestnû, a oni mu dÛvûfiovali. Jednou Jacob poslal svého syna k jednomu

indiánovi, aby vymûnil poníka za nûkolik pokr˘vek. Indián si poníka peãlivû

prohlédl a pak pfiinesl nûkolik pokr˘vek. JacobÛv syn mu ale fiekl: „To

nestaãí.“ A indián pfiiná‰el dal‰í a dal‰í pokr˘vky. KdyÏ uÏ mûl JacobÛv syn

dojem, Ïe má dost pokr˘vek, vyrazil na cestu domÛ a byl hrd˘ na to, Ïe za

poníka získal tolik pokr˘vek. KdyÏ Jacob uvidûl, kolik pokr˘vek jeho syn

pfiivezl domÛ, nemûl z toho radost. Poník nemûl hodnotu tolika pokr˘vek.

Jacob tedy synovi fiekl, aby indiánovi polovinu pokr˘vek vrátil. KdyÏ se s nimi

vrátil, indián se smál a fiekl: „Vûdûl jsem, Ïe je Jacob po‰le zpátky.“ (Viz

Jacob Hamblin Jr., as told to Louise Lee Udall, in A Story to Tell [Salt Lake

City: Deseret Book Co., 1945], 359–360.)

Vysvûtlete, Ïe indián vûdûl, Ïe Jacob Hamblin je ãestn˘ muÏ a vrátí mu

pokr˘vky, které mu dal navíc. Indián Jacobovi vûfiil, protoÏe Jacob byl vÏdy

ãestn˘. PoÏádejte dûti, aby tento pfiíbûh zahrály nebo aby ho vyprávûly znovu.

2. Pomocí jednoduch˘ch loutek, napfiíklad maÀáskÛ vyroben˘ch z ponoÏek nebo

papírov˘ch sáãkÛ, zahrajte situaci, kdy se nûkdo rozhoduje mezi tím, má-li b˘t

ãestn˘ nebo neãestn˘. PouÏijte níÏe uvedené pfiíklady nebo si vymyslete své

vlastní:

• Rozbil jsi talífi a maminka se ptá, kdo to udûlal.

• Pomáhá‰ nûkomu sebrat peníze, které se mu rozsypaly na zem, a jsi

pokou‰en nûjaké peníze si vzít.

• Snûdl jsi dvû su‰enky poté, co ti tatínek fiekl, Ïe je nemá‰ jíst. Tatínek se tû

ptá, zda jsi ty su‰enky snûdl.

PoÏádejte dûti, aby pomocí loutek jedno po druhém ukázaly a fiekly, jak se mají

v dané situaci zachovat.
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DoplÀkové ãinnosti
pro mlad‰í dûti 1. Zeptejte se dûtí, zda je v místnosti kÛÀ. ¤eknûte jim, Ïe i kdyÏ se dívaly velmi

pozornû, nemohly konû najít, protoÏe v místnosti Ïádn˘ není. Nebylo by poctivé

fiíci, Ïe v místnosti kÛÀ je. Zeptejte se, zda mohou vidût (uveìte nûco,

co mohou dûti jednodu‰e vidût). Vysvûtlete, Ïe je poctivé fiíci, Ïe tato vûc

v místnosti je. ¤eknûte dûtem, Ïe kdyÏ fieknou nûco, co je pravdivé nebo co

je skuteãné, tak jsou ãestné.

2. PoÏádejte dûti, aby zvedly obû ruce, kdyÏ fieknete nûco, co je pravda, a aby

daly obû ruce dolÛ, kdyÏ fieknete nûco, co pravda není. PouÏívejte jednoduchá,

av‰ak oãividná tvrzení, napfiíklad „Mám ve vlasech kvûtinu“, „Mám na sobû

‰aty“, „Honzíkovy kalhoty jsou ãervené“ nebo „Sedíte na Ïidli“.

3. Zazpívejte píseÀ „Správnû zkus Ïít“ (ZNPPD 2, ã. 66) nebo slova této písnû

pfiefiíkejte.
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Cíl Povzbudit kaÏdé dítû, aby projevovalo lásku k Nebeskému Otci a JeÏí‰ovi tím,

Ïe se bude chovat uctivû.

Pfiíprava 1. S modlitbou si prostudujte Exodus 3:1–10.

2. Potfiebné materiály:

a) Bible.

b) Obrázek 1-19, Kristus a dûti (Obrazy z evangelia 216; 62467); obrázek 1-66,

MojÏí‰ a hofiící kefi (Obrazy z evangelia 107; 62239); obrázek 1-67, Uctivé

dûti ve tfiídû.

3. Pfiipravte si v‰e potfiebné pro kaÏdou obohacující ãinnost, kterou chcete pouÏít.

V˘ukové ãinnosti Vyzvûte nûkteré dítû, aby proneslo úvodní modlitbu.

âinnost k upoutání
pozornosti

PoÏádejte dûti, aby zaloÏily ruce a potichu sedûly, zatímco vy jemn˘m hlasem

budete zpívat píseÀ „Uctivû potichu“ („Reverently, Quietly“, Children’s Songbook,

str. 26) nebo budete slova této písnû pfiefiíkávat. Pokud dûti tuto píseÀ znají,

mohou zpívat s vámi.

Uctivû, laskavû, na tebe teì myslíme,

potichu, uctivû, píseÀ rádi zpíváme,

potichu, uctivû pomodlíme se,

aÈ dnes v na‰ich srdcích Duch Svat˘ pfieb˘vá.

Poté, co dozpíváte nebo doãtete slova písnû, podûkujte dûtem, Ïe sedûly potichu.

MÛÏeme se chovat uctivû na shromáÏdûní

UkaÏte obrázek 1-67, Uctivé dûti ve tfiídû.

• Kde jsou tyto dûti?

• Co tam dûlají?

• Co myslíte, o ãem pfiem˘‰lejí?

• Jak se chováte, kdyÏ pfiijdete do Primárek?

Vysvûtlete, Ïe kdyÏ pfiijdeme na shromáÏdûní, máme se chovat urãit˘m zpÛsobem.

¤íká se tomu, Ïe jsme uctiví.

PoÏádejte dûti, aby nûkolikrát zopakovaly slovo uctiv˘.

• Co myslíte, co to znamená b˘t uctiv˘?

Vysvûtlete, Ïe b˘t uctiv˘ znamená chovat se tak, Ïe tím projevujeme lásku a úctu

Nebeskému Otci a JeÏí‰ovi. Svou lásku k nim mÛÏeme projevovat tûmito zpÛsoby

(poÏádejte dûti, aby nûco z toho, co zmíníte, pfiedvedly):
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• Chodit potichu a mluvit jemn˘m hlasem.

• Sedût potichu a naslouchat modlitbám a v˘uce lekce.

• Zvednout ruku, kdyÏ chceme nûco fiíci.

• ZaloÏit ruce.

• UdrÏovat sborov˘ dÛm ãist˘.

Vysvûtlete, Ïe kdyÏ se takto chováme nebo toto dûláme, Nebesk˘ Otec a JeÏí‰

poznají, Ïe je máme rádi a Ïe rádi chodíme na shromáÏdûní.

PíseÀ Pfiefiíkejte s dûtmi slova písnû „Chci se chovat uctivû“ („I Want to Be Reverent“,

Children’s Songbook, str. 28). Podle pfiání tuto ãinnost zopakujte.

Chci se chovat uctivû

a ukázat, Ïe mám tû rád,

budu ti‰e naslouchat,

chci se tobû podobat.

• Proã se máme v Primárkách chovat uctivû?

PfiipomeÀte dûtem, Ïe kdyÏ jsme uctiví, mÛÏeme naslouchat sv˘m uãitelÛm a

mÛÏeme se uãit o Nebeském Otci a JeÏí‰ovi. KdyÏ jsme uctiví, pomáháme tím

ostatním, aby byli uctiví také.

• V jaké budovû teì jsme?

• âí je to dÛm?

Vysvûtlete, Ïe sborov˘ dÛm patfií Nebeskému Otci a JeÏí‰ovi. Je to místo, kam

se chodíme uãit o Nebeském Otci a JeÏí‰ovi a tomu, co si pfiejí, abychom dûlali.

âinnost Pfiedveìte s dûtmi tuto hru s prsty. Pfiedvádûjte improvizovanû rukama rÛzné

ãásti sborového domu.

Sborov˘ dÛm

Sborov˘ dÛm moc krásn˘ je,

uvnitfi jen pokoj panuje.

Okny sem svítí sluníãko,

zastav se, zklidni maliãko.

Na Ïidli hezky usedni,

nechtûj b˘t nikdy poslední.

S vdûãností Bohu zpívej,

k modlitbû vÏdy se pfiidej. (zaloÏte ruce a skloÀte hlavu)

• Co napfiíklad máte dûlat ve sborovém domû?

• Co napfiíklad ve sborovém domû dûlat nemáte?

Pomozte dûtem porozumût tomu, Ïe ve sborovém domû jsou místa, kde mÛÏ-

eme bûhat a hrát hry, a Ïe jsou urãité chvíle, kdy se tûmto ãinnostem mÛÏeme

vûnovat, ale na vût‰inû míst v budovû a v nedûli se máme chovat uctivû.

ZdÛraznûte, Ïe kromû toho, Ïe sedíme potichu v Primárkách i v kapli, také cho-

díme a mluvíme potichu i na chodbách.
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Pfiíbûh Vyprávûjte pfiíbûh o tom, jak dûti z va‰í tfiídy pfiicházejí do Primárek. ZmiÀte se o

tom, jak vesele pobíhají a poskakují cestou do budovy, jak potom chodí potichu,

kdyÏ jsou uvnitfi, a co dûlají bûhem shromáÏdûní svátosti a v Primárkách a pak na

chodbû. ZdÛraznûte, jak uctivû se dûti chovají, kdyÏ pfiicházejí na shromáÏdûní.

PíseÀ Pfiefiíkejte slova písnû „Nohy mé“ („Two Happy Feet“, Children’s Songbook, str.

270), zatímco dûti chodí po místnosti a snaÏí se potichu a opatrnû na‰lapovat,

aby nedûlaly botami Ïádn˘ hluk.

Nohy mé mû nesou tam,

kam já právû jíti mám.

Skáãu na nich sem a tam,

nûkdy jimi zadupám.

V kapli ale chodím ti‰e,

moje kroky nejsou sly‰et,

na slovo mû poslechnou,

na místo mû dovedou.

• Co dûláte s nohama na chodbû ve sborovém domû? v kapli? ve tfiídû?

• Co dûláte s rukama?

• Co dûláte s hlasem?

MÛÏeme pociÈovat úctu

UkaÏte obrázek 1-19, Kristus a dûti, a vyjádfiete, jaké máte pocity, kdyÏ pfiem˘‰-

líte o JeÏí‰i Kristu a o tom, jak moc nás má rád. Vysvûtlete, Ïe to jsou pocity ucti-

vosti. Vyzvûte dûti, aby vyjádfiily, co ve vztahu k JeÏí‰ovi pociÈují ony.

Pfiíbûh Vystavte obrázek 1-66, MojÏí‰ a hofiící kefi, a vyprávûjte pfiíbûh uveden˘ v Exodu

3:1–10. ZdÛraznûte, Ïe MojÏí‰ pociÈoval úctu, kdyÏ k nûmu Pán promlouval

z hofiícího kefie a povolal ho, aby vyvedl dûti Izraele z Egypta. Pfieãtûte nahlas

z Bible ãást 5. ver‰e a vysvûtlete ho: „Szuj obuv svou s noh sv˘ch; nebo místo,

na kterémÏ ty stojí‰, zemû svatá jest.“

• Proã si MojÏí‰ sundal boty?

Vysvûtlete, Ïe tímto zpÛsobem vyjádfiil úctu. Pfiesvûdãte se, Ïe dûtí rozumûjí

tomu, Ïe k vyjádfiení uctivosti si nemusíme sundávat boty. Známe mnoho jin˘ch

zpÛsobÛ, jak vyjadfiovat uctivost.

• Jak mÛÏete vyjadfiovat uctivost?

MÛÏeme se chovat uctivû doma

¤eknûte dûtem, Ïe sborov˘ dÛm není jediné místo, kde máme b˘t uctiví.

• Co doma dûláte, kdyÏ se nûkdo modlí?

• Co doma dûláte bûhem rodinného domácího veãera?

Vysvûtlete, Ïe kdyÏ doma v tichosti nasloucháme druh˘m bûhem modlitby a

bûhem lekcí, chováme se uctivû. To ukazuje Nebeskému Otci a JeÏí‰ovi, Ïe je

máme rádi.
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Svûdectví Vyjádfiete svou lásku Nebeskému Otci a JeÏí‰i Kristu a svou vdûãnost za to, Ïe

tuto lásku mÛÏete projevovat uctiv˘m chováním. Povzbuìte dûti, aby projevovaly

lásku Nebeskému Otci a JeÏí‰ovi tím, Ïe se budou chovat uctivû v Primárkách,

na shromáÏdûní svátosti a doma bûhem modliteb a pfii rodinném domácím

veãeru.

Obohacující
ãinnosti Vyberte nûkteré z níÏe uveden˘ch ãinností a pouÏijte je bûhem lekce.

1. Projdûte se s dûtmi uctivû chodbami sborového domu. Je-li to moÏné,

nav‰tivte kapli. KdyÏ se vrátíte do tfiídy, pochvalte dûti za to, Ïe se chovaly

uctivû, a diskutujte o tom, jak jejich uctivé chování pomohlo dal‰ím lidem

v budovû, aby se ve sv˘ch tfiídách také chovali uctivû.

2. Obkreslete kaÏdému dítûti chodidlo na list papíru, na kterém jsou napsána

v˘‰e uvedená slova písnû „Nohy mé“ (viz strana 156). AÈ si kaÏdé dítû

obkreslené chodidlo vybarví a vezme domÛ.

3. PoÏádejte kaÏdé dítû, jedno po druhém, aby ukázalo, jak se mÛÏe chovat

uctivû ve tfiídû – napfiíklad mÛÏe v tichosti sedût, mít zaloÏené ruce nebo

zvednout ruku, kdyÏ chce nûco fiíci. Mluvte o tom, proã se máme v domû

Nebeského Otce chovat uctivû.

4. Pomozte dûtem pfiefiíkat slova jedné nebo obou níÏe uveden˘ch fiíkanek.

Napodobujte improvizovanû ãinnosti naznaãené ve slovech.

Otevfii, zavfii [ruce]

otevfii, zavfii;

otevfii, zavfii;

trochu zatleskej!

Otevfii, zavfii;

otevfii, zavfii;

do klína je dej!

Jednou rukou zatfiesu

Jednou rukou zatfiesu,

druhou je‰tû víc,

pak obûma zatleskám.

Zvednu ruce,

dám je dolÛ

a uÏ s nimi neh˘bám.

NoÏiãky dám k sobû,

aby nikam ne‰ly,

na Ïidli se posadím.

Skloním hlavu,

zavfiu oãi,

k modlitbû se pfiipravím.

Lekce 38
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DoplÀkové ãinnosti
pro mlad‰í dûti PoÏádejte dûti, aby zavfiely oãi. Pak je poÏádejte, aby zvedly ruku, kdyÏ zaslech-

nou, Ïe jste upustili minci nebo knoflík. UpusÈte minci nebo knoflík na podlahu

nebo na stÛl. Pak zabalte knoflík nebo minci do kapesníku nebo do malého

kousku látky. PoÏádejte dûti, aby mûly stále zavfiené oãi a bedlivû naslouchaly a

zvedly ruku, aÏ tentokrát usly‰í, jak mince nebo knoflík spadne. UpusÈte zabalen˘

knoflík nebo minci na podlahu nebo na stÛl. Pomozte dûtem porozumût tomu,

Ïe kdyÏ bedlivû nasloucháme, mÛÏeme toho sly‰et hodnû.
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39
Cíl Pomoci kaÏdému dítûti porozumût tomu, Ïe dobrá hudba nám mÛÏe pfiiná‰et

radost a mÛÏe nám pomáhat myslet na Nebeského Otce a JeÏí‰e.

Pfiíprava 1. S modlitbou si prostudujte 1. Samuelovu 16:19–23; Eter 6:2–12 a Nauku a

smlouvy 25:12.

2. Potfiebné materiály:

a) Bible, Kniha Mormonova a Nauka a smluvy.

b) Obrázek 1-61, Odchod z Nauvoo (Obrazy z evangelia 410; 62493); obrázek

1-68, David hraje králi Saulovi; obrázek 1-69, Jareditská plavidla.

3. Pfiipravte si v‰e potfiebné pro kaÏdou obohacující ãinnost, kterou chcete pouÏít.

Poznámka pro uãitele: Chcete-li, mÛÏete poÏádat vedoucí hudby v Primárkách,

aby vám s touto lekcí pomohla.

V˘ukové ãinnosti Vyzvûte nûkteré dítû, aby proneslo úvodní modlitbu.

âinnost k upoutání
pozornosti

PoÏádejte dûti, aby utvofiily krouÏek a nûkolikrát zazpívaly píseÀ „Jsi-li ‰Èastn˘“

(„If You’re Happy“, Children’s Songbook, str. 266) a pouÏily pfiitom slova jako

„pleskni rukama“, „nohou zadupej“ a „okem zamrkej“. Napodobujte improvizo-

vanû ãinnosti naznaãené ve slovech.

KdyÏ má‰ radost, tak si pleskni rukama,

kdyÏ má‰ radost, tak si pleskni rukama,

kdyÏ náladu má‰, je ti dobfie,

kaÏdému to ukaÏ bodfie,

kdyÏ náladu má‰, pleskni rukama.

• Jak˘ jste mûly pocit, kdyÏ jste zpívaly tuto píseÀ?

Dobrá hudba nám mÛÏe pfiiná‰et radost

Vysvûtlete, Ïe radostná, krásná nebo klidná hudba nám mÛÏe pomáhat v tom,

abychom se cítili dobfie. KdyÏ jsme smutní, rozzlobení nebo kdyÏ máme strach,

dobrá hudba nám mÛÏe pomoci, abychom se opût cítili ‰Èastní.

Pfiíbûh Vystavte obrázek 1-68, David hraje králi Saulovi. Vyprávûjte pfiíbûh o Davidovi,

jak hrával na harfu králi Saulovi, kdyÏ se král necítil dobfie, jak je to popsáno

v 1. Samuelovû 16:19–23.

• Co myslíte, proã se díky Davidovû hfie na harfu král Saul cítil lépe?

• Jaké hudební nástroje rádi posloucháte?

Krátce pantomimicky pfiedvádûjte nástroje, které dûti uvádûjí.
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âinnost PoÏádejte dûti, aby kaÏdé z nich pfiedvádûlo, Ïe hraje na hudební nástroj, napfií-

klad na piano, housle, kytaru, flétnu nebo harfu, zatímco pobrukujete nûkterou

známou píseÀ z Primárek nebo náboÏenskou píseÀ.

PíseÀ Vysvûtlete, Ïe zpûv nám také mÛÏe pomáhat, abychom pociÈovali radost.

Pfiefiíkejte slova písnû „Já si zpívám vesele“ („Happy Song“, Children’s

Songbook, str. 264) a pfiedvádûjte pfiitom níÏe uvedené pohyby:

KdyÏ sluníãko vychází, (utvofite rukama kruh nad hlavou)

ptaãí zpûv ho provází. (naznaãte rukama pohyb ptaãích zobáãkÛ pfii zpûvu)

I já si zpívám vesele, (ukaÏte prstem na sebe)

dnes je totiÏ nedûle. (zaloÏte ruce)

(© 1963 D. C. Heath and Company. Oti‰tûno se svolením.)

• Jaké písnû z Primárek vám pfiiná‰ejí radost?

PíseÀ AÈ si dûti vyberou svou oblíbenou píseÀ, a pak si ji s nimi zazpívejte.

Pfiíbûh UkaÏte obrázek 1-61, Odchod z Nauvoo, a vlastními slovy vyprávûjte tento pfiíbûh:

KdyÏ pion˘fii opustili své domovy v Nauvoo a ode‰li na západ, naloÏili v‰e, co

mohli, na kryté vozy nebo na ruãní vozíky. Museli tam nechat mnoho sv˘ch vûcí,

protoÏe pro nû nemûli místo. Cesta byla nároãná a pion˘fii byli na konci dne

obvykle velmi unaveni.

Veãer pion˘fii shromáÏdili svá zvífiata a vozy do kruhu a uprostfied tohoto kruhu

postavili velké ohni‰tû. Prorok Brigham Young vûdûl, Ïe hudba bude lidem

pomáhat, aby byli pfii svém putování ‰Èastnûj‰í. Povzbuzoval je, aby zpívali a

tanãili. Pion˘fii, ktefií si vzali housle, trubky a bubny, na tyto nástroje hráli. KaÏd˘

zpíval a tancoval kolem ohnû. Jednou z jejich oblíben˘ch písní byla i píseÀ

„Pojì, Svat˘, pojì“. Hudba dodávala pion˘rÛm sílu a odvahu. KdyÏ si zazpívali

a zatancovali a pak ‰li spát, cítili se ‰Èastní.

PíseÀ PoÏádejte dûti, aby se posadily do krouÏku a pfiedvádûly, Ïe jsou pion˘fii, ktefií

sedí kolem táborového ohnû. Zazpívejte si s dûtmi jejich oblíbenou píseÀ

z Primárek.

Hudba nám pomáhá pamatovat na Nebeského Otce a na JeÏí‰e

Vysvûtlete, Ïe hudba nám pomáhá pamatovat na Nebeského Otce a na JeÏí‰e.

PoÏádejte dûti, aby zavfiely oãi a pfiedstavily si, Ïe naslouchají hudbû, jak hraje

v kapli pfied shromáÏdûním svátosti.

• Jak vám mÛÏe hudba pomáhat v tom, abyste se na shromáÏdûní chovali

uctivû?

Vysvûtlete, Ïe Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ jsou rádi, kdyÏ nás sly‰í zpívat. Pfieãtûte

nahlas ãást ver‰e z Nauky a smluv 25:12 (aÏ po slova pro mne modlitbou).

Vysvûtlete, Ïe kdyÏ zpíváme církevní písnû, je to stejné, jako kdyÏ se

k Nebeskému Otci modlíme. Dûkujeme tím Nebeskému Otci za poÏehnání,

která nám dává. KdyÏ zpíváme o Nebeském Otci a o JeÏí‰ovi, pfiipomíná nám to,
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Ïe nás mají rádi a chtûjí nám pomáhat. Vysvûtlete, Ïe na shromáÏdûní svátosti

se zpívají náboÏenské písnû.

• Proã na shromáÏdûní zpíváme náboÏenské písnû a písnû z Primárek?

Pfiíbûh UkaÏte obrázek 1-69, Jareditská plavidla, a vyprávûjte pfiíbûh o Jareditech, ktefií

pfii‰li do zaslíbené zemû, jak je to popsáno v Eterovi 6:2–12. Vysvûtlete, Ïe kdyÏ

se Jaredité plavili ve sv˘ch lodích, zpívali písnû chvály Nebeskému Otci a

JeÏí‰ovi.

• Co myslíte, proã si Jaredité pfii svém putování zpívali?

• Co myslíte, jak se Jaredité cítili, kdyÏ na jejich plavidla udefiil vítr a vlny?

• Jak jim zpívání pomáhalo, kdyÏ dostali strach?

• Zpívali jste si nûkdy, kdyÏ jste dostali strach? Jak vám to pomohlo?

Svûdectví Podûlte se o záÏitek, kdy vám hudba pfiinesla radost. PfiipomeÀte dûtem, Ïe

Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ jsou rádi, kdyÏ je sly‰í zpívat dobré písnû. KdyÏ zpívají,

mohou pociÈovat radost a pamatovat na to, Ïe Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ je mají rádi.

Obohacující
ãinnosti Vyberte nûkteré z níÏe uveden˘ch ãinností a pouÏijte je bûhem lekce.

1. Pfiefiíkejte slova písnû „To nám jde“ („Fun to Do“, Children’s Songbook, str. 253),

která jsou uvedena v lekcích 9 a 33.

2. Pokud máte malou tfiídu, poÏádejte kaÏdé dítû, aby si vybralo svou oblíbenou

píseÀ z Primárek, a pak si tyto písnû spoleãnû zazpívejte se v‰emi dûtmi ve

tfiídû.

3. Udûlejte z papírov˘ch kalí‰kÛ tfiepaãky, které dûti budou moci pouÏít jako

rytmické nástroje. Do papírového kalí‰ku dejte trochu r˘Ïe nebo písku. Pfiilepte

lepicí páskou druh˘ kalí‰ek na první kalí‰ek, aby se r˘Ïe nebo písek nemohl

vysypat. Zazpívejte píseÀ z Primárek a poÏádejte dûti, aby pfiitom pouÏily své

tfiepaãky. MÛÏete si také pfiinést dal‰í pfiedmûty, které lze pouÏít jako rytmické

nástroje, napfiíklad zvonky nebo dfiívka ãi dfievûné kostky, kter˘mi mÛÏete

klepat o sebe.

4. PusÈte si hudební doprovod pro písnû z Primárek z audiokazet nebo

kompaktních diskÛ a poÏádejte dûti, aby podle hudebního doprovodu zpívaly

nebo pfiedvádûly rÛzné pohyby.

5. Vyprávûjte vlastními slovy pfiíbûh o tom, jak byli prorok Joseph Smith a dal‰í

vedoucí Církve v Ïaláfii v Carthage. Zlí lidé je uvrhli do Ïaláfie, i kdyÏ neudûlali

nic ‰patného. Prorok vûdûl, Ïe jeho Ïivot je ohroÏen, a byl velmi smutn˘.

PoÏádal svého pfiítele Johna Taylora, aby mu zazpíval. John byl také velmi

smutn˘ a fiekl Josephovi, Ïe nemá náladu zpívat, ale Joseph ho povzbudil, aby

zpíval. KdyÏ John zpíval píseÀ o JeÏí‰ovi, kaÏd˘ v Ïaláfii se cítil lépe. Tato píseÀ

jim pfiipomnûla, Ïe Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ je mají rádi. Dodala jim sílu a odvahu.

Lekce 39
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DoplÀkové ãinnosti
pro mlad‰í dûti 1. Zazpívejte si s dûtmi nûkolik jejich oblíben˘ch písní. PoÏádejte je, aby pfii zpûvu

potichu tleskaly. Povídejte si s dûtmi o tom, jak jim hudba pfiiná‰í radost.

2. Pfiipravte si nahrávky rÛzn˘ch hudebních stylÛ a pusÈte je dûtem. Dbejte na to,

aby se jednalo o hudbu vhodnou pro sabat.

3. ¤eknûte dûtem, Ïe Nebesk˘ Otec nám dal mnoho rÛzn˘ch druhÛ hudby.

Nûkterou hudbu sloÏili lidé a dal‰í hudbu vytváfií to, co je ve svûtû kolem nás.

Uveìte nûkteré pfiírodní úkazy nebo Ïivoãichy, ktefií vytváfiejí zvuky podobné

hudbû – napfiíklad vítr, dé‰È, ptáci, vãely a hrom. PoÏádejte dûti, aby kaÏd˘

zvuk napodobily.
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pfiem˘‰let o JeÏí‰ovi
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40
Cíl Povzbudit kaÏdé dítû, aby bûhem svátosti pfiem˘‰lelo o JeÏí‰i Kristu.

Pfiíprava 1. S modlitbou si prostudujte Luká‰e 22:19–20 a 3. Nefiho 18:1–11. Viz také

Zásady evangelia (31110 121), kapitola 23.

2. Se souhlasem presidentky Primárek poÏádejte biskupa, aby umoÏnil ãlenovi

kvora knûÏí pfiijít na nûkolik minut na zaãátku v˘ukové ãásti do va‰í tfiídy. âlen

kvora knûÏí se má pfiipravit na to, aby fiekl dûtem o sv˘ch zodpovûdnostech

t˘kajících se pfiípravy, Ïehnání a rozná‰ení svátosti a o sv˘ch pocitech ve

vztahu k tomuto posvátnému obfiadu.

3. Potfiebné materiály:

a) Bible a Kniha Mormonova.

b) Obrázky rÛzn˘ch událostí z JeÏí‰ova Ïivota, napfiíklad obrázek 1-16, Narození

(Obrazy z evangelia 201; 62495); obrázek 1-17, Chlapec JeÏí‰ v chrámu

(Obrazy z evangelia 205; 62500); obrázek 1-19, Kristus a dûti (Obrazy

z evangelia 216; 62467); obrázek 1-43, JeÏí‰ uzdravuje slepého (Obrazy

z evangelia 213; 62145) a jakékoli dal‰í obrázky, které chcete pouÏít.

c) Obrázek 1-3, JeÏí‰ Kristus (Obrazy z evangelia 240; 62572); obrázek 1-8,

Rozná‰ení svátosti (62021); obrázek 1-44, JeÏí‰ káÏe na západní polokouli

(Obrazy z evangelia 316; 62380); obrázek 1-70, Poslední veãefie (Obrazy

z evangelia 225; 62174).

4. Pfiipravte si v‰e potfiebné pro kaÏdou obohacující ãinnost, kterou chcete pouÏít.

V˘ukové ãinnosti Vyzvûte nûkteré dítû, aby proneslo úvodní modlitbu.

âinnost k upoutání
pozornosti

UkaÏte obrázek 1-8, Rozná‰ení svátosti. ¤eknûte dûtem, Ïe nedûlní shromáÏdûní,

kterého se obvykle úãastníme jako celá rodina, se naz˘vá shromáÏdûní svátosti.

• Proã se tomuto shromáÏdûní fiíká shromáÏdûní svátosti?

Pfiedstavte dûtem ãlena kvora knûÏí. PoÏádejte ho, aby vyprávûl o zodpovûdnosti

Aronova knûÏství t˘kající se svátosti. Povzbuìte ho, aby vyjádfiil své pocity o své

úloze v tomto posvátném obfiadu. Podûkujte mu za to, Ïe pfii‰el do va‰í tfiídy, a

fieknûte dûtem, Ïe se nyní musí vrátit na shromáÏdûní svého kvora nebo do tfiídy

Nedûlní ‰koly.

JeÏí‰ nám dal svátost, aby nám pomohl na nûj pamatovat

UkaÏte obrázek 1-3, JeÏí‰ Kristus. PfiipomeÀte dûtem, Ïe JeÏí‰, je synem

Nebeského Otce. JeÏí‰ nás má moc rád, a proto pfii‰el na zem, aby byl na‰ím

Spasitelem. Uzdravoval nemocné, uãil evangeliu a ukázal nám, jak máme

správnû Ïít. Pak za nás zemfiel.
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Pfiíbûh UkaÏte obrázek 1-70, Poslední veãefie. Vyprávûjte pfiíbûh o poslední veãefii, jak

je to popsáno v Luká‰ovi 22:19–20. Pfieãtûte z Bible nahlas poslední vûtu v 19.

ver‰i: „To ãiÀte na mou památku.“ Vysvûtlete, Ïe JeÏí‰ fiekl sv˘m apo‰tolÛm, aby

se scházeli kaÏd˘ sabatní den a pamatovali na nûj tím, Ïe budou pfiijímat svátost.

UkaÏte obrázek 1-44, JeÏí‰ káÏe na západní polokouli. Vysvûtlete, Ïe kdyÏ JeÏí‰

nav‰tívil Nefity, fiekl jim, aby se také scházeli kaÏd˘ sabatní den a pamatovali na

nûj tím, Ïe budou pfiijímat svátost (viz 3. Nefi 18:1–11).

• Na koho mûli apo‰tolové myslet, kdyÏ pfiijímali svátost?

• Na koho mûli Nefité myslet, kdyÏ pfiijímali svátost?

• Na koho máme myslet my, kdyÏ pfiijímáme svátost?

• Kdy pfiijímáme svátost?

âinnost Pfiefiíkejte s dûtmi níÏe uvedenou fiíkanku:

KaÏd˘ t˘den v nedûli

KaÏd˘ t˘den v nedûli

na shromáÏdûní jdeme, (zaklesnûte prsty do sebe a vztyãte oba ukazováky)

uãit se o JeÏí‰ovi (ukaÏte prstem nahoru)

s ostatními chceme. (zaloÏte ruce)

Pfiíbûhy Ukazujte dûtem postupnû obrázky z JeÏí‰ova Ïivota. Pokud dûti poznají, co je na

obrázku, poÏádejte je, aby vyprávûly odpovídající pfiíbûh. Pokud pfiíbûh neznají,

struãnû jim ho vyprávûjte. Zapojte do vyprávûní pfiíbûhÛ co nejvíce dûtí.

• O jak˘ch pfiíbûzích o JeÏí‰ovi mÛÏete pfiem˘‰let bûhem svátosti?

PoÏádejte dûti, aby vyprávûly o JeÏí‰ovi dal‰í pfiíbûhy, o kter˘ch mohou pfiem˘‰-

let bûhem svátosti. Pokud nemohou na Ïádné pfiijít, vyprávûjte jim o JeÏí‰ovi

jeden nebo dva pfiíbûhy, o kter˘ch s oblibou pfiem˘‰líte bûhem svátosti.

Bûhem svátosti se dokáÏeme chovat uctivû

âinnost Pomozte dûtem, aby pfiefiíkaly tuto fiíkanku a pfiedvádûly pfiitom popsané pohyby:

Skloním svou hlaviãku (skloÀte hlavu),

zaloÏím ruãiãky (zaloÏte ruce),

potichu, potichouãku (proneste tento fiádek ‰eptem),

naslouchám modlitbám,

svátost pak pfiijímám.

Vysvûtlete, Ïe JeÏí‰ nám dal svátost, aby nám pomohl na nûj pamatovat, a proto

je dÛleÏité, abychom o JeÏí‰ovi pfiem˘‰leli a abychom pomáhali o nûm pfiem˘‰let

i ostatním. Toho mÛÏeme dosáhnout tím, Ïe se budeme bûhem svátosti chovat

uctivû.

âinnost Po‰eptejte nûkterému dítûti jednu z níÏe uveden˘ch vût a poÏádejte ho, aby ji

zopakovalo nahlas celé tfiídû. TotéÏ zopakujte s dal‰ími vûtami a dûtmi.

1. Na svátost se pfiipravujeme tím, Ïe zpíváme uctivou náboÏenskou píseÀ, která

nám pomáhá myslet na JeÏí‰e.
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2. KdyÏ se proná‰í modlitba pro Ïehnání chleba, pozornû nasloucháme.

3. KdyÏ je nám nabídnut chléb, vezmeme si jen jeden kousek.

4. KdyÏ se proná‰í modlitba pro Ïehnání vody, pozornû nasloucháme.

5. Uctivû si vezmeme vodu a vrátíme kalí‰ek na podnos.

6. Nikdy si nehrajeme s chlebem nebo s kalí‰ky na svátost.

Vysvûtlete, Ïe tímto projevujeme uctivost pfii pfiijímání svátosti.

• Jak se mÛÏeme bûhem svátosti chovat uctivû?

âinnost PoÏádejte dûti, aby pozornû naslouchaly, aÏ jim budete popisovat níÏe uvedené

ãinnosti. ¤eknûte jim, aby se postavily, kdyÏ fieknete nûco, co mají dûlat nebo o

ãem mají pfiem˘‰let bûhem svátosti. ¤eknûte jim, aby se posadily, kdyÏ fieknete

nûco, co nemají dûlat nebo o ãem nemají pfiem˘‰let bûhem svátosti. PouÏijte

níÏe uvedené pfiíklady nebo vymyslete vlastní:

• KdyÏ jsou proná‰eny modlitby svátosti, pozornû nasloucháme.

• Pamatujeme na to, Ïe Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ nás mají rádi.

• Pfiem˘‰líme o tom, jak pÛjdeme na piknik.

• Pamatujeme na to, Ïe JeÏí‰ uzdravoval nemocné lidi.

• Povídáme nûco svému bratrovi nebo sestfie.

• Vrtíme se.

• Pfiem˘‰líme o tom, jak JeÏí‰ Ïehal dûtem.

Svûdectví Vydejte svûdectví o tom, jak jste vdûãni za to, Ïe vám svátost pomáhá pamato-

vat na JeÏí‰e Krista a na to, co pro nás udûlal. Vysvûtlete, Ïe jste obzvlá‰tû

vdûãni za to, kdyÏ se v‰ichni bûhem svátosti chovají uctivû, takÏe mÛÏete sou-

stfiedit své my‰lenky na JeÏí‰e.

Obohacující
ãinnosti Vyberte nûkteré z níÏe uveden˘ch ãinností a pouÏijte je bûhem lekce.

1. PoÏádejte kaÏdé dítû, aby nakreslilo samo sebe, jak pfiijímá svátost. KaÏd˘

obrázek pak nadepi‰te slovy KdyÏ pfiijímám svátost, mohu pfiem˘‰let o JeÏí‰ovi.

2. Pfiineste do tfiídy prázdné podnosy pro rozná‰ení chleba a vody pfii svátosti.

Nechejte dûti, aby si podnosy prohlédly a podrÏely. Pak je poÏádejte, aby

popsaly, co se dûje pfii Ïehnání a rozná‰ení svátosti na shromáÏdûní svátosti.

3. PoÏádejte dûti, aby zahrály nûkteré své oblíbené pfiíbûhy z JeÏí‰ova Ïivota.

DoplÀkové ãinnosti
pro mlad‰í dûti 1. Vysvûtlete svátost zjednodu‰en˘m zpÛsobem: UkaÏte obrázek JeÏí‰e a

fieknûte dûtem, Ïe v nedûli máme pfiíleÏitost pamatovat na JeÏí‰e zvlá‰tním

zpÛsobem. Je to bûhem shromáÏdûní svátosti, kdy jíme kousíãek chleba a

pijeme kalí‰ek vody. Vysvûtlete, Ïe bûhem svátosti pamatujeme na to, jak moc

Lekce 40
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nás JeÏí‰ má rád, a pfiem˘‰líme o v‰em, co pro nás udûlal, aby nám pomohl

b˘t ‰Èastn˘mi.

2. Pfiefiíkejte slova písnû „Vyprávûj mi pfiíbûhy, které JeÏí‰ fiíkával“ („Tell Me the

Stories of Jesus“, Children’s Songbook, str. 57), která jsou uvedena v lekci 41.

3. Pomozte dûtem pfiedvádût pohyby spojené s touto fiíkankou, zatímco ji

pfiefiíkáváte:

Stvofiení

JeÏí‰ stvofiil slunce, aby svítilo, (udûlejte rukama velk˘ kruh nad hlavou)

a dé‰È, aby z nebe padal, (naznaãte padající dé‰È tím, Ïe tfiepotáte prsty a ruce

spou‰títe dolÛ)

kvûtinu, aby se nám tu líbilo, (dejte zápûstí k sobû dlanûmi nahoru)

a ptáãka, aby hudbu skládal. (pomocí palce a ostatních prstÛ naznaãujte pohyb

zobáãku pfii zpûvu)

A jak fiekl JeÏí‰, tak se to stalo. (zaloÏte ruce)

(Johnie B. Wood, Sing, Look, Do, Action Songs for Children, ed. Dorothy M.

Peterson [Cincinnati: Standard Publishing Co., 1965].)

PfiipomeÀte dûtem, Ïe JeÏí‰ nám dal hodnû vûcí, abychom mohli b˘t ‰Èastní.

Bûhem svátosti mÛÏeme projevovat svou vdûãnost tím, Ïe budeme o JeÏí‰ovi

pfiem˘‰let.
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Lekce

41
Cíl Pomoci kaÏdému dítûti porozumût tomu, Ïe písma obsahují slova Nebeského

Otce a JeÏí‰e Krista, a Ïe kdyÏ písma studujeme, mÛÏeme se dozvídat více o

Nebeském Otci a o JeÏí‰i Kristu.

Pfiíprava 1. S modlitbou si prostudujte Luká‰e 22:19–20; 3. Nefiho 18:21; Nauku a smlouvy

59:6 a MojÏí‰e 7:11. Viz také Zásady evangelia (31110 121), kapitola 10.

2. Pfiipravte se, Ïe dûtem budete vyprávût jeden svÛj oblíben˘ pfiíbûh z písem. 

Je-li to moÏné, pouÏijte pfii vyprávûní obrázek.

3. Potfiebné materiály:

a) Sada písem (Bible, Kniha Mormonova, Nauka a smlouvy a Drahocenná

perla).

b) Kousek látky na zakrytí písem nebo papír, do nûhoÏ je moÏné písma zabalit.

c) Obrázek 1-3, JeÏí‰ Kristus (Obrazy z evangelia 240; 62572); obrázek 1-18,

Jan Kfititel kfití JeÏí‰e (Obrazy z evangelia 208; 62133). obrázek 1-44, JeÏí‰

káÏe na západní polokouli (Obrazy z evangelia 316; 62380); obrázek 1-70,

Poslední veãefie (Obrazy z evangelia 225; 62174).

4. Pfiipravte si v‰e potfiebné pro kaÏdou obohacující ãinnost, kterou chcete pouÏít.

V˘ukové ãinnosti Vyzvûte nûkteré dítû, aby proneslo úvodní modlitbu.

âinnost k upoutání
pozornosti

Pfied zaãátkem v˘uky zakryjte sadu písem kouskem látky nebo je zabalte do

papíru. PoloÏte zakrytá písma na stÛl nebo na Ïidli, kde je mohou dûti vidût.

Vysvûtlete, Ïe jste zakryli nûco, co je dÛleÏité pro vás i pro kohokoli jiného.

Nechejte dûti hádat, co to je.

Po nûkolika pokusech dovolte dûtem ohmatat zakrytá písma pfies látku nebo

pfies papír. Pokud nûkteré dítû uhodne, Ïe je to kniha nebo knihy, fieknûte dûtem,

Ïe to je skuteãnû tak, a knihy odkryjte. Vysvûtlete dûtem, Ïe tûmto knihám se fiíká

písma. PoÏádejte dûti, aby slovo písma nûkolikrát zopakovaly.

Písma jsou posvátné knihy

Vysvûtlete, Ïe písma jsou dÛleÏité knihy, které se od ostatních knih li‰í. Jsou to

knihy posvátné. PfiipomeÀte dûtem, Ïe to, co je posvátné, nám pomáhá pfiem˘‰-

let o Nebeském Otci a o JeÏí‰ovi. Vysvûtlete, Ïe v písmech se pí‰e o Nebeském

Otci a o JeÏí‰ovi a o tom, jak moc nás mají rádi. Pí‰e se v nich o tom, co si

Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ pfiejí, abychom dûlali, abychom mohli b˘t ‰Èastni.

UkaÏte dûtem postupnû kaÏdou ze ãtyfi knih písem a uveìte její název. Pokud

jsou nûkterá písma spojena v jednu knihu, ukaÏte na hfibet knihy, kde jsou uve-

deny názvy jednotliv˘ch knih písem, nebo nalistujte titulní strany jednotliv˘ch knih

standardních písem.
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âinnost ¤eknûte dûtem, Ïe máme o písma dobfie peãovat a Ïe máme obracet stránky

opatrnû. PoÏádejte dûti, aby se postupnû, jedno po druhém, postavily pfied tfiídu

a ukázaly, jak dokáÏí opatrnû zacházet s písmy a jak dokáÏí stránky obracet.

Vysvûtlete, Ïe v písmech jsou pfiíbûhy, které jsou pravdivé. Tyto pfiíbûhy nám

pomáhají poznávat, co si Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ pfiejí, abychom dûlali. Pfiíbûhy

v písmech nám pomáhají v na‰em Ïivotû.

Pfiíbûh Vyprávûjte dûtem nûkter˘ svÛj oblíben˘ pfiíbûh z písem. Je-li to moÏné, pouÏijte

pfii vyprávûní obrázek. ZdÛraznûte, jak vám to, o ãem se vypráví v tomto pfiíbûhu

z písem, pomáhá. Vyjádfiete, jak pfiíbûhy v písmech moc rádi ãtete.

PíseÀ Pomozte dûtem pfiefiíkat slova písnû „Vyprávûj mi pfiíbûhy, které JeÏí‰ fiíkával“

(„Tell Me the Stories of Jesus“, Children’s Songbook, str. 57). PfiipomeÀte jim,

Ïe pfiíbûhy z písem, o nichÏ se uãí v Primárkách, jsou pfiíbûhy pravdivé.

Vyprávûj mi pfiíbûhy, které JeÏí‰ fiíkával.

Vyprávûj mi, co uãil a jaké rady dal.

Tak rád bych to v‰echno znal!

Na cestû, na hofie, u mofie, tam v‰ude s lidmi byl.

Vyprávûj mi prosím, ãemu je nauãil.

Písma obsahují JeÏí‰ovo uãení

Vysvûtlete, Ïe nûkterá písma napsali lidé, ktefií znali JeÏí‰e a Ïili ve stejné dobû

jako on. Vidûli JeÏí‰e a sly‰eli ho uãit. Tito lidé napsali písma, aby kaÏd˘ mohl

poznávat JeÏí‰e a jeho uãení a aby mohl vûdût, Ïe JeÏí‰ je syn Nebeského Otce.

Vystavte obrázek 1-70, Poslední veãefie. PoÏádejte dûti, aby vyprávûly, co vûdí o

tomto obrázku. UkaÏte Bibli a poÏádejte dûti, aby nûkolikrát zopakovaly název

této knihy. Nalistujte v Bibli Luká‰e 22. Vysvûtlete, Ïe v Bibli JeÏí‰ uãil, Ïe máme

pfiijímat svátost, abychom na nûj pamatovali. JeÏí‰ vzal chléb a poÏehnal ho a

dal ho sv˘m uãedníkÛm (pomocníkÛm). Pak vzal kalich a dal jim napít. Pfieãtûte

ãást ver‰e 19, kde JeÏí‰ fiekl: „To ãiÀte na mou památku.“ ZdÛraznûte, Ïe toto

jsou JeÏí‰ova slova.

Vystavte obrázek 1-44, JeÏí‰ káÏe na západní polokouli, a pfiipomeÀte dûtem,

co se odehrává na tomto obrázku. UkaÏte Knihu Mormonovu a poÏádejte dûti,

aby zopakovaly název této knihy. Nalistujte v Knize Mormonovû 3. Nefiho 18.

Vysvûtlete, Ïe JeÏí‰ uãil lidi mnoha vûcem. Pfieãtûte ãást ver‰e 21, kde JeÏí‰ fiekl:

„Modlete se ve své rodinû.“

• Co nám JeÏí‰ fiíká, abychom dûlali se svou rodinou?

Vystavte obrázek 1-3, JeÏí‰ Kristus. UkaÏte Nauku a smlouvy a poÏádejte dûti,

aby zopakovaly název této knihy. Nalistujte v Nauce a smlouvách oddíl 59.

Vysvûtlete, Ïe JeÏí‰ také uãil, Ïe máme mít rádi kaÏdého. Pfieãtûte ãást ver‰e 6,

kde JeÏí‰ fiekl: „Milovati bude‰ bliÏního svého.“

• Co JeÏí‰ fiekl, abychom dûlali?

• Kdo je vá‰ bliÏní?

• Jak se cítíte, kdyÏ jste k druh˘m laskaví a máte je rádi?
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PíseÀ Pomozte dûtem pfiefiíkat slova písnû „Mûjte se vÏdy rádi“ („Jesus Said Love

Everyone“, Children’s Songbook, str. 61) a pfiedvádûjte pfiitom níÏe uvedené

pohyby:

JeÏí‰ fiíká lidem v‰em: (rozpfiáhnûte ruce)

,Mûjte se vÏdy rádi. (poloÏte si ruku na srdce)

Chovejte se laskavû, (k˘vejte souhlasnû hlavou)

buìte kamarádi.‘ (obejmûte se)

Vystavte obrázek 1-18, Jan Kfititel kfití JeÏí‰e. PoÏádejte dûti, aby vyprávûly o

tomto obrázku. ZdÛraznûte, Ïe JeÏí‰ byl pokfitûn a pfieje si, aby byl pokfitûn

kaÏd˘. UkaÏte Drahocennou perlu a poÏádejte dûti, aby zopakovaly název této

knihy. Nalistujte v Drahocenné perle MojÏí‰e 7 a vyprávûjte o tom, jak JeÏí‰ uãil

muÏe jménem Enoch, aby ‰el a kfitil lidi. Pfieãtûte ãást ver‰e 11, kde JeÏí‰ fiekl:

„Kfitil ve jménu Otce i Syna,... i Ducha Svatého.“

Zvednûte v‰echna ãtyfii standardní písma. ZdÛraznûte, Ïe JeÏí‰ovo uãení je

zapsáno ve v‰ech tûchto knihách.

• Co je to za knihy?

• âí uãení se nachází v písmech?

• Proã byla napsána písma?

• Jak˘ máte pocit, kdyÏ víte, Ïe Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ nás mají rádi a Ïe nám

dali písma?

Svûdectví Vyjádfiete, jak jste vdûãni za písma a jak je máte rádi. Vydejte svûdectví, Ïe

písma obsahují slova Nebeského Otce a JeÏí‰e, a Ïe kdyÏ písma studujeme,

mÛÏeme poznávat, co si Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ pfiejí, abychom dûlali.

Obohacující
ãinnosti Vyberte nûkteré z níÏe uveden˘ch ãinností a pouÏijte je bûhem lekce.

1. PfieloÏte listy papíru na polovinu a vytvofite tak pfiebaly ãtyfi knih písem.

Pfiipravte si sadu ãtyfi pfiebalÛ pro kaÏdé dítû. Na pfiebaly napi‰te tiskacími

písmeny názvy standardních písem. V rohu kaÏdého pfiebalu udûlejte díru,

kterou provléknete kousek provázku nebo bavlnky a sváÏete v‰echny ãtyfii

pfiebaly písem k sobû.

Na vnitfiní stranu jednotliv˘ch pfiebalÛ napi‰te tiskacími písmeny odkaz na

odpovídající ver‰ z písma, o nûmÏ jste uãili v této lekci:

Bible: JeÏí‰ nás uãil o svátosti (Luká‰ 22:19).

Kniha Mormonova: JeÏí‰ nás uãil, abychom se s rodinou modlili (3. Nefi 18:21).

Nauka a smouvy: JeÏí‰ nás uãil, abychom mûli rádi své bliÏní (NaS 59:6).

Drahocenná perla: JeÏí‰ nás uãil, abychom se dali pokfitít (MojÏí‰ 7:11).

Dejte kaÏdému dítûti sadu pfiebalÛ, kterou si mÛÏe vzít domÛ. Zopakujte pfiitom

JeÏí‰ovo uãení, o nûmÏ jste diskutovali v této lekci.

2. Pomozte dûtem nauãit se nazpamûÈ ãást osmého ãlánku víry: „Vûfiíme, Ïe Bible

je slovo BoÏí“ a „také vûfiíme, Ïe Kniha Mormonova je slovo BoÏí“.

Lekce 41
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3. Obstarejte si obrázky nûkolika pfiíbûhÛ z Knihy Mormonovy. MÛÏete pouÏít

obrázky pfiiloÏené k této pfiíruãce nebo z knihovny sborového domu. UkaÏte

vÏdy dûtem obrázek a struãnû si povídejte o pfiíbûhu, kter˘ obrázek znázorÀuje.

PfiipomeÀte jim, Ïe písma obsahují pravdivé pfiíbûhy.

4. Vyprávûjte dûtem o nûjakém záÏitku, kdy vás písma ve va‰em Ïivotû zvlá‰tním

zpÛsobem oslovila. Vysvûtlete, jak vám písma pomohla a co jste díky nim

pociÈovali.

5. Najdûte nûkolik krátk˘ch ver‰Û z písem, které obsahují JeÏí‰ova slova, jako

jsou ver‰e zmiÀované v této lekci. Zaãnûte slovy JeÏí‰ fiekl a pak fieknûte dan˘

ver‰. Napfiíklad: „JeÏí‰ fiekl: ,Poìte za mnou.‘“ Hoìte nebo podejte pytlík

s fazolemi nebo jin˘ mûkk˘ pfiedmût nûkterému dítûti a poÏádejte ho, aby po

vás zopakoval dan˘ ver‰ a pak vám pytlík s fazolemi hodil zpátky. Pokraãujte

v této ãinnosti, dokud se v‰echny dûti nevystfiídají.

DoplÀkové ãinnosti
pro mlad‰í dûti 1. Pfiefiíkejte slova písnû „Vyprávûj mi pfiíbûhy, které JeÏí‰ fiíkával“ („Tell Me the

Stories of Jesus“, Children’s Songbook, str. 57), která jsou uvedena v této lekci,

a drÏte pfiitom v ruce Bibli.

2. Struãnû vyprávûjte pfiíbûh o deseti malomocn˘ch (viz Luká‰ 17:11–19) a pak

s dûtmi pfiedveìte tuto fiíkanku spojenou s pohyby:

Deset muÏÛ mûlo nemoc velikou (vztyãte prsty na rukou)

a kvÛli ní museli chodit oklikou.

To aby druhé nenakazili. (vztyãte ukazovák na ruce, jako kdybyste nûkoho na

nûco upozorÀovali)

A kdyÏ JeÏí‰e spatfiili, 

velmi, velmi o pomoc prosili. (pfiedveìte, jak prosíte se sepjat˘ma rukama)

A JeÏí‰ pfiistoupil a bfiímû sÀal 

a jedin˘m slovem nemoc zaÏehnal. (rukou naznaãte, Ïe nûco odháníte)

A kam mají jít, jim povûdûl. 

Ten pfiíbûh v‰ak smutn˘ konec mûl. (zatvafite se smutnû)

Jen jeden se vrátil a dûkoval, (zdvihnûte ukazovák)

jen jeden z nich Bohu chválu vzdal. (pfiekfiiÏte ruce a poloÏte si je na hruì)

(Upraveno z: Jean Shannon, Bible Story Finger Plays and Action Rhymes

[Cincinnati: Standard Publishing Co., 1964], str. 27.)

UkaÏte dûtem, kde lze tento pfiíbûh najít v Bibli.

3. Zeptejte se dûtí, jaké jsou jejich oblíbené pfiíbûhy z písem. Je-li to moÏné,

ukaÏte jim, kde jsou tyto pfiíbûhy zaznamenány v písmech.
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Cíl Pomoci kaÏdému dítûti porozumût tomu, Ïe patfií k Církvi JeÏí‰e Krista Svat˘ch

posledních dnÛ.

Pfiíprava 1. S modlitbou si prostudujte Marka 1:9–11; Nauku a smlouvy 115:4 a knihu

Joseph Smith–Îivotopis 1:5, 10–19. Viz také Zásady evangelia (31110 121),

kapitola 17.

2. Rozstfiíhejte velk˘ kus papíru nebo tenkého kartonu na tolik velk˘ch dílÛ

skládaãky (puzzle), kolik je vás celkem ve tfiídû (dûti + uãitel). Napi‰te na

kaÏd˘ díl skládaãky jméno ãlena tfiídy.

3. Potfiebné materiály:

a) Písma.

b) Obrázek 1-4, První vidûní (Obrazy z evangelia 403; 62470); obrázek 1-8,

Rozná‰ení svátosti (62021); obrázek 1-12, Konfirmace dívky (62020);

obrázek 1-18, Jan Kfititel kfití JeÏí‰e (Obrazy z evangelia 208; 62133);

obrázek 1-39, Îehnání dítûte; obrázek 1-40, Îehnání nemocn˘m (62342);

obrázek Ïijícího proroka.

4. Pfiipravte si v‰e potfiebné pro kaÏdou obohacující ãinnost, kterou chcete pouÏít.

V˘ukové ãinnosti Vyzvûte nûkteré dítû, aby proneslo úvodní modlitbu.

âinnost k upoutání
pozornosti

UkaÏte dûtem díl skládaãky, na nûmÏ je va‰e jméno. ¤eknûte jim, Ïe tento díl je

souãástí skládaãky (puzzle). Rozdejte jim dal‰í díly a pomozte dûtem skládaãku

sloÏit. UkaÏte na kaÏdé jméno ve skládaãce a pfieãtûte ho dûtem. Vysvûtlete, Ïe

právû tak, jako kaÏd˘ díl patfií do skládaãky, tak kaÏd˘ z nich patfií do této tfiídy.

Vysvûtlete, Ïe kdyÏ nûkam patfiíme, znamená to, Ïe jsme toho souãástí.

• Kam jinam nebo komu jinému také patfiíte?

Vysvûtlete, Ïe patfiíme také k dal‰ím skupinám lidí, napfiíklad ke své rodinû nebo

ke ãtvrti, kde bydlíme. Také patfiíme k JeÏí‰ovû církvi.

UkaÏte obrázek 1-39, Îehnání dítûte.

• Co se dûje na tomto obrázku?

Vysvûtlete dûtem, Ïe vût‰ina z nich obdrÏela jméno a poÏehnání, kdyÏ byly

miminka. Díky tomu, Ïe obdrÏely jméno a poÏehnání, byla jejich jména zapsána

na záznamy Církve a mohou tudíÏ fiíci: „Patfiím k Církvi JeÏí‰e Krista Svat˘ch

posledních dnÛ.“

Pomozte dûtem nûkolikrát zopakovat vûtu: „Patfiím k Církvi JeÏí‰e Krista Svat˘ch

posledních dnÛ.“
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âinnost Pfiefiíkejte s dûtmi fiíkanku „KaÏd˘ t˘den v nedûli“:

KaÏd˘ t˘den v nedûli

na shromáÏdûní jdeme, (zaklesnûte prsty do sebe a vztyãte oba ukazováky)

uãit se o JeÏí‰ovi (ukaÏte prstem nahoru)

s ostatními chceme. (zaloÏte ruce)

Vysvûtlete dûtem, Ïe chodíme na církevní shromáÏdûní, abychom se dozvûdûli

více o JeÏí‰ovi a o tom, co si pfieje, abychom dûlali. ¤eknûte dûtem, Ïe v této

lekci se dozvûdí nûkolik dÛleÏit˘ch vûcí, které jsou souãástí JeÏí‰ovy církve.

JeÏí‰ova církev má knûÏství

UkaÏte obrázek 1-8, Rozná‰ení svátosti, obrázek 1-12, Konfirmace dívky, a obrá-

zek 1-40, Îehnání nemocn˘m. PoÏádejte dûti, aby vyprávûly, co vûdí o tom, co

se odehrává na jednotliv˘ch obrázcích. Vysvûtlete, Ïe k vykonání kaÏdé této ãin-

nosti je zapotfiebí knûÏství. KnûÏství je moc, kterou mají Nebesk˘ Otec a JeÏí‰.

O tuto moc se dûlí se spravedliv˘mi muÏi, ktefií tak mohou pomáhat zde na zemi

konat dílo Nebeského Otce a JeÏí‰e. UkaÏte na kaÏdém obrázku nositele knûÏ-

ství. PoÏádejte dûti, aby nûkolikrát zopakovaly slovo knûÏství.

• Koho znáte, kdo je nositelem knûÏství?

Pomozte dûtem porozumût tomu, Ïe muÏi, ktefií jsou nositeli knûÏství, mohou

Ïehnat a rozná‰et svátost, kfitít, dávat lidem poÏehnání a dûlat dal‰í dÛleÏité vûci.

UkaÏte znovu obrázek 1-39, Îehnání dítûte, a fieknûte dûtem, Ïe miminka Ïehnají

muÏi, ktefií jsou nositeli knûÏství.

Pfiíbûh Vystavte obrázek 1-18, Jan Kfititel kfití JeÏí‰e. PoÏádejte dûti, aby vám fiekly,

co si o tomto obrázku pamatují. Struãnû zopakujte tento pfiíbûh, jak je popsán

v Markovi 1:9–11.

• Kdo tady kfití JeÏí‰e? (Viz Marek 1:9.)

• Jakou moc musel Jan mít, aby mohl pokfitít JeÏí‰e? (KnûÏství.)

Vysvûtlete, Ïe b˘t pokfitûn nûk˘m, kdo má knûÏství, je dÛleÏitou souãástí ãlenství

v JeÏí‰ovû církvi. ¤eknûte dûtem, Ïe aÏ jim bude osm let, mohou se dát pokfitít

za ãleny JeÏí‰ovy církve.

JeÏí‰ova církev má proroka

Pfiíbûh UkaÏte obrázek 1-4, První vidûní, a vyprávûjte pfiíbûh o Josephu Smithovi a prvním

vidûní, jak je popsán v knize Joseph Smith–Îivotopis 1:5, 10–19.

• Kdo mluvil s Josephem Smithem v lesíku? (Viz Joseph Smith–Îivotopis 1:17.)

Vysvûtlete, Ïe s Josephem Smithem mluvili Nebesk˘ Otec a JeÏí‰, a proto naz˘-

váme Josepha Smitha prorokem. Prorok nám fiíká, co si Nebesk˘ Otec a JeÏí‰

pfiejí, abychom vûdûli.

• Kdo je to prorok? (MuÏ, kter˘ má zvlá‰tní povolání mluvit s Nebesk˘m Otcem a

JeÏí‰em a kter˘ nám fiíká, co si pfiejí, abychom vûdûli.)
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UkaÏte obrázek Ïijícího proroka. ¤eknûte o nûm nûco dûtem. Vysvûtlete, Ïe

JeÏí‰ova církev má vÏdy Ïijícího proroka, kter˘ nás uãí tomu, co si Nebesk˘ Otec

a JeÏí‰ pfiejí, abychom znali a dûlali.

PíseÀ Pomozte dûtem pfiefiíkat refrén písnû „Následuj proroka“ („Follow the Prophet“,

Children’s Songbook, str. 110). PoÏádejte nûkteré dítû, aby pfii zpûvu písnû

drÏelo obrázek Ïijícího proroka.

Následuj proroka, následuj proroka, on vede k Bohu nás.

Následuj proroka, následuj proroka, on správnou cestu zná.

JeÏí‰ova církev má písma

Zdvihnûte písma.

• Co drÏím v ruce?

PoÏádejte dûti, aby fiekly, co vûdí o písmech. PfiipomeÀte jim, Ïe písma obsahují

uãení Nebeského Otce a JeÏí‰e. Písma také obsahují pravdivé pfiíbûhy o JeÏí‰ovi,

prorocích a dal‰ích lidech. Písma jsou dÛleÏitou souãástí JeÏí‰ovy církve.

Patfiíme k Církvi JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ

• K jaké církvi patfiíme?

• Jak se jmenuje církev, ke které patfiíme?

Pfieãtûte dûtem Nauku a smlouvy 115:4. Vysvûtlete, Ïe toto jméno znamená, Ïe

je to JeÏí‰ova církev v dobû, ve které nyní Ïijeme. Pomozte dûtem porozumût

tomu, Ïe na celém svûtû patfií k Církvi JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ

mnoho lidí.

Pokud chcete, mÛÏete vysvûtlit, Ïe v dne‰ní dobû jsou na zemi i dal‰í církve,

které uãí o JeÏí‰ovi a které uãí lidi, aby Ïili dobr˘m Ïivotem, ale tyto církve nemají

knûÏství, Ïijícího proroka ani v‰echna písma.

âinnost PoÏádejte kaÏdého, kdo patfií k JeÏí‰ovû církvi, aby se postavil. Vysvûtlete dûtem,

Ïe se mají postavit v‰echny. PoÏádejte je, aby zopakovaly vûtu: „Patfiím k Církvi

JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ.“

Pomocí obrázkÛ a ver‰Û z písem struãnû zopakujte, Ïe knûÏství, Ïijící prorok a

písma jsou dÛleÏitou souãástí JeÏí‰ovy církve.

Svûdectví Vydejte svûdectví o pravdivosti evangelia. Pomozte dûtem uvûdomit si, jak dÛleÏ-

ité a úÏasné je patfiit k JeÏí‰ovû pravé církvi.

Obohacující
ãinnosti Vyberte nûkteré z níÏe uveden˘ch ãinností a pouÏijte je bûhem lekce.

1. Udûlejte pro kaÏdé dítû visaãku se slovy Patfiím k Církvi JeÏí‰e Krista Svat˘ch

posledních dnÛ, kterou si budou moci vzít domÛ. PoÏádejte dûti, aby si visaãky

vybarvily.

Lekce 42
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2. Pfiedveìte s dûtmi tuto hru s prsty:

V nedûli

V nedûli míváme shromáÏdûní, (vstaÀte)

v kapli se ráno scházíme. (udûlejte rukama stfií‰ku)

Uctivû, klidnû a bez zlobení (zaloÏte ruce)

s rodinou hezky si sedáme. (posaìte se)

A ti‰e, ti‰e ãekáme, (poloÏte si ruce na kolena)

aÏ Ducha v srdci poznáme, (poloÏte si pravou ruku na srdce)

a pak si v‰ichni spolu krásnû zazpíváme. (otevfiete dlanû smûrem k sobû,

jako kdyÏ zpíváte ze zpûvníku)

3. Vyprávûjte pfiíbûh o dítûti, které patfií k Církvi JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních

dnÛ a které jde na shromáÏdûní. ZahrÀte do pfiíbûhu ãinnosti, které mohou

dûlat dûti ve va‰í tfiídû, napfiíklad sedût se svou rodinou na shromáÏdûní

svátosti, pfiijímat svátost, sedût uctivû na Primárkách, modlit se a zpívat.

Také mÛÏete poÏádat dûti, aby samy pfii‰ly na to, co mají dûlat tím, Ïe jim

budete pokládat napfiíklad tyto otázky: „Co mají dûti, které patfií k Církvi, dûlat

v nedûli?“ „Co mají dûlat na shromáÏdûní svátosti? V Primárkách?“ „Co mají

dûlat doma, kdyÏ je nedûle?“ „Co mají dûlat bûhem rodinného domácího

veãera?“ „Jak se mají chovat ke ãlenÛm své rodiny? Ke sv˘m kamarádÛm?“

Pomozte dûtem porozumût tomu, co mají dûlat chlapci a dívky, které patfií

k JeÏí‰ovû církvi.

4. PoÏádejte dûti, aby pfii‰ly na to, k jak˘m skupinám lidí patfií, napfiíklad ke své

rodinû nebo do své tfiídy Primárek. AÈ vám fieknou, co se jim u kaÏdé skupiny

líbí na tom, Ïe k ní patfií. Zakonãete diskusi tím, Ïe dûti i vy fieknete, co se vám

líbí na tom, Ïe patfiíte k Církvi JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ.

5. Zazpívejte píseÀ „Církev JeÏí‰e Krista“ („The Church of Jesus Christ“,

Children’s Songbook, str. 77) nebo slova této písnû pfiefiíkejte.

DoplÀkové ãinnosti
pro mlad‰í dûti 1. Pfied zaãátkem v˘uky nakreslete na samostatné listy papíru ãtyfii jednoduché

obrázky – oko, ruku, ucho a ústa.

¤eknûte dûtem, Ïe na shromáÏdûní mÛÏeme dûlat mnoho rÛzn˘ch vûcí.

(Vystavte obrázek oka.) MÛÏeme ãíst pfiíbûhy z písem. (Vystavte obrázek ruky.)

MÛÏeme si pûknû hrát se sv˘mi kamarády. (Vystavte obrázek ucha.) MÛÏeme

pozornû naslouchat uãitelÛm. (Vystavte obrázek úst.) MÛÏeme mluvit potichu,

kdyÏ jsme na shromáÏdûní. PoÏádejte kaÏdé dítû, aby pfii‰lo k vám a ukázalo

na jeden obrázek. Poté, co na nûj ukáÏe, fieknûte dûtem znovu, co tento

obrázek znamená.
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Cíl Pomoci dûtem porozumût tomu, Ïe kdyÏ následujeme proroka, jsme poÏehnáni.

Pfiíprava 1. S modlitbou si prostudujte 1. Samuela 3:1–10, 19–20. Viz také Zásady

evangelia (31110 121), kapitola 9.

2. Napi‰te na jednotlivé lístky papíru zásady, kter˘m uãil Ïijící prorok v konferenã-

ních poselstvích nebo v ãláncích v církevních ãasopisech. Pfiipravte si alespoÀ

tolik lístkÛ, kolik máte ve tfiídû dûtí. Lístky pfieloÏte a vloÏte je do misky nebo

do ko‰íku. Na lístcích mohou b˘t napsány napfiíklad tyto zásady:

• Studovat písma kaÏd˘ den.

• Svûtit den sabatu.

• Modlit se kaÏd˘ den.

• Chodit na shromáÏdûní svátosti a na Primárky.

• B˘t ãestn˘.

3. Potfiebné materiály:

a) Bible.

b) Obrázek 1-4, První vidûní (Obrazy z evangelia 403; 62470); obrázek 1-29,

Stavba archy (Obrazy z evangelia 102; 62053); obrázek 1-42, Chlapec

Samuel je povolán Pánem (Obrazy z evangelia 111; 62498); obrázek 1-66,

MojÏí‰ a hofiící kefi (Obrazy z evangelia 107; 62239); obrázek Ïijícího proroka.

4. Pfiipravte si v‰e potfiebné pro kaÏdou obohacující ãinnost, kterou chcete pouÏít.

V˘ukové ãinnosti Vyzvûte nûkteré dítû, aby proneslo úvodní modlitbu.

âinnost k upoutání
pozornosti

Ukazujte postupnû dûtem obrázky Noéma (obrázek 1-29), MojÏí‰e (obrázek 1-66)

a Josepha Smitha (obrázek 1-4). PoÏádejte dûti, aby vyprávûly, co se odehrává

na jednotliv˘ch obrázcích.

Poté, co si s dûtmi popovídáte o tom, co o obrázcích vûdí, struãnû vysvûtlete,

Ïe JeÏí‰ fiekl Noémovi, aby postavil archu, aby se jeho rodina zachránila pfied

potopou. JeÏí‰ fiekl MojÏí‰ovi, aby vysvobodil Izraelity z otroctví. JeÏí‰ fiekl Josephu

Smithovi, Ïe se nemá pfiipojit k Ïádné církvi, která tehdy existovala na zemi.

Proroci mluví s Nebesk˘m Otcem a s JeÏí‰em Kristem

Vysvûtlete, Ïe Noé, MojÏí‰ a Joseph Smith byli proroci. Prorok je ãlovûk, kter˘

mluví s Nebesk˘m Otcem a s JeÏí‰em. Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ nejsou zde na

zemi, aby nás uãili, a proto mají proroky, ktefií jim pomáhají. Nebesk˘ Otec a

JeÏí‰ uãí proroka a prorok pak uãí nás, co máme dûlat, abychom mohli b˘t

poÏehnáni a ‰Èastni.
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Pfiíbûh UkaÏte obrázek 1-42, Chlapec Samuel je povolán Pánem, a vyprávûjte pfiíbûh o

tom, jak byl Samuel povolán prorokem, jak je to popsáno v 1. Samuelovû 3:1–10,

19–20. Pfieãtûte dûtem 1. Samuelovu 3:10.

• Kdo volal na Samuela jménem, kdyÏ Samuel spal? (JeÏí‰. Viz 1. Samuelova 3:4.)

• Samuel si myslel, Ïe na nûj volá nûkdo jin˘. Kdo? (Viz 1. Samuelova 3:5.)

• Co Elí fiekl Samuelovi, aby udûlal? (Viz 1. Samuelova 3:9.)

• Co Samuel fiekl JeÏí‰ovi? (Viz 1. Samuelova 3:10.)

Vysvûtlete, Ïe kdyÏ k Samuelovi JeÏí‰ promluvil poprvé, byl Samuel mlad˘ chlapec.

KdyÏ Samuel vyrostl, uãil svÛj lid tomu, co si Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ pfiejí, aby

dûlali.

âinnost PoÏádejte tfii dûti, aby pfiedvádûly Samuela, Elího a JeÏí‰e a tento pfiíbûh zahrály.

Chcete-li, zopakujte tuto ãinnost s dal‰ími dûtmi.

Dnes máme na zemi proroka

Vystavte obrázek Ïijícího proroka. ¤eknûte dûtem nûco, co o prorokovi víte.

PoÏádejte dûti, aby se postavily a fiekly: „(Jméno Ïijícího proroka) je prorok BoÏí.“

• Proã potfiebujeme Ïijícího proroka? (Abychom vûdûli, co si Nebesk˘ Otec a

JeÏí‰ pfiejí, abychom dûlali.)

Vysvûtlete, Ïe prorok nás uãí, kdyÏ mluví na konferencích. Konference jsou velká

shromáÏdûní, na kter˘ch se schází hodnû lidí. Proroka mÛÏeme sledovat v televizi,

nebo ho poslouchat v rádiu nebo na nahrávkách. Jeho slova jsou také v církevních

ãasopisech, takÏe na‰i rodiãe nebo jiní lidé nám je mohou pfieãíst.

âinnost PoÏádejte kaÏdé dítû, aby si vybralo jeden lístek z misky nebo z ko‰íku, kter˘

máte pfiipraven˘. Pfieãtûte poselství uvedené na kaÏdém lístku a struãnû o nûm

s dûtmi diskutujte. ¤eknûte dûtem, Ïe tato poselství obsahují to, o co nás Ïijící

prorok Ïádá, abychom dûlali.

âinnost PoÏádejte dûti, aby pfiem˘‰lely o tom, jak mohou následovat proroka. Hoìte

nebo podejte pytlík s fazolemi nebo mûkk˘ pfiedmût postupnû kaÏdému dítûti

a fieknûte: „Budu následovat proroka tím, Ïe .“ AÈ kaÏdé dítû dokonãí

vûtu tím, jak mÛÏe následovat proroka.

KdyÏ následujeme proroka, jsme poÏehnáni

UkaÏte znovu na obrázky Noéma, MojÏí‰e, Josepha Smitha a Ïijícího proroka.

Vysvûtlete, Ïe Noémova rodina následovala Noéma, a proto se zachránila pfied

potopou. Izraelité následovali MojÏí‰e, a proto byli vyvedeni z Egypta do lep‰í

zemû. Lidé následovali Josepha Smitha, a proto se stali ãleny Církve JeÏí‰e

Krista Svat˘ch posledních dnÛ.

Vysvûtlete, Ïe tito lidé byli poÏehnáni díky tomu, Ïe následovali proroka. I my

jsme poÏehnáni, kdyÏ následujeme proroka.
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PíseÀ Pomozte dûtem pfiefiíkat slova písnû „Následuj proroka“ („Follow the Prophet“,

Children’s Songbook, str. 110). PoÏádejte nûkteré dítû, aby pfii zpûvu písnû

drÏelo obrázek Ïijícího proroka.

Následuj proroka, následuj proroka, on vede k Bohu nás.

Následuj proroka, následuj proroka, on správnou cestu zná.

Svûdectví Podûlte se o své svûdectví o Ïijícím prorokovi. ¤eknûte dûtem, Ïe víte, Ïe kdyÏ

budeme následovat proroka, budeme poÏehnáni a ‰Èastni.

Obohacující
ãinnosti Vyberte nûkteré z níÏe uveden˘ch ãinností a pouÏijte je bûhem lekce.

1. Obstarejte si audiokazetu nebo videokazetu s nahrávkou Ïijícího proroka a

pusÈte ji dûtem, nebo jim ukaÏte obrázky proroka z církevních ãasopisÛ.

2. Zazpívejte dûtem píseÀ „My Tobû, BoÏe, dûkujeme“ (ZNPPD 1, str. 47) nebo

jim slova této písnû pfieãtûte.

3. Vyprávûjte znovu pfiíbûh o presidentu Lorenzu Snowovi, kter˘ ve vidûní spatfiil

Spasitele (viz lekce 26). Vysvûtlete, Ïe JeÏí‰ se zjevil presidentu Snowovi, aby

mu fiekl, jak má vést Církev. JeÏí‰ fiekl presidentu Snowovi, ãemu má uãit ãleny

Církve.

4. Pfiipravte si nûkolik situací, ve kter˘ch mohou dûti následovat uãení proroka.

Popi‰te jednotlivé situace tfiídû a pak poÏádejte dûti, aby fiekly nebo zahrály,

jak by v dané situaci následovaly proroka. Napfiíklad: „V kuchyni na stole jsou

peníze. Rádi byste si je vzali, ale víte, Ïe patfií mamince. Co udûláte, abyste

následovali radu proroka, Ïe máme b˘t poctiví?“

DoplÀkové ãinnosti
pro mlad‰í dûti 1. Po celou dobu v˘uky nechte vystaven˘ obrázek Ïijícího proroka. ¤eknûte

dûtem, kdo je na tomto obrázku. Vysvûtlete, Ïe je má rád a Ïe si pfieje pomoci

jim vrátit se k Nebeskému Otci a JeÏí‰ovi. Zopakujte to dvakrát nebo tfiikrát

bûhem v˘uky.

2. Zahrajte si s dûtmi hru „Následuj vedoucího“. PoÏádejte dûti, aby se postavily

do fiady za sebe. PoÏádejte první dítû v fiadû, aby dobûhlo, dohopsalo nebo

doskákalo na jedné noze nebo aby se jinak pfiemístilo na druhou stranu

místnosti. Ostatní dûti aÈ pak následují toto první dítû a opakují v‰echno po

nûm. Pak se první dítû zafiadí na konec fiady a dal‰í dítû se stává nov˘m

vedoucím. Pokraãujte v této ãinnosti, dokud se v‰echny dûti nevystfiídají

v roli vedoucího.

Po této hfie vysvûtlete, Ïe prorok je vedoucí Církve. Pokud se budeme fiídit tím,

co nám fiíká, abychom dûlali, povede nás zpátky k Nebeskému Otci a JeÏí‰ovi.
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V‰ichni mÛÏeme
v Církvi pomáhat
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Cíl Pomoci kaÏdému dítûti porozumût tomu, Ïe kaÏd˘ ãlen sboru nebo odboãky

mÛÏe v Církvi pomáhat.

Pfiíprava 1. S modlitbou si prostudujte 1. Nefiho 17:7–15, 18:1–4.

2. Pfiipravte pro kaÏdé dítû jednoduch˘ lístek s podûkováním, kter˘ si mÛÏe

vybarvit a dát ho presidentce Primárek nebo nûkomu jinému, kdo pomáhá

dûtem v Církvi. MÛÏete napfiíklad na pfiední stranu sloÏeného lístku nakreslit

kvûtinu a dovnitfi napsat Dûkuji.

3. Potfiebné materiály:

a) Kniha Mormonova.

b) Rybáfisk˘ prut a rybiãky z lekce 11. Na kaÏdou rybiãku napi‰te nápovûdu

t˘kající se biskupa nebo presidenta odboãky, napfiíklad „Sedí na shromáÏdûní

na stupínku“, „Pomáhá lidem v na‰em sboru [nebo odboãce]“ nebo „Dáváme

mu desátek“.

c) Sadu voskovek nebo pastelek.

d) Obrázek 1-8, Rozná‰ení svátosti (62021); obrázek 1-67, Uctivé dûti ve tfiídû;

obrázek 1-71, Stavba lodi.

4. Pfiipravte si v‰e potfiebné pro kaÏdou obohacující ãinnost, kterou chcete pouÏít.

V˘ukové ãinnosti Vyzvûte nûkteré dítû, aby proneslo úvodní modlitbu.

âinnost k upoutání
pozornosti

Dejte doprostfied místnosti Ïidli a pokuste se ji zvednout tím, Ïe ji drÏíte jen za

jednu nohu. Vysvûtlete, Ïe mnoho vûcí sami nezvládneme, pokud nepracujeme

spoleãnû. PoÏádejte tfii dûti, aby kaÏdé z nich vzalo jednu nohu Ïidle a pomohlo

vám ji trochu nadzvednout. Vysvûtlete, Ïe kdyÏ v‰ichni pracujeme spoleãnû,

mÛÏeme zvládnout mnoho vûcí, které sami nedokáÏeme.

Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ si pfiejí, abychom pracovali spoleãnû

Pfiíbûh UkaÏte obrázek 1-71, Stavba lodi, a struãnû vyprávûjte pfiíbûh o tom, jak Nefi a

jeho rodina stavûli loì, jak je to popsáno v 1. Nefim 17:7–15 a 18:1–4. ZdÛraznûte,

Ïe Nefi potfieboval pomoc od Pána (JeÏí‰e) a od své rodiny, aby loì mohl postavit.

• Proã nemohl Nefi postavit loì bez pomoci druh˘ch?

• Jak Pán Nefimu pomohl? (Viz 1. Nefi 17:8–10; 18:1.)

• Jak Nefimu pomohla jeho rodina? (Viz 1. Nefi 18:1.)

• Co se stalo, kdyÏ v‰ichni pracovali spoleãnû? (Viz 1. Nefi 18:4.)

UmoÏnûte dûtem, aby vám vyprávûly o zku‰enostech s tím, kdyÏ pracovaly

spoleãnû s dal‰ími lidmi.
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âinnost Vysvûtlete, Ïe v Církvi také pracujeme spoleãnû. KaÏd˘ ãlovûk ve sboru (nebo

v odboãce) pomáhá druh˘m. Pfiedvádûjte, slovy nebo pohyby, Ïe jste nûkdo,

kdo kaÏd˘ t˘den pomáhá ãlenÛm va‰í tfiídy na shromáÏdûní – Ïe jste napfiíklad

sbormistr, pianistka, uãitel nebo presidentka Primárek. AÈ dûti hádají, koho pfied-

stavujete. Poté, co dûti uhodnou, koho pfiedstavujete, vysvûtlete zodpovûdnosti

spojené s dan˘m povoláním. Zopakujte tuto ãinnost tolikrát, kolikrát chcete.

UkaÏte obrázek 1-8, Rozná‰ení svátosti.

• Co dûlá tento jáhen?

• Znáte nûkoho, kdo rozná‰í svátost?

Vysvûtlete, Ïe mladí muÏi, ktefií mají Aronovo knûÏství, mohou pfiipravovat, Ïehnat

a rozná‰et svátost. Tûmito zpÛsoby mohou v Církvi pomáhat mladí muÏi.

âinnost Vysvûtlete, Ïe ve va‰em sboru nebo odboãce je nûkdo, kdo pomáhá kaÏdému

ãlenovi va‰eho sboru nebo odboãky. Nebesk˘ Otec svûfiil tomuto ãlovûku dÛl-

eÏitou práci. PoÏádejte dûti, aby se, jedno po druhém, snaÏily chytit nápovûdy

na papírov˘ch rybiãkách. Pfieãtûte kaÏdou nápovûdu nahlas. Pokraãujte v této

ãinnosti, dokud nepfieãtete v‰echny nápovûdy, a pak aÈ dûti hádají, kdo je tou

osobou.

• Jak se jmenuje ná‰ biskup (nebo president odboãky)?

• Co dÛleÏitého dûlá a ãím nám pomáhá?

Diskutujte o tom, co dûlají i dal‰í lidé ve va‰em sboru nebo odboãce, napfiíklad

domácí uãitelé a nav‰tûvující uãitelky. MÛÏete také mluvit o povoláních, která mají

ãlenové rodiny dûtí.

V Církvi mÛÏeme pomáhat

âinnost Rozsypte sadu voskovek nebo pastelek na podlahu. PoÏádejte jedno z dûtí, aby

je sebralo, a mûfite mu ãas, jak dlouho mu to bude trvat. Pak pastelky rozsypte

znovu. PoÏádejte v‰echny dûti ve tfiídû, aby je sebraly, a mûfite, kolik ãasu jim to

zabere. Vysvûtlete, Ïe kdyÏ v‰ichni pracujeme spoleãnû, mÛÏeme v‰e zvládnout

lépe.

• Jak mÛÏete pomáhat v Církvi?

Pomozte dûtem pfiijít na to, jak mohou v Církvi pomáhat – napfiíklad se mohou

snaÏit, aby sborov˘ dÛm byl uklizen˘ a ãist˘, mohou se chovat laskavû k druh˘m,

pomáhat dûtem, které jsou smutné nebo mají strach, a mohou se chovat uctivû

bûhem shromáÏdûní.

• Jak mÛÏeme pomáhat v tom, aby na‰e tfiída a sborov˘ dÛm byly ãisté a

uklizené?

• Jak mÛÏeme pomáhat druh˘m lidem v Církvi?

UkaÏte obrázek 1-67, Uctivé dûti ve tfiídû.

• Jak tyto dûti pomáhají na shromáÏdûní?

• Jak to pomáhá ostatním dûtem ve tfiídû, kdyÏ se chováme uctivû?
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• Jak to pomáhá uãiteli nebo uãitelce, kdyÏ se kaÏd˘ chová uctivû?

• Jak to na nás pÛsobí, kdyÏ se kaÏd˘ chová uctivû?

âinnost Vysvûtlete, Ïe v Církvi mÛÏeme také pomáhat tím, Ïe lidem, ktefií pro nás nûco

udûlají, podûkujeme. PoÏádejte dûti, aby vybarvily lístky s podûkováním, které

jste si pfiipravily, a aby je rozdaly lidem, je-li to moÏné, bûhem v˘ukové ãásti

Primárek.

Svûdectví Vyjádfiete vdûãnost za v‰echny ty, ktefií pomáhají ve va‰em sboru nebo odboãce.

Podûlte se o své pocity t˘kající se toho, Ïe jako uãitel Primárek konáte dílo

Nebeského Otce.

Obohacující
ãinnosti Vyberte nûkteré z níÏe uveden˘ch ãinností a pouÏijte je bûhem lekce.

1. Je-li to moÏné, jdûte s dûtmi do kaple a ukaÏte jim, kde sedí biskupstvo (nebo

pfiedsednictvo odboãky) bûhem shromáÏdûní svátosti. Nechejte dûti, aby se,

jedno po druhém, posadily na jejich Ïidle. Pak jim ukaÏte, kde je kanceláfi

biskupa (nebo presidenta odboãky).

2. Hoìte nebo podejte nûkterému dítûti nûjak˘ mûkk˘ pfiedmût, napfiíklad míãek

nebo pytlík s fazolemi, a poÏádejte ho, aby uvedl nûkoho ve sboru (nebo

v odboãce), kdo v Církvi pomáhá, a aby vysvûtlil, jak daná osoba pomáhá.

Pak aÈ dítû hodí mûkk˘ pfiedmût zpátky vám. Pokraãujte v této ãinnosti, dokud

se kaÏdé dítû alespoÀ jednou nevystfiídá.

3. Se souhlasem presidentky Primárek poÏádejte ãlena biskupstva nebo jiného

vedoucího ve sboru, aby nav‰tívil va‰i tfiídu a fiekl dûtem, jak pomáhá v Církvi.

4. Nakreslete pro kaÏdé dítû na papírov˘ talífi nebo na papírové koleãko jednoduch˘

obrázek obliãeje. Rozdejte dûtem voskovky nebo pastelky a poÏádejte je, aby

na obrázek obliãeje domalovaly vlasy, které mají stejnou barvu jako ty jejich.

Vysvûtlete dûtem, Ïe pokud fieknete nûco pravdivého o tom, jak mohou pomáhat

v Církvi, mají zvednout své papírové obliãeje. Pokud fieknete nûco, co pravdivé

není, mají je nechat na klínû. PouÏijte napfiíklad tyto vûty:

• Mám házet papírky pod Ïidli.

• Mám podûkovat lidem, ktefií mi na shromáÏdûní pomáhají.

• Cestou do tfiídy mám bûÏet.

• Na shromáÏdûní se mám chovat uctivû.

DoplÀkové ãinnosti
pro mlad‰í dûti 1. Zahrajte si s dûtmi hru „Následuj vedoucího“. PoÏádejte dûti, aby se postavily

do fiady za sebe. PoÏádejte první dítû v fiadû, aby dobûhlo, dohopsalo nebo

doskákalo na jedné noze nebo aby se jinak pfiemístilo na druhou stranu

místnosti. Ostatní dûti aÈ pak následují toto první dítû a opakují v‰echno

po nûm. Pak se první dítû zafiadí na konec fiady a dal‰í dítû se stává nov˘m

vedoucím. Pokraãujte v této ãinnosti, dokud se v‰echny dûti nevystfiídají

v roli vedoucího.
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Po této hfie pfiipomeÀte dûtem, Ïe biskup je vedoucí sboru. Pfieje si, abychom

dûlali to, co nás povede zpátky k Nebeskému Otci.

2. Zazpívejte píseÀ „Dûlej, co dûlám“ („Do As I’m Doing“, Children‘s Songbook,

str. 276) a pfiedvádûjte pfiitom pohyby, které bude ukazovat nûkteré dítû ve

tfiídû. Zopakujte píseÀ tolikrát, kolikrát to bude potfieba, aby se v‰echny dûti

mûly moÏnost vystfiídat.
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Vzkfií‰ení JeÏí‰e Krista
(Velikonoce)
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Cíl Pomoci kaÏdému dítûti porozumût tomu, Ïe JeÏí‰ Kristus byl vzkfií‰en.

Pfiíprava 1. S modlitbou si prostudujte Luká‰e 23:33–24:12, 36–40, 51. Viz také Zásady

evangelia (31110 121), kapitola 12.

2. Potfiebné materiály:

a) Bible.

b) Obrázek 1-3, JeÏí‰ Kristus (Obrazy z evangelia 240; 62572); obrázek 1-16,

Narození (Obrazy z evangelia 201; 62495); obrázek 1-55, Kázání na hofie

(Obrazy z evangelia 212; 62166); obrázek 1-59, UkfiiÏování (Obrazy

z evangelia 230; 62505); obrázek 1-72, JeÏí‰ se modlí v Getsemanech

(Obrazy z evangelia 227; 62175); obrázek 1-73, Pohfibení JeÏí‰e (Obrazy

z evangelia 231; 62180); obrázek 1-74, JeÏí‰ ukazuje své rány (Obrazy

z evangelia 234; 62503).

3. Pfiipravte si v‰e potfiebné pro kaÏdou obohacující ãinnost, kterou chcete pouÏít.

V˘ukové ãinnosti Vyzvûte nûkteré dítû, aby proneslo úvodní modlitbu.

âinnost k upoutání
pozornosti

PoloÏte si na klín obrázek 1-3, JeÏí‰ Kristus, pfiední stranou dolÛ. ¤eknûte dûtem,

Ïe jim nûco fieknete o jedné velmi dÛleÏité osobû. PoÏádejte je, aby poté, co jim

budete napovídat níÏe uveden˘mi vûtami, uhodly, kdo tato osoba je:

1. Tento ãlovûk má kaÏdého moc rád.

2. Îil na zemi pfied mnoha lety a zorganizoval svou církev.

3. Uãil nás, jak máme Ïít a co máme dûlat, abychom mohli b˘t ‰Èastní.

4. Îehnal lidem a fiekl jim, aby se chovali laskavû a hezky.

KdyÏ dûti uhodnou, Ïe se jedná (nebo kdyÏ jim to fieknete) o JeÏí‰e, vystavte

jeho obrázek.

JeÏí‰ nás má rád

PfiipomeÀte dûtem, Ïe JeÏí‰ je syn Nebeského Otce. Nebesk˘ Otec poslal JeÏí‰e

Krista na zem, aby zde vykonal nûco dÛleÏitého.

Pfiíbûh UkaÏte obrázek 1-16, Narození. Struãnû dûtem vyprávûjte o JeÏí‰ovû narození.

MÛÏete také poÏádat dûti, aby vám s vyprávûním pomohly. PfiipomeÀte jim, Ïe

JeÏí‰ byl v˘jimeãn˘m miminkem.

UkaÏte obrázek 1-55, Kázání na hofie. Vysvûtlete, Ïe kdyÏ JeÏí‰ vyrostl, zorgani-

zoval svou církev a uãil lidi, jak mají Ïít a jak se mají mít vzájemnû rádi.
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PíseÀ Pomozte dûtem pfiefiíkat slova písnû „Mûjte se vÏdy rádi“ („Jesus Said Love

Everyone“, Children’s Songbook, str. 61) a pfiedvádûjte pfiitom níÏe uvedené

pohyby:

JeÏí‰ fiíká lidem v‰em: (rozpfiáhnûte ruce)

,Mûjte se vÏdy rádi. (poloÏte si ruku na srdce)

Chovejte se laskavû, (k˘vejte souhlasnû hlavou)

buìte kamarádi.‘ (obejmûte se)

UkaÏte obrázek 1-72, JeÏí‰ se modlí v Getsemanech.

• Co JeÏí‰ dûlá na tomto obrázku?

Vysvûtlete, Ïe neÏ JeÏí‰ zemfiel, ode‰el se modlit na místo zvané zahrada getse-

manská. JeÏí‰ tam trpûl za na‰e hfiíchy, abychom mohli ãinit pokání a dosáhnout

odpu‰tûní za své ‰patné skutky. JeÏí‰ byl jedin˘m ãlovûkem, kter˘ mûl tu moc to

pro nás udûlat. Udûlal to proto, Ïe nás má tolik rád.

JeÏí‰ byl vzkfií‰en

Vysvûtlete, Ïe mnozí lidé, ktefií Ïili v JeÏí‰ovû dobû, mûli JeÏí‰e rádi. Nûktefií lidé

v‰ak JeÏí‰e rádi nemûli. Nevûfiili, Ïe je synem Nebeského Otce.

Pfiíbûh UkaÏte obrázek 1-59, UkfiiÏování. Vysvûtlete jednodu‰e, co to znamená ukfiiÏo-

vání, jak je to popsáno v Luká‰ovi 23:33–46. Vysvûtlete, Ïe lidé, ktefií nemûli rádi

JeÏí‰e, se k nûmu chovali velmi surovû. Vojáci probili JeÏí‰ovy ruce a nohy hfieby

a povûsili ho na kfiíÏ. Nechali viset JeÏí‰e na kfiíÏi, dokud nezemfiel. (Buìte pfii

vyprávûní tohoto pfiíbûhu a pfii pfiedvádûní níÏe uvedené fiíkanky opatrní. Nûkteré

dûti mohou b˘t velmi citlivé pfii pomy‰lení na to, Ïe lidé JeÏí‰ovi ubliÏovali.)

Vysvûtlete, Ïe kdyÏ JeÏí‰ zemfiel, jeho duch opustil jeho tûlo a ode‰el do nebe.

PfiipomeÀte dûtem, Ïe kaÏd˘ z nás má ducha. Ná‰ duch je neviditeln˘, ale díky

nûmu jsme naÏivu.

UkaÏte obrázek 1-73, Pohfibení JeÏí‰e. Vysvûtlete, Ïe lidé, ktefií mûli rádi JeÏí‰e,

vzali jeho tûlo a peãlivû ho zabalili do plátna. Odnesli JeÏí‰ovo tûlo do hrobky

(coÏ bylo místo podobné jeskyni, kde se lidé pohfibívali) a opatrnû ho tam polo-

Ïili (viz Luká‰ 23:50–56).

UkaÏte obrázek 1-74, JeÏí‰ ukazuje své rány. Vysvûtlete, Ïe JeÏí‰ byl tfii dny poté,

co zemfiel, vzkfií‰en. Znovu obÏivl. KdyÏ JeÏí‰ zemfiel, z jeho tûla ode‰el jeho

duch. KdyÏ byl vzkfií‰en, jeho duch se znovu vrátil do jeho tûla. JeÏí‰ byl prvním

ãlovûkem, kter˘ byl vzkfií‰en.

Vysvûtlete, Ïe JeÏí‰e po jeho vzkfií‰ení vidûlo hodnû lidí (viz Luká‰ 24). JeÏí‰ uãil

své pfiátele a ukázal jim své vzkfií‰ené tûlo (viz Luká‰ 24:36). Dovolil sv˘m pfiát-

elÛm, aby se ho dotkli, aby vûdûli, Ïe jeho vzkfií‰ené tûlo je z masa a kostí (viz

Luká‰ 24:39–40). Poté, co JeÏí‰ uãil lid, ode‰el, aby opût Ïil se sv˘m Nebesk˘m

Otcem (viz Luká‰ 24:51).

• Proã JeÏí‰ chtûl, aby se ho lidé dotkli? (Viz Luká‰ 24:36–40.)

• Kam ‰el JeÏí‰ poté, co opustil lid? (Viz Luká‰ 24:51.)

Vysvûtlete, Ïe ten den, kdy byl JeÏí‰ vzkfií‰en, byly první Velikonoce. KaÏd˘ rok

slavíme Velikonoce, abychom pamatovali na to, Ïe JeÏí‰ byl vzkfií‰en.
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âinnost PoÏádejte dûti, aby se postavily a aby s vámi pfiedvádûly pohyby spojené s touto

fiíkankou:

Po tfiech dnech JeÏí‰ z hrobu vstal (vztyãte tfii prsty)

a pfiátelÛm ukázal své rány. (rozevfiete dlanû a pfiedvádûjte, Ïe je ukazujete)

A potom jim Duchem poÏehnal (zaloÏte ruce)

a slíbil, Ïe bude vÏdy s námi. (pok˘vejte souhlasnû hlavou)

Nám v‰em JeÏí‰ cestu ukázal (ukaÏte pfied sebe)

a pfiítelem na‰ím pfieje si b˘t. (obejmûte se)

A protoÏe tehdy z mrtv˘ch vstal,

i my jednou budeme znovu Ïít. (pok˘vejte souhlasnû hlavou)

I my budeme vzkfií‰eni

Pomozte dûtem porozumût tomu, Ïe JeÏí‰ znovu oÏil poté, co zemfiel. JeÏí‰

právû teì Ïije v nebi a jiÏ nikdy nezemfie. Vysvûtlete, Ïe díky JeÏí‰ovi mÛÏeme

b˘t i my vzkfií‰eni jako on. To znamená, Ïe kaÏd˘ z nás bude po smrti opût Ïít.

• Znáte nûkoho, kdo jiÏ zemfiel?

Vysvûtlete, Ïe kdyÏ lidé zemfiou, jejich duch stále Ïije. Jednoho dne budou vzkfií-

‰eni, coÏ znamená, Ïe jejich tûlo a duch budou znovu spojeny, jako se to stalo

u JeÏí‰e. MÛÏete také dûtem vysvûtlit, Ïe moÏná nebudeme vzkfií‰eni za tfii dny

jako JeÏí‰, ale v‰ichni jednou budeme vzkfií‰eni.

AÈ dûti nûkolikrát zopakují slovo vzkfií‰en˘ a fieknou, co toto slovo znamená.

PoukaÏte na to, jak je úÏasné vûdût, Ïe v‰ichni ti lidé, které známe a máme rádi

– na‰i rodiãe, bratfii, sestry, prarodiãe a pfiátelé – budou vzkfií‰eni. My v‰ichni

budeme po smrti znovu Ïít. A to v‰e díky JeÏí‰ovi.

Svûdectví Vydejte svûdectví, Ïe JeÏí‰ má kaÏdého z nás rád. Díky své velké lásce, kterou

k nám má, trpûl a zemfiel a byl vzkfií‰en, aby kaÏd˘ z nás mohl b˘t jednoho dne

také vzkfií‰en.

Obohacující
ãinnosti Vyberte nûkteré z níÏe uveden˘ch ãinností a pouÏijte je bûhem lekce.

1. Struãnû si promluvte o velikonoãních tradicích a zvyklostech, které dûti znají.

PfiipusÈte, Ïe svûtské velikonoãní tradice jsou zábavné, ale pomozte dûtem

odli‰it tyto zvyklosti od skuteãného v˘znamu Velikonoc.

2. UkaÏte dûtem rukavici. Pfiirovnejte na‰e pozemské tûlo k ruce, na které je

navleãena rukavice. UkaÏte, jak ruka (duch) dokáÏe h˘bat rukavicí (tûlem).

Sundejte rukavici a vysvûtlete, Ïe to znázorÀuje fyzickou smrt. Duch a tûlo

jsou oddûleny a tûlo se nemÛÏe h˘bat. Nasaìte si znovu rukavici a vysvûtlete,

Ïe to znázorÀuje vzkfií‰ení. Nyní je duch znovu spojen s tûlem. PfiipomeÀte

dûtem, Ïe díky tomu, Ïe JeÏí‰ Kristus byl vzkfií‰en, v‰ichni lidé budou jednoho

dne vzkfií‰eni.

3. Pfiipravte si kopie obrázku „JeÏí‰ je ná‰ milující pfiítel“, kter˘ se nachází na

konci lekce 6, a poÏádejte dûti, aby obrázek vymalovaly.
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4. Hoìte nebo podejte pytlík s fazolemi nebo jin˘ mûkk˘ pfiedmût nûkterému dítûti

a poÏádejte ho, aby odpovûdûlo na jednu z níÏe uveden˘ch (nebo podobn˘ch)

otázek. Pak aÈ hodí nebo podá pytlík s fazolemi zpátky vám. Pokraãujte v této

ãinnosti, dokud se v‰echny dûti nevystfiídají a neodpovûdí na otázku.

• Proã slavíme Velikonoce?

• Kdo byl první ãlovûk, kter˘ byl vzkfií‰en?

• Co to znamená b˘t vzkfií‰en?

• Kam poloÏili JeÏí‰ovo tûlo poté, co zemfiel?

• KdyÏ byl JeÏí‰ vzkfií‰en, vidûlo ho hodnû lidí?

• Proã JeÏí‰ vyzval lidi, aby se dotkli jeho vzkfií‰eného tûla?

• Kdo dal‰í bude vzkfií‰en díky tomu, Ïe JeÏí‰ byl vzkfií‰en?

DoplÀkové ãinnosti
pro mlad‰í dûti 1. Pomozte dûtem dûlat pohyby spojené s touto fiíkankou, zatímco vy pfiefiíkáváte

slova:

JeÏí‰ vstal z mrtv˘ch!

Sem na to místo ho uloÏili. (ukaÏte pfied sebe)

A vidí‰? Andûlé kámen odvalili!

Nahlédni dovnitfi a podívej... (skloÀte se a pfiiloÏte si dlaÀ nad oãi)

Îe Ho tam nevidí‰? (postavte se vzpfiíma)

Vstal z mrtv˘ch, proto radost mûj! (tlesknûte)

(Dana Eynon, Bible Story Finger Plays and Action Rhymes [Cincinnati: Standard

Publishing Co., 1964], str. 29.)

2. Vysvûtlete, Ïe JeÏí‰ zemfiel a byl vzkfií‰en na jafie. Jaro je období, kdy pfiichází

nov˘ Ïivot. Stromy a kvûtiny zaãínají opût rÛst. Na jafie se rodí hodnû zvífiat.

AÈ kaÏdé dítû nakreslí obrázek kvûtiny nebo zvífiecího mládûte. UkaÏte

obrázek 1-3, JeÏí‰ Kristus, a vysvûtlete, Ïe díky tomu, Ïe byl JeÏí‰ vzkfií‰en,

budeme i my Ïít poté, co zemfieme.
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Cíl Pomoci kaÏdému dítûti pociÈovat vdûãnost za narození JeÏí‰e Krista.

Pfiíprava 1. S modlitbou si prostudujte Matou‰e 2:1–12 a Luká‰e 1:26–35; 2:1–20.

2. Zjistûte nûkolik málo informací t˘kajících se narození dûtí ve va‰í tfiídû,

napfiíklad kde se narodily, jaké mûly po narození vlasy nebo kde bydlely první

t˘den po svém narození. Buìte citliví vÛãi dûtem, které jsou adoptované.

3. Nastfiíhejte si prouÏky papíru (asi 20 cm dlouhé a 4 cm ‰iroké) pro v˘robu

vánoãních fietûzÛ. Nastfiíhejte dostateãn˘ poãet prouÏkÛ, aby kaÏdé dítû mohlo

vyrobit fietûz z nûkolika ãlánkÛ.

4. Napi‰te pro rodiãe kaÏdého dítûte lístek, ve kterém jim vysvûtlíte v˘znam

vánoãního fietûzu (viz lekce), aby mohli podporovat své dûti v konání laskav˘ch

skutkÛ.

5. Potfiebné materiály:

a) Bible.

b) Mal˘ betlém. MÛÏete pouÏít panenku zabalenou do pfiikr˘vky a poloÏit ji

do krabice. Z papíru vystfiihnûte hvûzdu a umístûte ji nad betlém. Pokud

nemáte betlém k dispozici, pouÏijte obrázek 1-75, Narození JeÏí‰e

(Obrazy z evangelia 200; 62116).

c) Voskovky a lepidlo.

d) Obrázek 1-75, Narození JeÏí‰e (Obrazy z evangelia 200; 62116); obrázek

1-76, Îádné místo v hostinci (62115); obrázek 1-77, Zvûstování Kristova

narození past˘fiÛm (Obrazy z evangelia 202; 62117); obrázek 1-78, Mudrci

(Obrazy z evangelia 203; 62120).

6. Pfiipravte si v‰e potfiebné pro kaÏdou obohacující ãinnost, kterou chcete pouÏít.

V˘ukové ãinnosti Vyzvûte nûkteré dítû, aby proneslo úvodní modlitbu.

âinnost k upoutání
pozornosti

PoÏádejte nûkteré dítû, aby se postavilo vedle vás, zatímco vyprávíte podrob-

nosti t˘kající se jeho narození. Zopakujte tuto ãinnost s kaÏd˘m dítûtem ve tfiídû.

O Vánocích slavíme narození JeÏí‰e Krista

Vysvûtlete, Ïe toto je vánoãní období, a proto slavíme narození nûkoho, koho

máme my v‰ichni rádi.

• âí narození slavíme?

Pfiíbûh Vyprávûjte pfiíbûh o tom, jak Marii nav‰tívil andûl, jak je to popsáno v Luká‰ovi

1:26–35. Vysvûtlete, Ïe andûl fiekl Marii, Ïe bude matkou Syna BoÏího – JeÏí‰e.

• Jak se jmenovala JeÏí‰ova maminka? (Viz Luká‰ 1:27.)

Lekce
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• Kdo byl otcem JeÏí‰e? (Nebesk˘ Otec. Viz Luká‰ 1:35.)

Vysvûtlete, Ïe Jozef nebyl JeÏí‰Ûv otec. Jozef byl hodn˘ muÏ, kter˘ byl vybrán,

aby se o JeÏí‰e staral. Jozefovi se ve snu zjevil andûl a fiekl mu, jaké v˘znaãné

miminko se Marii narodí. Andûl fiekl Jozefovi, Ïe si má vzít Marii za Ïenu.

Pfiíbûh UkaÏte obrázek 1-76, Îádné místo v hostinci, a vyprávûjte o putování Jozefa a

Marie z Nazareta do Betléma, jak je to popsáno v Luká‰ovi 2:1–7. Pfieãtûte

nahlas Luká‰e 2:7 a vysvûtlete dûtem slova, která nemusejí znát.

âinnost PoÏádejte dûti, aby si sedly nebo klekly na podlahu pfied betlém. MÛÏete pro nû

pfiipravit pokr˘vku, na kterou si sednou. Nechejte kolovat obrázek 1-75, Narození

JeÏí‰e, a poÏádejte kaÏdé dítû, aby vám fieklo nûco o tom, ãeho si na obrázku

v‰imlo.

• Proã Maria a Jozef nespali v hostinci? (Viz Luká‰ 2:7.)

• Kde se JeÏí‰ narodil? (Ve chlévû.)

• V jaké post˘lce mûla Maria malého JeÏí‰ka? (Viz Luká‰ 2:7.)

PíseÀ Pomozte dûtem zazpívat píseÀ „Spûchejme ke stáji“ (ZNPPD 2, ã. 76) nebo jim

pomozte slova této písnû pfiefiíkat. Napodobujte improvizovanû rukama pohyby,

o kter˘ch se slova písnû zmiÀují.

Spûchejme ke stáji, zanést pefiinku,

ná‰ mal˘ JeÏí‰ek sloÏil hlavinku.

Hvûzdiãky z oblohy pohlédly na nûj:

Ná‰ mal˘ JeÏí‰ku, pokojnû hajej.

Pfiíbûh UkaÏte obrázek 1-77, Zvûstování Kristova narození past˘fiÛm, a vyprávûjte jim o

tom, kdo nav‰tívil past˘fie, jak je to popsáno v Luká‰ovi 2:8–20.

• Proã se past˘fii báli? (Viz Luká‰ 2:9.)

• Co fiekl andûl past˘fiÛm? (Viz Luká‰ 2:10–12.)

• Co udûlali past˘fii poté, co nav‰tívili malého JeÏí‰ka? (Viz Luká‰ 2:17, 20.)

Pfiíbûh UkaÏte obrázek 1-78, Mudrci, a vyprávûjte o náv‰tûvû mudrcÛ, jak je to popsáno

v Matou‰ovi 2:1–12.

âinnost PoÏádejte dûti, aby se postavily a pfiedvedly, jak jedou na velbloudovi dokola

místnosti a následují hvûzdu, která je dovede k malému JeÏí‰kovi.

Po nûkolika projíÏìkách po místnosti poÏádejte dûti, aby sesedly z velblouda a

vrátili se k betlému. Vysvûtlete, Ïe kdyÏ mudrci na‰li malého JeÏí‰ka, Jozef v té

dobû jiÏ na‰el lep‰í místo pro svou rodinu a nebyli jiÏ ve chlévû. PfiipomeÀte

dûtem, Ïe mudrci pfiinesli jako dary zlato, kadidlo a myrhu. AÈ vám dûti fieknou,

co pfiedstavuje dar, kter˘ dají malému JeÏí‰kovi – zda zlato, kadidlo nebo myrhu

– a pak mu tyto dary pfiedejte.
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Ná‰ dar JeÏí‰ovi spoãívá v tom, Ïe se budeme snaÏit b˘t takov˘mi, jako je on

Vysvûtlete, Ïe kdyÏ o Vánocích slavíme narození JeÏí‰e, mÛÏeme mu dát také

dary. NemÛÏeme mu dát zlato, kadidlo a myrhu jako mudrci, ale mÛÏeme mu

dát jin˘ dar. MÛÏeme dát dar JeÏí‰ovi tím, Ïe se budeme snaÏit b˘t takov˘mi,

jako je on. A takoví, jako je JeÏí‰, jsme tehdy, kdyÏ se chováme laskavû ke své

rodinû a pfiátelÛm.

âinnost Pomozte kaÏdému dítûti vyrobit si vánoãní fietûz, kter˘ bude mít nûkolik ãlánkÛ.

AÈ si dûti ãlánky vybarví a pak je slepí k sobû (viz ilustrace na konci této lekce).

¤eknûte dûtem, aby si fietûz vzaly domÛ a daly ho tam, kde jim bude pfiipomínat,

Ïe jako dar JeÏí‰ovi mohou konat laskavé skutky pro druhé. Vyzvûte dûti, aby do

Vánoc vykonaly kaÏd˘ den alespoÀ jeden laskav˘ skutek.

Pomozte dûtem pfiijít na to, jaké laskavé skutky mohou konat. PfiipomeÀte jim,

Ïe kdyÏ konají laskavé skutky, dávají tím JeÏí‰ovi nádherné dary. Dejte kaÏdému

dítûti lístek, na kterém bude vysvûtlen v˘znam vánoãního fietûzu pro rodiãe dítûte.

Svûdectví Vysvûtlete, Ïe narození JeÏí‰e Krista bylo jednou z nejdÛleÏitûj‰ích událostí, která

se kdy na zemi stala. Vyjádfiete lásku, kterou k JeÏí‰ovi chováte, a touhu b˘t

takov˘m, jako je on, a to nejen o Vánocích, ale po cel˘ rok.

Obohacující
ãinnosti Vyberte nûkteré z níÏe uveden˘ch ãinností a pouÏijte je bûhem lekce.

1. Vyprávûjte znovu pfiíbûh o JeÏí‰ovû narození, zatímco dûti hrají role Jozefa,

Marie, hostinského, past˘fiÛ a mudrcÛ. PouÏijte rÛzné pomÛcky – napfiíklad

panenku, malou pokr˘vku a ‰álu, pokud je máte k dispozici. Dejte kaÏdému

dítûti pfiíleÏitost, aby se zapojilo. Tuto ãinnost mÛÏete zopakovat a umoÏnit

dûtem, aby se v rolích vystfiídaly.

2. Pomozte dûtem vystfiihnout nebo nakreslit jednoduché ozdoby ve tvaru hvûzdy.

AÈ si dûti své ozdoby vybarví a pfiipevní ke kaÏdé hvûzdû provázek, aby si ji

mohly nûkam doma povûsit.

3. Diskutujte o svûtsk˘ch pfiípravách (nákupech, atd.) na Vánoce, kter˘ch si dûti

v‰imly. Pomozte jim porozumût tomu, Ïe dárky a oslavy jsou zábavné, ale

Vánoce se ve skuteãnosti t˘kají narození JeÏí‰e a toho, jak je dÛleÏité fiídit se

ve svém Ïivotû jeho pfiíkladem.

4. Diskutujte o místních vánoãních zvycích, které se vám líbí nebo které znáte a

jejichÏ tematika je zamûfiena na Krista. Vyzvûte dûti, aby vyprávûly o tradicích,

které jejich rodiny o Vánocích rády zachovávají a které jsou zamûfieny na

Krista.

DoplÀkové ãinnosti
pro mlad‰í dûti 1. PoÏádejte dûti, aby pfiedvádûly past˘fie, ktefií odpoãívají na poli. Pomozte jim

zahrát, jak se past˘fii zalekli, kdyÏ uvidûli andûla, a pocit ‰tûstí, kter˘ mûli, kdyÏ

porozumûli tomu, co se stalo. Pomozte jim pfiedstavit si, Ïe sly‰í zpívat andûly

a Ïe se dívají na krásnou noãní oblohu a vidí hvûzdu. Procházejte se spoleãnû

po místnosti a hledejte miminko. Pokleknûte pfied mal˘m JeÏí‰kem v jeslích a

zazpívejte mu píseÀ chvály.



189

2. Pomozte dûtem dûlat pohyby spojené s touto fiíkankou, zatímco vy pfiefiíkáváte

slova:

DûÈátko v jeslích leÏí, (pfiedvádûjte, Ïe houpáte miminko)

matka ho s láskou stfieÏí. (obejmûte se)

Hvûzdiãka na nebi zvûstuje, (ukaÏte prstem nahoru)

Ïe Syn BoÏí tu s námi je! (radostnû tlesknûte)

3. Pfiefiíkejte slova písnû „Mûjte se vÏdy rádi“ („Jesus Said Love Everyone“,

Children’s Songbook, str. 61), která jsou uvedena v lekcích 34, 36, 41 a 45.

PfiipomeÀte dûtem, Ïe o Vánocích slavíme JeÏí‰ovo narození.

4. Z papíru vystfiihnûte jednoduch˘ obrázek malého JeÏí‰ka zavinutého v plenkách.

Obstarejte si a pfiineste si usu‰enou trávu nebo slámu, kterou dûti nalepí na

„jesle“ (list papíru ve tvaru ãtverce). AÈ dûti nalepí vystfiiÏeného malého JeÏí‰ka

na post˘lku z trávy nebo slámy.
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Adam a Eva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Babiãka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
BoÏí stvofiení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 31, 55

Cel˘ den za vozem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Co dûlají prstíãky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115, 127

Dûkuji Bohu za oãi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 14, 75
Dûlej, co dûlám . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63, 89, 146, 181
Deset muÏÛ mûlo nemoc velikou. . . . . . . . . . . . . . . 170
DûÈátko v jeslích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Domov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Dfiíve jsem byl(a) miminko . . . . . . . . . . . . . . . 18, 64, 89
Dva malí pfiátelé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Dvû neposedné nohy mám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Hlas tich˘, hlas jemn˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Hlava, ramena, kolena, prsty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

I kdyÏ jsi moc velik˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 20

Já jsem mal˘ pomocníãek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Já si zpívám vesele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Jak dlouho je navûky? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Je tu celá rodinka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Jeden mal˘ prstíãek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Jednou rukou zatfiesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xviii, 157
JeÏí‰ má malé dûti rád . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
JeÏí‰ má rád v‰echny dûti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
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Písnû pro jesle 
z církevního zpûvníku

NíÏe uvedené písnû z církevního zpûvníku jsou obzvlá‰tû vhodné pro jesle. MoÏná vás
napadnou rÛzné moÏnosti, jak upravit tyto i dal‰í písnû, aby je bylo moÏné vhodnû pouÏít
v jeslích.

Dûlej, co dûlám

Hlava, kolena, ramena, prsty

Jsi-li ‰Èastn˘

Moje ruce

Pr‰í v‰ude kolem nás

Snûhulák

·Èastná rodina

Úsmûv

Kromû písní pro dûti z církevního zpûvníku mÛÏete pouÏít dûtské písnû z va‰eho kulturního
prostfiedí. Dbejte na to, aby písnû splÀovaly tato kritéria:

Jsou krátké a jednoduché.
Jsou postavené na nûkolika málo tónech (5 aÏ 8 rÛzn˘ch tónÛ).
TatáÏ slova se nûkolikrát opakují a lze se je snadno nauãit.
Slova písnû popisují vûci, které dûti mohou vidût, sly‰et, kter˘ch se
mohou dot˘kat, ke kter˘m mohou ãichat nebo které mohou pociÈovat.
Slova písnû nejsou v rozporu s uãením evangelia.
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