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Zdroje : 
1. Moj.1:26- 2:23; 

Patr. a proroci., 
2. kap., 2. časť 

 
Veršík na zapamätanie 

„A Boh stvoril človeka 
na svoj obraz, na obraz 
Boží ho stvoril, mužské 

a ženské pohlavie ich 
stvoril.“ 

1. Moj. 1:27 
 

Ciele 
Deti budú: 

Vedieť že sú stvorené 
na Boží obraz. 

Cítiť radosť z toho, že 
sú časťou Božej rodiny. 

Reagovať ďakovaním 
Bohu za to, že im každý 

deň dáva dar milosti. 
 

           Hlavná 
myšlienka 

„Boh ma zahŕňa svojou 
láskou.“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA BOŽÍ OBRAZ 
 
Téma na tento mesiac 
 Boh nás miloval vždy, dokonca aj predtým, ako sme sa 
narodili. 
 
Biblická lekcia v skratke  

Boh stvoril muža a ženu na svoj obraz, aby panovali nad 
zemou, morom, a oblohou. Zahrnul ich dôkazmi jeho lásky voči nim 
a obdaril ich vládou nad všetkým, čo sa nachádzalo v novom svete. 
Boh stvoril mužské a ženské pohlavie; spoločne odrážali úplný 
obraz  Stvoriteľa. Boh ich zahrnul krásou a darmi, aby im ukázal, 
ako veľmi ich miluje. 
 
Táto lekcia je o milosti. 

Keď Boh stvoril Adama a Evu a umiestnil ich do nádhernej 
záhrady, ktorá sa stala ich domovom,  obklopil ich dôkazmi 
vyjadrujúcimi jeho lásku (milosť). Aj dnes Boh s radosťou 
obdarováva svoje deti darmi jeho lásky a starostlivosti.  
 
Obohatenie učiteľa 

„Eva bola stvorená z Adamovho rebra, čo znamená, že ho 
nemala ovládať, ani mu nemala byť natoľko podriadená, žeby s ňou 
mohol zaobchádzať ako s menejcennejším stvorením. Mala byť pri 
ňom ako rovnocenná bytosť, ktorú bude milovať a chrániť. Ako časť 
muža – kosť z jeho kostí, telo z jeho tela – mala byť jeho druhým ja. 
Toto spojenie; predstavuje úzku jednotu citového vzťahu 
obidvoch.....“ 

„ Boh pripravil prvý sobáš. Pôvodcom tohto ustanovenia je 
teda Tvorca vesmíru: „manželstvo nech majú všetci v úcte“ (Žid. 
13:4). Bol to jeden z prvých darov, ktorý človek dostal od Boha a je 
jedným z dvoch darov, ktoré si Adam vzal so sebou, keď po páde 
musel z raja odísť. Manželský záväzok podľa Božích zásad je 
požehnaním; udržuje čistotu a šťastie ľudského rodu, uspokojuje 
spoločenské potreby človeka, povznáša ho telesne , rozumovo 
i mravne.“ (Patriarchovia a proroci) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



            MILOSŤ 
 

 Prehľad programu  
 

 ČASŤ LEKCIE MINÚTY AKTIVITY POMÔCKY 
 Privítanie postupne Privítaj žiakov vo 

dverách, vypočuj si ich 
radosti/starosti 
 

 

1 Prípravné aktivity do 10 min. A. Dvojitá mašľa polmetrový kus vlny pre 
dvojicu detí, stoličku pre každú 
dvojicu detí 

   B. Vlastnosti tela Stopky, papier, ceruzky, 
centimeter, prípadne: obrázky 
rebier, pľúc, očí  
 

* Modlitby a chvály do 10 min. Spoločenstvo 
Spevník 
Misia 
Zbierka 
 
Modlitba 

žiadne 
Sing for Joy 
 
mušľa, alebo iná prírodná 
nádoba,  
krabica zabalená ako darček, 
obrázky/predmety z prírody, 
(pre každé dieťa jeden) 
 

2 Biblická lekcia do 20 min. Preberanie príbehu modelovacia hmota, (plastelína, 
hlina)  

   Veršík na zapamätanie žiadne 
   Štúdium Biblie Biblie, papier, ceruzky 

  
3 Aplikácia lekcie do 15 min. Farebná pavučina 

 
niekoľko klbiek vlny rôznych 
farieb 
Sing for Joy 
 

4 Zdieľanie sa  do 15 min Zrkadlový obraz 
 
 

papier, voskovky / fixky, 
alobal, lepidlo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Modlitby a chvály môžu byť zaradené do programu kedykoľvek. 
 
 
 
 
 



VYUČOVANIE LEKCIE 
 

Privítanie 
Privítaj deti už vo dverách. Opýtaj sa, ako sa mali v uplynulom týždni - z čoho majú 
radosť, aké majú starosti. Vypočuj si veršík z minulého týždňa a povzbuď deti, aby sa 
podelili o skúsenosti z predchádzajúcej lekcie. Začni s nimi robiť prípravné aktivity 
podľa vlastnej voľby. 
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    Prípravné aktivity 
     Vyber si aktivitu, alebo aktivity, ktoré považuješ  za najvhodnejšie. 
  

A. Dvojitá mašľa 
Vytvor dvojice. Povedz: Každý jeden z vás si dá teraz jednu ruku za chrbát. 
Vašou úlohou je spolu s vašim partnerom zaviazať vlnu okolo nôh stoličky 
a uviazať z nej mašľu.  
Zhrnutie 
Opýtaj sa: Ako ľahké  bolo uviazať mašľu? Dokázali by ste to urobiť bez vášho 
partnera? (Pravdepodobne áno, ale zabralo by to omnoho viac času.)Keď Boh 
stvoril ľudí, dal nám nohy a ruky, aby sme dokázali robiť všetko, čo je milé. 
Stvoril nás, aby sme odrážali jeho charakter. Má nás veľmi rád, preto nás zahŕňa 
darmi svojej lásky – darmi svojej milosti. Naša dnešná myšlienka nám pripomína 
túto lásku.  
  

  BOH MA ZAHŔŇA SVOJOU LÁSKOU.  
               Povedzte to spolu so mnou. 

                              
B. Vlastnosti tela 
Vopred priprav nasledovnú pracovnú stanicu. Daj každému dieťaťu kus papiera 
a aby mohli zaznamenať výsledky svojho experimentu. 
Rebrá a pľúca 
Ak je to možné, priprav obrázok pľúc a rebier. Povedz: Naše pľúca sú ako mechy. 
Keď vdychujeme, prijímame kyslík, ktorý potrebujeme, aby sme mohli žiť. Pri 
vydychovaní vydychujeme to, čo naše telo potrebuje odstrániť. Naše pľúca sú 
mäkké  a sú chránené rebrami. Požiadaj deti, aby napísali, koľko majú podľa ich 
názoru rebier. Stopujte, ako dlho každý z nich dokáže zadržať dych.  
Oči 
Ak je to možné, zabezpeč veľký obrázok oka. Požiadaj deti, aby každý z nich hádal, 
ako často žmurká.  Rozdeľ deti do párov a sledujte, kto dokáže vydržať najdlhšie bez 
žmurknutia.   

 
Zhrnutie 
Opýtaj sa: Čo si myslíte, koľko rebier máme? (12) Kto dokáže zadržať najdlhšie 
dych? Ako často obyčajne žmurkáme? (každých 5 sekúnd) Kto dokáže vydržať 
najdlhšie bez žmurknutia?  Kto vytvoril všetky tieto rozličné časti tela tak, aby 
dokázali spolupracovať? (Boh) Keď nás Boh stvoril, obklopil nás mnohými 
nádhernými vecami, aby nám povedal, ako veľmi nás má rád. Povedzme spolu 
dnešnú hlavnú myšlienku:  
 

 BOH MA ZAHŔŇA SVOJOU LÁSKOU. 
 

Potrebuješ:  
- pol metra 
vlny pre 
dvojicu detí 
- stoličku pre 
každú dvojicu 

Potrebuješ:  
- stopky 
- papier 
- ceruzky 
- centimeter 
- prípadne: 
obrázky 
rebier, pľúc, 
očí 



       
 
 
 

 * Modlitby a chvály  
 
Spoločenstvo 
Zreprodukuj radosti a starosti detí, tak, ako ti ich porozprávali pri príchode (ak sa ti to hodí). Vyhraď 
si čas na zdieľanie sa z lekcie z minulého týždňa a zopakujte si veršík z predchádzajúcej lekcie. 
Neprehliadni narodeniny alebo zvláštne udalosti. Zvlášť srdečne privítaj návštevu. 
 
Piesne   
 
o kráse prírody, piesne vďaky 
 
 
 
 
Zbierka 
Povedz: Stále existujú takí ľudia, ktorí nevedia o nádherných veciach, 
ktoré Boh pre nich urobil. Naša dnešná zbierka pomôže ľuďom  
( pomenuj oblasť, kam zbierka pôjde) učiť sa o Božích daroch jeho milosti. 
 
Modlitba 
Navrhni deťom, aby si siahli do krabice a vybrali z nej obrázok alebo 
predmet. Povedz:  Boh nás obklopil darmi svojej milosti, aby nám 
pripomenul, ako veľmi nás má rád. Keď sa budeme dnes modliť, ja 
poviem: „Ďakujem ti, Bože, za tvoj dar . . .“  
Vtedy môže každý povedať názov predmetu, ktorý drží v ruke. 
Modlitbu ukončite tým, že Boha poprosíte, aby vám pomohol vidieť 
v prírode dary, ktoré nám dáva každý deň a aby sme ich nepovažovali za 
samozrejmosť.        
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrebuješ:  
- darčekovo   
  zabalenú krabicu 
- obrázky/predmety   
  z prírody   (pre   
  každé dieťa jeden) 

Potrebuješ:  
- mušľu, alebo    
  prírodnú    
  nádobu 
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Biblický príbeh 

 Preberanie príbehu 
Každému dieťaťu daj kus modelovacej hmoty a povedz im, aby vymodelovali 
Adama, kým budeš rozprávať príbeh.                         

 
Čítaj alebo povedz príbeh. 

Boh stvoril slnko a mesiac. Stvoril rastliny, ryby, vtáky, a zvieratá, ale jeho 
stvorenie bolo nekompletné. Pozrel sa na všetko okolo a videl, že to bolo dobré. Ale kto 
by sa z toho radoval? Bol čas stvoriť ľudí. Ľudia mali byť od všetkých tvorov a rastlín 
odlišní. Mali byť stvorení na Boží obraz. A mali vládnuť nad všetkým, čo Boh stvoril.  
Boh stvoril prvého človeka z prachu zeme. Opatrne vymodeloval prsty človeka, jeho oči, 
uši a ústa. Keď to Boh dokončil, sklonil sa a vdýchol do nosa človeka život. Človek začal 
dýchať! Otvoril oči, posadil sa a pozrel sa okolo seba.  
Boh sa usmial na človeka a dal mu meno Adam. Bolo toho ešte veľa, čo bolo potrebné v 
tento deň urobiť. Boh povedal človeku, že bude dohliadať na všetky zvieratá. Adamovou 
prvou prácou bolo pomenovať ich. Adam sa pravdepodobne smial, keď videl opice visieť 
na stromoch, ako jedna na druhú škriekajú, a keď videl slonov s ich dlhými chobotmi 
a veľkými mávajúcimi ušami. Zastavil sa, aby pohladkal plaché sŕňa, a popasoval sa 
s mladým medvedíkom.  
Keď Adam pomenoval všetky zvieratá, zamyslene sa popozeral okolo seba. Všetky 
zvieratá mali priateľa, ktorý im robil spoločnosť. Niekoho s kým sa mohli deliť o veci. 
Ale Adam nemal žiadneho priateľa.  
Boh povedal, „Nie je dobré pre človeka, aby bol sám. Urobím mu družku;  niekoho, kto 
bude stáť po jeho boku;  aby bola jeho priateľkou, jeho manželkou.“   
Tento krát Boh nevzal prach zo zeme, aby vytvoril človeka. Boh uviedol Adama do 
hlbokého spánku. Potom vzal jedno z Adamových rebier a vytvoril ženu. 
Keď sa Adam prebudil, Boh pred neho priviedol ženu. Adam bol nadšený. „Ona bola 
stvorená z mojich kostí a z môjho mäsa“, povedal. Bude sa volať žena, pretože bola vzatá 
z muža.  
Potom Adam nazval prvú ženu Eva. Boh sa prechádzal s Adamom a Evou po záhrade 
Eden, ktorá bola stvorená práve pre nich. Usmieval sa, keď Adam ukazoval Eve zvieratá 
a hovoril ich názvy. Na konci tohto dňa sa Boh pozrel na všetko, čo stvoril – rastliny, 
stromy, ryby, zvieratá, a Adama a Eve. Bol spokojný. A povedal, „Je to veľmi dobré“.  
Všetko, čo Boh stvoril, bolo dobré. A všetko, čo robí pre nás dnes, je stále dobré. Stvoril 
pre nás svet, aby sme sa radovali – a potom nás doňho vložil. Poďakujme Bohu za všetko, 
čo pre nás stvoril.    
 
Zhrnutie 
Opýtaj sa: Čo si myslíte, ako sa Adam cítil, keď pomenovával zvieratá? (nadšene, 
šťastne) Ako myslíte, že sa cítil, keď si uvedomil, že nemá žiadneho spoločníka? Čo 
bolo odlišné na spôsobe, akým Boh stvoril Evu? (Vzal rebro z Adama.) Čo urobil Boh, 
aby ukázal Adamovi a Eve, ako ich má veľmi rád? (Dal im ako domov nádhernú 
záhradu a požehnal ich manželstvo.) Čo si Adam a Eva mysleli o Bohu? Ak ste potešení 
tým, čo Boh stvoril, zodvihnite ruku. Naša dnešná hlavná myšlienka je: 
 

 BOH MA ZAHŔŇA SVOJOU LÁSKOU.  
 Povedzte to spolu so mnou. 

 
 

Potrebuješ: 
- modelovaciu 
hmotu (hlina, 
plastelína...) 



 
 
Verš na zapamätanie 
Opakujte nasledovné, až pokiaľ deti budú vedieť verš. 
Boh   ukáž smerom hore 
stvoril človeka   vo vzduchu nakresli obrysy človeka 
na svoj obraz,  drž ruku ako zrkadlo 
na obraz Boží ho stvoril,  ukáž smerom hore 
mužské a ženské pohlavie  ukáž na chlapca, potom na dievča  
ich stvoril.“  ukáž smerom hore 
1. Moj. 1:27  dlane spolu, potom otvoriť. 
 
 

Štúdium Biblie 
Vytvorte malé skupiny. Utvor dvojice v ktorých bude dieťa,  ktoré  vie čítať 
a dieťaťa, ktoré nevie čítať. Na miesto, ktoré môžu všetci vidieť   napíš 
nasledovný text : 1. Moj. 1: 26 – 29; 1. Moj. 2: 7, 8, 18 -23. 
Povedz: Prvý krát v . Moj 1: 26 – 29 a opäť v 1. Moj. 2: 7, 8,  a 18 – 23 nám 
Biblia hovorí, že Boh stvoril ľudí. Prečítajte obidva texty, porozmýšľajte 
o tom, v čom sú rozdielne, a zapíšte ich na papier. 
 
Zhrnutie 
Pokiaľ skupiny odpovedajú, vytvor zoznam odlišností medzi dvoma veršami.. Povedz : Čo si myslíte, 
prečo je to v Biblii napísané dva krát? (Pretože je to veľmi dôležité.) Prečo Boh stvoril Evu? (Aby 
sa stala Adamovou manželkou; aby stála po jeho boku; aby mohli zdieľať lásku navzájom a s Bohom.) 
Znamená to, že Eva bola stvorená až po Adamovi, že je pre Boha menej dôležitá? (Nie, Boh 
povedal, že obaja, muž aj žena, sú odrazom jeho podoby. Pozri 1. Moj. 1: 27) 
Čo znamená byť stvorený na Boží obraz? Čo nám to o ňom hovorí? ( že máme byť takí, ako je 
Boh.) Boh strávil tvorením nádherného sveta šesť dní, a obklopuje nás darmi svojej lásky. 
Povedzme si spolu dnešnú hlavnú myšlienku: 

 
  BOH MA ZAHŔŇA SVOJOU LÁSKOU.  

 Povedzte to spolu so mnou. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrebuješ:  
- Biblie 
- papier 
- ceruzky 
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     Aplikácia lekcie 
Farebná pavučina 
Požiadaj deti, aby sa rozpŕchli po miestnosti. Niekoľkým deťom daj klbko 
vlny. Požiadaj ich, aby ho niekomu hodili a povedali  názov daru, ktorý 
nám Boh dáva. Opakujte dovtedy, kým každý drží najmenej dva konce 
vlny, a kým z vlny vznikne farebná pavučina.  
 
 

Zhrnutie 
Opýtaj sa: Čo sa stalo pri hádzaní vlny? (vytvorili sme pavučinu) Keď napočítam do 
troch, zodvihnite svoje ruky nad hlavu. Počítaj. Vyzerá pavučina inak, keď sa na ňu 
pozeráme zdola? Keď Boh stvoril svet, všetko bolo spolu spojené. Keď stvoril ľudí, chcel 
ich obdarovať darmi lásky, aby im ukázal, ako veľmi  ich má rád.  
Čo by sa stalo, keby teraz niekto vyšiel z pavučiny? ( Pavučina by nevyzerala tak dobre.) 
Boh všetko naplánoval. Nestvoril človeka, pokiaľ nebolo na zemi všetko pripravené. Čo 
ti to hovorí o Bohu? ( Je dokonalým Bohom. Miloval Adama a Evu a ich deti, dokonca už 
predtým, ako sa narodili. Miloval aj mňa predtým, než som sa narodil.) 
Povedzme si spolu dnešnú hlavnú myšlienku: 
 

  BOH MA ZAHŔŇA SVOJOU LÁSKOU.  
 Povedzte to spolu so mnou. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrebuješ: 
- niekoľko   
  klbiek vlny   
  žiarivých  
  farieb 
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    Zdieľanie sa 
 
Zrkadlový obraz 
Rozdaj pomôcky a povedz deťom, aby urobili kartičky tak, že papier preložia na polovicu. 
Otvorte papier. Na jednu polovicu nakresli obrázok. Potom prilep alobal na druhú polovicu. 
Teraz bude obrázok celý. Na obal karty napíš: „Si odrazom Božieho obrazu.“ Vytvor dvojice 
detí a nechaj ich vyskúšať si, čo povedia, keď budú niekomu dávať svoj obrázok, keď prídu 
domov. 
    
Zhrnutie 
Opýtaj sa: Kto by nám chcel povedať, čo bude hovoriť, keď bude svoj obrázok niekomu 
dávať? Daj deťom čas. Uisti sa, že sa cítia pohodlne v tejto situácii. Ak si nie sú isté, pomôž 
im porozmýšľať o tom, čo by mohli povedať a nechaj ich vyskúšať si to. Čo si myslíte, ako 
budú ľudia reagovať? Čo im môžete povedať o tom, ako Boh preukazuje svoju 
lásku?(obdarováva nás mnohými darmi. Povedzte o tom.)  
Povedzme si spolu dnešnú hlavnú myšlienku: 
 

  BOH MA ZAHŔŇA SVOJOU LÁSKOU.  
 Povedzte to spolu so mnou. 
 
 
Ukončenie 
Postavte sa s deťmi do kruhu a poproste Boha, aby im tento týždeň pomáhal odrážať jeho 
lásku ľuďom okolo nich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrebuješ: 
- papier 
- voskovky/ fixky 
- alobal 
- lepidlo



             Materiál pre žiakov

 

NA BOŽÍ OBRAZ 
 

Zdroje : 
1. Moj. 1:26 -2: 23; Patr. a proroci, 2. kap., 2. časť 
Veršík na zapamätanie 
„A Boh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Boží ho stvoril, mužské a ženské pohlavie 
ich stvoril.“ 1. Moj. 1:27 
Hlavná myšlienka: 
„Boh ma zahŕňa svojou láskou.“ 
 
Porozmýšľaj o tom, čo zvláštne robíš vtedy, keď vieš, že príde vítaná návšteva. Ako sa 
uistíš, že už je všetko pripravené? Keď Boh tvoril tento svet, tvoril ho pre niekoho 
významného – pre Adama a Evu, pre ich deti, a pre vás. Bolo  to šesť dní predtým, než bol 
ich domov pripravený. Poďme si o tom prečítať.   
 

Boh stvoril slnko a mesiac. Stvoril rastliny, ryby, vtáky, a zvieratá.. Pozrel sa na 
všetko okolo a videl, že to bolo dobré. Ale jeho stvorenie bolo nekompletné. Ale kto by sa 
z toho radoval? Bol čas stvoriť ľudí. Ľudia mali byť odlišní od všetkých tvorov a rastlín. 
Mali byť stvorení na Boží obraz. A mali vládnuť nad všetkým, čo Boh stvoril.  
Boh stvoril prvého človeka z prachu zeme. Opatrne vymodeloval prsty človeka, jeho oči, 
uši a ústa. Keď to Boh dokončil, sklonil sa a vdýchol do nosa človeka život. Človek začal 
dýchať! Otvoril oči, posadil sa a pozrel sa okolo seba.  
Boh sa usmial na  prvého človeka a dal mu meno Adam. Bolo toho ešte veľa, čo bolo 
potrebné v tento deň urobiť. Boh povedal človeku, že bude dohliadať na všetky zvieratá. 
Adamovou prvou prácou bolo pomenovať ich. Adam sa pravdepodobne smial, keď videl 
opice visieť na stromoch, ako jedna na druhú škriekajú. Usmieval sa, keď videl slonov 
s ich dlhými chobotmi a veľkými mávajúcimi ušami. Zastavil sa, aby pohladkal plaché 
sŕňa, a pohral sa s mladým medvedíkom.  
Keď Adam pomenoval všetky zvieratá, zamyslene sa popozeral okolo seba. Všetky 
zvieratá mali priateľa, ktorý im robil spoločnosť. Mali niekoho podobného im samým, kto 
bol v ich blízkosti. Mohli komunikovať a  mohli sa deliť o veci. Ale Adam nemal nikoho.  
Boh povedal, „Nie je dobré pre človeka, aby bol sám. Urobím mu družku.    
Tento krát Boh nevzal prach zo zeme, aby vytvoril človeka. Boh uviedol Adama do 
hlbokého spánku. Potom vzal jedno z Adamových rebier a vytvoril ženu. 
Keď sa Adam prebudil, Boh pred neho priviedol ženu. Adam bol nadšený. „Ona bola 
stvorená z mojich kostí a z môjho mäsa“, povedal. „Bude sa volať žena, pretože bola vzatá 
z muža.“  
Adam nazval prvú ženu Eva. Boh sa prechádzal s Adamom a Evou po záhrade Eden, ktorá 
bola pre nich stvorená ako ich domov. Usmieval sa, keď Adam ukazoval Eve zvieratá 
a hovoril ich názvy. Na konci tohto dňa sa Boh pozrel na všetko, čo stvoril. Videl rastliny, 
stromy, ryby, zvieratá, a Adama a Evu. To bol dobrý deň!   A Boh povedal, „Je to veľmi 
dobré“.  
    
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Denné aktivity 
 
Sobota 
• Boh stvoril zvieratá a ľudí na šiesty deň. Ak je 

to možné, choď s tvojou rodinou von 
a spočítaj zvieratá, ktoré vidíš. Požiadaj 
každého, aby pomenoval svoje 
najobľúbenejšie zviera. 

• Zaspievajte si „All Things Bright and 
Beautiful“ (Sing for Joy, No. 51) a poďakujte 
Bohu za pekné veci, z ktorých ste dnes mali 
radosť. 

Nedeľa 
• Počas rodinnej pobožnosti si spolu prečítajte 

a porozprávajte sa o 1. Moj. 1: 26 – 31. Čo 
znamená byť stvorený na Boží obraz? Pozri sa 
do zrkadla a povedz, „Som stvorený na Boží 
obraz.“ S použitím zrkadla sa pokús nakresliť 
autoportrét.  

• Zopakuj si verš na zapamätanie. Porozmýšľaj, 
ako by si ho pre nich mohol ilustrovať 
a potom ich ho nauč.  

• Popros Boha, aby ti pomohol odrážať jeho 
lásku ľuďom, ktorých dnes stretneš.  

Pondelok 
• Počas rodinnej pobožnosti si spolu prečítajte 

a porozprávajte sa o 1. Moj. 2: 4 – 7. Čo bolo 
zvláštne na počasí , keď Boh stvoril zem? 
(Pozri verš 5.) 

• Vezmi si balón a pozoruj, koľko vdýchnutí je 
potrebných, aby si ho nafúkal. 

• Ak je to možné, polož sklenený džbán von na 
otvorené miesto. Polož okolo neho niečo, aby 
sa neprevrátil. Keď bude pršať odmeraj 
množstvo vody v džbáne. 

• Počas tohto týždňa zaznamenávaj zmeny 
počasia do grafu. 

• Zopakuj si verš, a potom poďakuj Bohu za 
všetky druhy počasia.  

Utorok 
• Počas rodinnej pobožnosti si spolu prečítajte 

a porozprávajte sa o 1. Moj. 2: 8 -17. Aké 
bolo počasie v záhrade Eden?  Kde vo vašom 
okolí je najbližšia rieka?  

• Naplň malú krabicu hlinou. Nazbieraj listy 
alebo malé rastliny a vytvor miniatúru 
záhrady Eden. Opýtaj sa rodičov, či môžeš 
doma, alebo vonku poliať kvety. 

• V encyklopédii vyhľadaj, akú časť tvojho tela 
tvorí voda.  

• Poďakuj Bohu za dar vody.  
 
 

 
 
 
Streda 
• Počas rodinnej pobožnosti si spolu prečítajte 

a porozprávajte sa o 1. Moj. 2: 19, 20. 
Vymenuj niektoré príbehy zo Starého zákona, 
v ktorých vystupujú zvieratá. Zlož báseň 
alebo pieseň o zvieratách, ktoré Adam 
pomenoval počas šiesteho dňa stvorenia.  

• Vymodeluj alebo nakresli zviera a daj mu 
meno. Ukáž ho svojej rodine. Požiadaj dvoch 
ľudí, aby ti povedali príbeh o zvieratách.  

• Poďakuj Bohu za všetky zvieratá, ktoré sa ti 
páčia.   

Štvrtok 
• Počas rodinnej pobožnosti si spolu prečítajte 

a porozprávajte sa o 1. Moj. 2: 20 – 23. 
Spoločne si zopakujte verš na zapamätanie.  

• Vejárovito poskladaj papier. Nakresli 
polovicu človeka a dookola vystrihni. Ruky 
a nohy nechaj pripojené.  Na jednu stranu 
napíš mená ľudí z tvojej rodiny, na druhú 
stranu napíš: „Ježiš nás všetkých miluje“.  

• Opýtaj sa rodičov, či môžeš napiecť koláčiky. 
Vyformuj ich do tvaru postáv.  Odlož si ich na 
zajtra, aby si ich mohol rozdať svojej rodine.  

• Poďakuj Bohu za to, že ťa obklopuje ľuďmi, 
ktorí sa o teba starajú.  

Piatok 
• Počas rodinnej pobožnosti si spolu prečítajte 

a porozprávajte sa o 1. Moj. 1: 26 – 2: 23. 
Zahrajte sa spolu „abecedu stvorenia“. Povedz 
písmeno a nech tvoja rodina vymenuje 
niektoré z nádherných vecí, ktoré Boh stvoril, 
a ktoré sa začínajú na toto písmeno.  

• Predtým, než Boh stvoril ľudí, pripravil 
nádherný svet. Dnes sa opýtaj svojej 
mamičky, ako jej môžeš pomôcť pripraviť sa 
na stretnutie s Ježišom počas jeho zvláštneho 
dňa – soboty. 

• Počas večere sa podeľ s rodinou o koláčiky, 
ktoré si včera pripravil.  

• Zaspievajte spolu oslavnú pieseň a poďakujte 
Bohu za všetky veci, ktoré stvoril. 
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