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  3. 
                      Sárino dieťatko 
 
Spoločenstvo : 
 
 Spoločenstvo  znamená mať rád jeden druhého  
 
Odkazy: 1 Mojžišova  18,1-16 a 21,1-8; Patriarchovia a proroci.  
 
Verš na zapamätanie :  
 
Ján 15,12: „Milujte jeden druhého.“ 
 
Ciele  
Dieťa : 
- pozná, že Boh utvára rodiny, aby sa o seba starali a zaujímali sa jeden o druhého, 
- pocíti lásku k členom  rodiny, ktorých mu Boh dal, 
- bude reagovať tým, že povie členom svojej  rodiny: „Mám ťa rád.“ 
 
Posolstvo : 
Ľudia patriaci do jednej rodiny sa majú navzájom radi. 
 
 
 
Príprava na vyučovanie: 
 
Biblický príbeh  v kocke 
 
Abrahám a Sára veľmi túžili mať vlastné dieťatko. Boh prisľúbil, že ho budú mať, ale im sa to 
zdalo kvôli ich veku nemožné. Potom ich navštívili traja návštevníci. Jeden z nich im povedal, že 
sa im do roka narodí dieťa. Sára sa tomu zasmiala. Keď sa potom Izák narodil, mala rodina veľkú 
radosť. 
 
Toto je lekcia o spoločenstve . 
Deti sú súčasťou rodiny. Rodina ich miluje a stará sa o ne rôznymi spôsobmi. V rodine si 
preukazujeme vzájomnú lásku tým, že si pomáhame a povieme si: „Mám ťa rád.“ 
 
Prínos učiteľa 
„Keď mal Abrahám takmer sto rokov, dostal od Boha  sľub, že bude mať zo Sárou syna. Ale 
Abrahám tomuto sľubu neporozumel… Boh k nemu opäť prehovoril slovami, ktoré vylučovali 
akúkoľvek pochybnosť: „Tvoja žena Sára ti porodí syna; dáš mu meno Izák a ja ustanovím svoju 
zmluvu s ním.“ „Narodenie  Izáka po tak dlhom čase čakania znamenalo pre Abraháma a Sáru 
splnenie ich najväčších túžob a ich príbytok sa naplnil radosťou. 
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Výzdoba miestnosti 
Naviažte na výzdobu, ktorú ste urobili v predchádzajúcich dvoch mesiacoch. Vytvorte „stan“ 
prehodením veľkej deky cez stôl alebo dve stoličky. Tento stan potom využijete v časti  Prežitie  
príbehu. Môžete tiež okolo stanu rozmiestniť plyšové ovečky alebo ovečky vystri- hnuté 
z tvrdého papieru. 
 
 
Prehľad  aktivít 
Priebeh lekcie  Čas Aktivity Pomôcky 
Privítanie  Podľa 

potreby 
pozdravte sa s deťmi   

Zhrnutie pre 
rodičov  

do 5 min   

Príprava do 10 min A. knižky  
 
B. bábiky  
C. stan 
D. upratovanie  
 
 
E. kútik  pre rodičov 
F. košík 
 
G. varenie 
 

učebnice pre deti , knižky  
s obrázkami detí, rodiny atd. 
bábiky, deky, detská fľaša 
veľká deka, stôl, stoličky, 
metla , mop, vysávač 
v detskej veľkosti, 
prachovky 
väčšie stoličky pre rodičov 
zvieratká, kamene, perie, 
kvetiny, mušle atd. 
detská kuchynka, riady na 
varenie, umelé jedlo  

Zahájenie do 10 min privítanie  
modlitba 
návštevy  
ponúknutie  hračky 
narodeniny  

zvončeky  
 
 
kôs s hračkami 
umelá narodeninová torta , 
sviečky, zápalky 

Prežitie  príbehu do 30 min A. Verš na zapamätanie  
B. Smieško 
 
C. Šťastná rodina 
D. Starosť o dieťa  
 
E. Domov 
F. Pomoc v rodine 
G. Oslava 
 
H. Šťastný domov 
I. Boh v rodine 
J. Mám ťa rád 

Biblia 
obrázky alebo           
fotografie smejúcich sa ľudí 
 
bábiky , perinky, detské 
fľaše 
deka, stôl , stoličky alebo        
stan 
 
potreby  na upratovanie a na 
varenie, umelé jedlo  
 

Kutilský kútik  do 10 min   
Týždeň 1  dieťatko Izák  loptička, drevené špajdle, 

mašle, látku rozstrihanú na 
štvorce , nožničky, fixky  

Týždeň 2  rámiky na obrázky kópie obrázkov , biely a 
farebný papier , nožničky, 
pastelky, lepidlo 
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Týždeň 3  srdiečko  kópie obrázkov srdiečka , 
drevené špajdle, červený 
papier , lepidlo 

Týždeň 4  maňušky  kópie obrázkov  s 
maňuškami , lepidlo, 
nožničky, papier , pastelky 

Týždeň 5  knižočka so sľubom obrázok knižočky , lepidlo, 
fólie so zrkadlovým 
efektom, nožničky, pastelky 

 
 
 
Zhrnutie  pre rodičov  
 

Časovo zaneprázdnení rodičia často prichádzajú do zboru unavení a vyčerpaní z činností 
uskutočnených v priebehu týždňa a z prípravy rodiny na „deň odpočinku.“  

Prehovorte s nimi občas v priebehu sobotnej škôlky (najvhodnejšia doba je počas 
prípravných prác na hodinu), povedzte im niečo, čo vyjadrí vašu starosť o nich a že im venujete 
pozornosť.  

 
Nasledujúce odstavce boli pripravené mladými rodičmi ako návrhy tém na rozhovory a 

môžu byť použité podľa  vášho uváženia, kedykoľvek budete chcieť . 
 
Týždeň 1 
 

Spôsobilo niekedy vaše dieťa, že ste sa  cítili starí a vyčerpaní? Pozerali ste sa niekedy na 
seba do zrkadla a uvažovali, kto to na vás hľadí? Požiadavky detí občas spôsobujú, že sa na ich 
splnenie  cítime starí. Kedykoľvek sa tak budete cítiť, spomeňte si na Sáru. Dokážete si 
predstaviť, že by ste vo veku deväťdesiat rokov čakali dieťa? Dokážete si predstaviť, že by ste sa 
v tomto veku starali o dvojročné dieťa? Predstavte si, ako by asi prebiehala jej konverzácia 
s mladými maminkami („Sára, som taká unavená, a to mám ešte len 35 rokov. Ako to ty robíš?“) 
Kedykoľvek sa budete cítiť starí a unavení, spomeňte si na to, že Boh vás vidí. On vie, ako sa 
cítite. Hovorí vám: „Nasledujte ma a ja vám dám odpočinutie“ (Matúš 11,28). 
Pohovorte si o tom, čo robíte, keď sa cítite vyčerpaní a starí . 
 
 
Týždeň 2 
 

Jedno odpoludnie, keď sme boli na prechádzke, uvidel môj 2-ročný syn na ceste mincu. 
Skôr ako som stačila zasiahnuť, dal si ju do úst. A keď som sa mu snažila mincu  vybrať, prehltol 
ju! Cítila som sa hrozne! 
Ponáhľali sme sa do nemocnice, kde doktor syna zröntgenoval, aby sa uistil, že minca nezostala 
v synových pľúcach. Nezostala tam. Preto doktor povedal: „Počkajte niekoľko dní, majte oči 
otvorené a uistite sa, že sa minca znovu objaví.“ 
O niekoľko dní neskôr sme mincu objavili v nočníku a všetko bolo opäť v poriadku. Občas sa 
obávame súčasných okamihov,  zvlášť keď na výsledok musíme „čakať niekoľko  dní“ a Ježiš sa 
o vec postará. Spomeňte si na to, ako Abrahám a Sára čakali mnoho rokov na svojho vytúženého 
syna. A Boh svoj sľub  splnil. 
Podeľte sa so skúsenosťou, kedy bolo nutné, aby ste čakali. Ako vám Boh pomohol? 
 
 



 4

 
Týždeň 3 
 

Boli tri hodiny ráno. Moje očné viečka sa nechceli od seba odlepiť, ale plač môjho 
hladného dieťaťa ma okamžite prebral. Vyskočila som z postele, prebehla som do kuchyne a 
zakopla som prstom do kredenca. Hlavou sa mi potom preháňali samé nepríjemné myšlienky, 
keď som pripravovala fľašku a krívajúc sa vracala k dieťaťu do izby. „Budeš niekedy, dieťa, 
v noci spať?“ hovorila som si zlostne. V tej chvíli mojou mysľou preletela tichá myšlienka: 
„Poďakuj.“ Nemala som pocit, že by som niekomu za niečo mala v tomto okamihu poďakovať. 
Avšak „Poďakuj“ sa ozvalo znovu: „Poďakuj za to, že môžeš v noci vstať ku svojmu dieťaťu.“ 
Usmiala som sa tej myšlienke a moja zloba sa v tej chvíli stratila. „Tak je to správne. Ďakujem, 
Immanuel-Boh s nami, ďakujem Ti za to, že môžem v noci vstať ku svojmu dieťaťu. Ďakujem Ti 
za svoje  drahocenné dieťa .“ 
Cítite sa doma frustrovaní? Podeľte sa s ostatnými rodičmi skúsenosti, kedy ste boli radi, že 
môžete uprostred noci vstať. 
 
Týždeň 4 
 

Sediac v sprche na dlážke, sa na mňa moja 16 mesačná Michelle veselo usmiala. „Čo to 
papáš?“ opýtala som sa jej. Keď som ju zdvihla, vykríkla som. Michelle svojimi malými prštekmi 
odstránila plastový kryt odpadu a šťastne si pršteky s rôznou špinou a mydlovými bublinkami 
oblizovala. 
Rodičovské povinnosti sú občas tak náročné, že máme chuť pred nimi na chvíľu utiecť. Zdajú sa 
byť neznesiteľné. Ježiš vám však rozumie. Spoľahnite sa  na jeho silu a všetko zvládnete. 
Porozprávajte sa o zážitkoch, kedy sa vám vaše rodičovské bremeno zdalo príliš ťažké. Ako 
ste to prekonali? 
 
Týždeň 5 
 

Keď malo naše dieťa  6 mesiacov a spal nepretržite celú noc, povedala som svojmu 
manželovi že milujem ten pocit byť mamou. Fungovali sme s manželom podľa jasne daného 
plánu, udalosti boli predvídateľné a Wesley sa usmieval, bol roztomilý, obdivovali sme ho. A 
potom prišli dni, kedy by som najradšej povedala: „Tak, dnes nie som mamou rada.“ Wesley 
začal uplatňovať svoju nezávislosť a pripravil nám mnoho ukričaných dní a nocí. 
Ale napriek tomu som bola mamou rada a som vďačná Bohu za to, že ma povzbudzuje pri 
výchove jedného z Jeho detí a dôveruje mi, že to dokážem. Sára po tejto dôvere tiež neuveriteľne 
túžila. A mne dal Boh dvoch synov. Ďakujem  mu za to požehnanie. 
Porozprávajte sa, ako zvládate vyčerpávajúce okamihy. 
 
 
Príprava 
 
Pripravte si jednoduché hry, ktoré môžu malé deti hrať v krúžku na zemi. Deti sa zúčastnia 
zaujímavých aktivít pod dohľadom dospelého, dokiaľ si vy všetko potrebné nepripravíte. Deti  sa 
môžu hrať s pomôckami, ktoré využijete v biblickom príbehu na tento mesiac.  
Vyberte si z nasledujúcich činností navrhnutých na tento mesiac. Uistite sa, že vyhovujú veku 
detí, s ktorými pracujete. 
 
A. Knižky  
Ponúknite deťom knihy s obrázkami alebo puzzle s obrázkami rodiny, detí, bábätiek alebo           
zvierat. 
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B. Bábiky  
Ponúknite  deťom  košík s rôznymi bábikami, perinkami, detskými fľaškami atď., aby sa hrali na 
to, aké to je byť rodičom. 
 
C. Stan 
Postavte stan s pomocou deky či obrusa prehodeného cez menší stôl  alebo dve stoličky. Nechajte 
deti, nech si do tohto stanu vlezú a predstierajú , že v stane bývajú. 
 
D. Upratovanie  
Rozdajte deťom metly, mopy, prachovky, vysávač (všetko v detskej veľkosti alebo ako hračky), 
aby predstierali, že upratujú svoj dom. 
 
E. Kútik  pre rodičov  
Deti, ktoré sú veľmi hanblivé alebo ospalé na to, aby sa zúčastnili spoločných aktivít, môžu mať  
v triede u seba rodičov . 
 
F. Košík 
Naplňte košík plyšovými alebo plastovými zvieratkami, kamienkami, perím, kvietkami, mušľami 
atď, aby ich deti  mohli preskúmať a dotýkať sa ich. 
 
G. Varenie 
Zostavte detskú kuchynku s riadmi na varenie a umelým jedlom, aby sa deti mohli hrať na 
kuchárov. 
 
 
Zahájenie 
 
Poznámka: Nasledujúce činnosti môžete prevádzať v rôznom poradí. Doporučujeme však, aby ste 
začínali privítaním a modlitbou. 
 
A. Privítanie  
 
Povedzte: „Dobré ráno, dievčatá a chlapci! Som rada, že vás tu dnes vidím. Sobota je zvláštny 
deň. Stretávame sa tu so svojimi kamarátmi. Na privítanie si podáme rúčky a poprajeme si tak 
dobré ráno.“ Privítajte každé dieťa jednotlivo, podajte mu ruku a zaspievajte si spoločne  
pesničku  „Dobré ráno“ 
 
Dobré ráno, dobré ráno, 
akože sa dnes máš? 
Dobré ráno, dobré ráno, 
dáš mi ruku, dáš? 
(Mildred Adair, upravené) 
 
Povedzte: „Sobotná škôlka je zvláštne miesto, kde môžeme byť. Zazvoňme na zvončeky, aby 
sme tak ukázali, ako sme radi v sobotnej škôlke.“ Zvoňte na zvončeky a spievajte pesničku    „Na 
zvončeky zvoníme“  
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Cingy, cingy-lingy 
cingy, cingy-lingy, na zvončeky zvoníme. 
Cingy, cingy-lingy 
cingy, cingy-lingy, o sobote spievame. 
(Mildred Adair, upravené) 
 
B. Modlitba 
 
Povedzte: „Dnes budeme hovoriť o tom, ako sa v rodine máme radi. Poďakujeme Bohu za to, že 
máme svoju rodinu.“ Vyzvite rodičov, aby si so svojimi deťmi  kľakli.  Ako prípravu na modlitbu 
si zaspievajte  pesničku  „Na modlitbu už je čas“  
 
Na modlitbu už je čas, 
na kolienkach kľačíme, na kolienkach kľačíme , 
pomodlí sa každý z nás, 
svoje  ručičky spíname, svojej  ručičky spíname . 
Na modlitbu už je čas, 
svoje očká zavrieme, svoje očká zavrieme , 
pomodlí sa každý z nás, s Ježišom sa  stretneme 
(Janet Sage, upravené) 
 
C. Návštevy  
Privítajte každého návštevníka a zaspievajte mu pesničku  „Vítame ťa“  
 
Vítame ťa v zhromaždení v ten sobotný  čas, 
vítame ťa medzi nami, tak sa s nami hraj. 
(Mildred Adair, upravené) 
 
D. Ponúknutie  hračky 
Povedzte: „Priniesla som nejaké hračky, aby sme pomocou nich mohli ukázať, ako milujeme 
Ježiša. Keď ponúkneme ostatným deťom hračku, ukazujeme im, ako ich má Boh rád.“ Postavte 
krabicu s hračkami na podlahu a nechajte deti, aby si každý jednu vybralo a podalo ju svojmu 
susedovi. Zaspievajte si pesničku  „To je môj darček“  
 
To je môj darček Ježišovi, Ježišovi, Ježišovi , 
to je môj darček Ježišovi, Ježišovi, Ježišovi. 
(Janet Sage) 
 
Povedzte: „Ďakujem, dievčatá a chlapci, že ste obdarovali svojich kamarátov. Zavrieme na 
chvíľu oči a poprosíme Ježiša, aby darčeky požehnal.“ Zopnite ruky a pomodlite sa jednoduchou  
modlitbu podobnou tejto: 
 
Drahý Pane Ježišu, tieto darčeky sú pre Teba. Chceme, aby všetci vedeli, ako ich máš rád. Amen 
 
E. Narodeniny  
Potrebujete: umelú tortu, sviečky, zápalky, malý darček pre dieťa, ktoré  má narodeniny . 
Povedzte: „Boh nám dal narodeniny. Niekto z nás ich má práve dnes. Ktože to asi je? Zavrieme  
všetci oči.“ Potom postavte dieťa, ktoré má narodeniny, pred ostatné deti a zaspievajte mu 
pesničku   „Narodeniny “  
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Narodeniny , narodeniny , 
ktože ich dnes asi má? 
Je to naša Esterka (doplňte meno), 
kto jej zaspieva ? 
(Mildred Adair) 
 
Pomôžte dieťaťu dať na tortu toľko peniažkov (doporučujeme používať peniažky z čokolády), 
koľké narodeniny má, a zaspievajte mu pesničku   „Spočítame peniažky“. 
 
Esterka (doplňte meno dieťaťa) dnes narodeniny  má, 
uvidíme, koľko peniažkov na tortu dá. 
Spočítajme peniažky, tak koľko má rokov? 
Jedna, dve, tri, štyri, päť! 
 (Johnie B. Wood) 
 
Zapáľte narodeninové sviečky a potom dieťa, ktoré má narodeniny, vyzvite, aby sviečky sfúklo. 
Ak je to možné, dajte dieťaťu za sobotnú škôlku malý darček. 
 
 
Prežitie  príbehu 
 
A. Verš na zapamätanie  
Potrebujete: učebnice pre deti . 
Povedzte: „Je čas naučiť sa nový veršík na zapamätanie.“ Dajte každému dieťaťu malú 
obrázkovú Bibliu, ktorá obsahuje aspoň jeden obrázok Ježiša a viac obrázkov rôznych situácií. 
Skôr, ako otvoríme svoju Bibliu, zaspievajme si spoločne pesničku  „Otvorím Bibliu“ 
 
Otvorím Bibliu a budem si čítať, 
ako mňa Boh miluje, ako mňa miluje. 
(Johnie B. Wood, upravené) 
 
Povedzte: „Naša Biblia nám hovorí, že členovia rodiny sa majú navzájom radi. Objímte svojich 
rodičov, súrodencov a zaspievajme si pesničku o verši na zapamätanie: „Rád všetkých maj“ . 
Pieseň niekoľkokrát zopakujte. 
 
Miluj maminku, miluj ocinka. Rád, rád, rád všetkých maj. 
(Janet Sage, upravené) 
 
B. Smieško 
Potrebujete: obrázky alebo fotografie smejúcich sa ľudí . 
 
Povedzte: „Abrahám a Sára boli smutní, pretože veľmi túžili mať dieťatko. Prosili Boha, aby im 
dal dieťa Prešlo však veľa rokov, Sára aj Abrahám zostarli a tak sa zdalo, že sa budú musieť 
zmieriť so skutočnosťou, že zostanú bezdetní.“ Požiadajte deti, aby sa zatvárili smutne. „Ale Boh  
Abrahámovi sľúbil, že jeho potomkov bude, ako je hviezd na nebi a Boh vždy plní svojej sľuby. 
Jedného dňa prišli Sáru a Abraháma navštíviť traja muži. Viete na prstoch napočítať do troch?“ 
Počítajte. „Tí traja muži boli zvláštnymi návštevníkmi, pretože ich poslal Boh. Povedali 
Abrahámovi a Sáre, že do roka budú mať  chlapčeka. Sára sa pousmiala, pretože  si myslela, že je 
už príliš stará na to, aby mala dieťa. Smejete sa radi? Zasmejte sa so mnou.“ „Ste radi, keď vás 
vaši rodičia šteklia?“ Nechajte rodičov , aby svoje deti pošteklili. 
„Zaspievajme si spoločne veselú pesničku   „Šťastný v každý čas“ . 
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Či som tam hore, dole, vpravo či vľavo, (ukážte nahor, dole, vpravo a vľavo) 
som tak šťastný v každý čas.    (tlesknite 5x) 
Či som tam hore, dole, vpravo či vľavo (ukážte nahor, dole, vpravo a vľavo) 
lebo Boh miluje všetkých  nás.  (ukážte okolo seba a tlesknite) 
 
Povedzte: „Boh dodržal svoj sľub  a Abrahámovi a Sáre sa narodilo dieťatko. Boli takí šťastní, že 
ho pomenovali Izák. Jeho meno znamená „ten, ktorý sa smeje,“ teda  Smieško.  V rodine nastala 
veľká radosť a smiech, že sa Izák narodil. Zahrajme si spolu ukazovaciu hru o Izákovi.“ 
 
Dieťatko Izák 
Abrahám a Sára sa cítili starí  byť,   (zdvihnite  2 prsty) 
ale Boh im sľúbil...     (ukážte nahor) 
 ...že raz s vlastným dieťaťom budú žiť !  (predstierajte, že chováte dieťa ) 
Sára sa však  rozosmiala aj Abrahám sa pousmial, 
veď v ich veku ktože by už o dieťati rozmýšľal (hlasno sa zasmejte) 
Potom sa však naplnil dávny Boží sľub,  
keď Sára povila chlapca mocného ako dub. 
Nastala radosť veliká  
 veď Boh požehnal  Izáka...    (ukážte nahor) 
       (prikyvujte hlavou) 
 
C. Šťastná rodina 
Povedzte: „Abrahám a Sára boli veľmi šťastní. Mali svoje dieťatko,  starali sa oň a milovali ho. 
Zaspievajme si pesničku  „Kde Ježiša radi majú“. Tlesknite v piesni vždy na slova „šťastný“ a 
„domov.“ 
 
Kde dieťatko doma majú, 
tam je domov šťastný, šťastný, 
tam je domov šťastný, šťastný, 
tam je domov šťastný, šťastný. 
kde dieťatko doma majú, 
tam je domov šťastný, šťastný, 
tam je domov šťastný, šťastný. 
 
Povedzte: „Naša Biblia nám hovorí, že členovia rodiny sa navzájom majú radi. Objímte svojich 
rodičov a zaspievajme si pesničku o verši na zapamätanie: „Rád všetkých maj“ . Pieseň 
niekoľkokrát zopakujte. 
 
Mi-luj ma-min-ku, mi-luj o-cin-ka. Rád, rád, rád všet-kých maj. 
(Janet Sage, upravené) 
 
D. Starosť o dieťa  
Potrebujete: bábiky, perinky, detské fľaše. 
 
Povedzte: „Abrahám a Sára sa o svoje dieťa veľmi dobre  starali, pretože ľudia v jednej rodine sa 
majú navzájom moc radi. Zabalili Izáka do periniek, aby mu nebola zima.“ Rozdajte deťom  
bábiky a perinky a počkajte, až deti bábiky zabalia do periniek. „Keď Izák plakal, Abrahám a 
Sára ho chovali.“ Nechajte deti, nech svoje bábiky chovajú, zatiaľ čo budete pokračovať 
v pesničke „Kde Ježiša radi majú“ . 
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Keď plače, tak ho pochovajú, 
tam je domov šťastný, šťastný, 
tam je domov šťastný, šťastný, 
tam je domov šťastný, šťastný. 
keď plače, tak ho pochovajú, 
tam je domov šťastný, šťastný, 
tam je domov šťastný, šťastný. 
 
Povedzte: „Keď Izák plakal, Abrahám a Sára ho nakŕmili, pretože ho mali moc radi.“ Dajte 
deťom detské fľaše pre bábiky, aby ich nakŕmili a pokračujte v pesničke „Kde Ježiša radi majú“ . 
 
Keď je hladný, tak mu najesť dajú, 
tam je domov šťastný, šťastný, 
tam je domov šťastný, šťastný, 
tam je domov šťastný, šťastný. 
keď je hladný, tak mu najesť dajú, 
tam je domov šťastný, šťastný, 
tam je domov šťastný, šťastný. 
 
Povedzte: „Rodičia sa so svojimi deťmi tiež hrajú, keď sa deti chcú hrať, pretože ich majú radi.“ 
Vyzvite rodičov, aby sa so svojimi deťmi zahrali na schovávačku a pokračujte v pesničke „Kde 
Ježiša radi majú“ . 
  
Kde sa s deťmi  radi hrajú , 
tam je domov šťastný, šťastný, 
tam je domov šťastný, šťastný, 
tam je domov šťastný, šťastný. 
kde si s deťmi  radi hrajú , 
tam je domov šťastný, šťastný, 
tam je domov šťastný, šťastný. 
 
Povedzte: „Naša Biblia nám hovorí, že členovia rodiny sa navzájom majú radi. Objímte svojich 
rodičov a zaspievajme si pesničku o verši na zapamätanie: „Rád všetkých maj“. Pieseň 
niekoľkokrát zopakujte. 
 
Mi-luj ma-min-ku, mi-luj o-cin-ka. Rád, rád, rád všet-kých maj. 
(Janet Sage, upravené) 
 
E. Domov 
Potrebujete : stan (skutočný alebo vytvorený). 
Použite stan, ktorý bol dosiaľ súčasťou výzdoby miestnosti, alebo ho vytvorte prehodením veľkej  
deky cez stôl  alebo dve stoličky.  
Povedzte: „Na akom mieste žijete? Vaša rodina vám dáva domov, pretože vás má rada. Izákova 
rodina bývala v stane.“ Ukážte na výzdobu miestnosti. „Ich stan bol podobný tomu nášmu, ale 
bol omnoho väčší. Posaďme sa na chvíľu do nášho stanu. Abrahám, Sára a Izák bývali v stanu, 
pretože Abrahám sa staral o ovečky a potreboval sa presúvať z miesta na miesto. Mohli 
jednoducho svoj stan zbaliť, presťahovať sa na iné miesto a tam stan znovu postaviť. Môžete  to 
urobiť so svojím domovom? Zahrajme sa ukazovaciu hru o domove.“ 
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Domov 
Kde spinkajú rybičky?    (dajte si spojené ruky pod hlavu) 
Na dne chladnej vodičky.    (naznačte rukami vlniacu sa vodu)  
včielky - tie spia v úli,    (naznačte rukami úľ) 
ovečky zas lúka túli      (ukážte von) 
pre kravičky stajňa je, 
vtáčik sa zas raduje 
keď si v kroví hniezdo stvorí    (naznačte rukami striešku) 
vtáčky na stromoch spinkajú 
no a ja o chvíľočku  
vkĺznem tiež pod perinku.    (zdvihnite  ruky nad sebe) 
Ja už tiež za chvíľočku, 
vkĺznem k mamke pod perinku.   (ukážte na sebe) 
 
F. Pomoc v rodine 
Povedzte: „Malý Izák miloval svoji rodinu. Bola to moc šťastná rodinka. Keď sa ľudia v rodine 
majú radi, dokážu si navzájom pomáhať. Chcú si pomáhať. Ako potom vy doma pomáhate? 
Zahrajme sa o tom ukazovaciu hru.“ 
 
Pretože  sa radi máme 
Boh mi stvoril rodinu,    (tlesknite) 
čo sa o mňa stará.     (ukážte na seba) 
Čo si spolu uvarí,     (predstierajte , že niečo miešate v hrnci) 
čo si spolu poriadi,     (predstierajte, že zametáte) 
a každý to uvidí!     (dajte si ruku k očiam a rozhliadnite sa) 
Navzájom si pomáhame,    (rozpažte) 
pretože  sa radi máme.    (tlesknete) 
 
Povedzte: „Naša Biblia nám hovorí, že členovia rodiny sa navzájom majú radi. Objímte svojich 
rodičov a zaspievajme si pesničku o verši na zapamätanie: „Rád všetkých maj“. Pieseň 
niekoľkokrát zopakujte. 
 
Mi-luj ma-min-ku, mi-luj o-cin-ka. Rád, rád, rád všet-kých maj. 
 (Janet Sage, upravené) 
 
G. Oslava 
Potrebujete: skutočné alebo umelé jedlo, detskú kuchynku a riady na varenie, hrniec na varenie, 
metlu, mopy v detskej veľkosti, prachovky atd. 
 
Povedzte : „Abrahám a Sára boli tak šťastní, že majú Izáka, pretože v rodine sa všetci majú radi. 
Usporiadali veľkú oslavu, aby s nimi všetci ich šťastie oslávili. Bola podobná narodeninovej 
oslave. Uvarili veľa dobrého jedla a pozvali svojich kamarátov. Máte občas doma tiež podobnú 
oslavu? Keď sa v rodine plánuje takáto oslava, je potrebné všetko poriadne pripraviť. S čím doma 
rodičom pomáhate? Pomáhate im s varením? A čo potom varíte?“ Ukazujte na pripravené 
skutočné alebo umelé jedlo a nechajte deti, aby jedlo pomenovali a povedali, akú má farbu. 
V prípade skutočného jedla im dajte kúsok ochutnať (napr. ovocie). „A teraz vezmite všetko to 
jedlo a dajme ho do hrnca, aby sa varilo, zatiaľ čo my si zaspievame pesničku.“ Zaspievajte si 
pieseň na melódiu piesne „Som rád v sobotnej škôlke“ . 
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Má rodinka mi dobre varí, 
má rodinka mi dobre varí, 
má rodinka mi dobre varí, 
nech sa mamke s tatkom darí. 
 
Povedzte: „A čo ešte robíte, keď pripravujete oslavu? Upratujete spolu? Môžete mi pomôcť 
s upratovaním?“ Rozdajte deťom  metly mopy, vysávače (v detskej veľkosti) a prachovky a 
pokračujte v pesničke. 
 
 
Ja tiež doma pomáham, 
ja tiež doma pomáham, 
ja tiež doma pomáham, 
pretože ich tak rád mám. 
 
H. Šťastný domov 
Povedzte: „Vaši rodičia vás majú radi rovnako ako Izáka milovali jeho rodičia. Robíte vašu 
rodinu šťastnú. Rodičia, zaspievajte si so mnou pesničku „Kde Ježiša radi majú“, s tým, že 
doplníme do pesničky meno vášho dieťaťa. Deti môžu na seba ukázať, keď počujú svojej  meno, 
a tlieskať na slová „šťastný“ a „domov.“ 
 
Kde Kamilku radi majú, 
tam je domov šťastný, šťastný, 
tam je domov šťastný, šťastný, 
tam je domov šťastný, šťastný. 
kde Kamilku radi majú, 
tam je domov šťastný, šťastný, 
tam je domov šťastný, šťastný. 
 
Povedzte: „Naša Biblia nám hovorí, že členovia rodiny sa navzájom majú radi. Objímte svojich 
rodičov a zaspievajme si pesničku o verši na zapamätanie: „Rád všetkých maj“. Pieseň 
niekoľkokrát zopakujte. 
 
Mi-luj ma-min-ku, mi-luj o-cin-ka. Rád, rád, rád všet-kých maj. 
 (Janet Sage, upraveno) 
 
I. Boh v rodine 
Povedzte: „Boh vám dal milujúcu a starostlivú rodinu. Poďakujte mu za to. Viete ale, že súčasťou 
tejto rodiny je tiež Boh? Je najdôležitejším členom rodiny. My všetci patríme do Božej rodiny, 
v ktorej Ježiš je náš veľký brat. On a Boh nás veľmi milujú. Zaspievajme si predchádzajúcu 
pesničku  a doplňme do nej Božie meno. Zakaždým, keď počujete „Boh“, ukážte nahor.“ 
Zaspievajte si pieseň „Kde Ježiša radi majú“. 
 
Kde Pána Boha radi majú, 
tam je domov šťastný, šťastný, 
tam je domov šťastný, šťastný, 
tam je domov šťastný, šťastný. 
kde Pána Boha radi majú, 
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tam je domov šťastný, šťastný, 
tam je domov šťastný, šťastný. 
 
Zopakujte si pesničku  a dosaďte do nej meno Ježiša. 
 
Povedzte: „Naša Biblia nám hovorí, že členovia rodiny sa navzájom majú radi. Objímte svojich 
rodičov a zaspievajme si pesničku o verši na zapamätanie: „Rád všetkých maj“. Pieseň 
niekoľkokrát zopakujte. 
 
Mi-luj ma-min-ku, mi-luj o-cin-ka. Rád, rád, rád všet-kých maj. 
(Janet Sage, upraveno) 
 
J. Mám ťa rád 
Povedzte: „Môžete  naznačiť svojím rodičom, že ich máte radi tým,  že im pomáhate. Tiež im to 
samozrejme môžete povedať. A prečo im to potom nepovedať hneď teraz? Myslím, že vám 
odpovedia, že vás tiež majú radi.“ 
Povzbuďte deti, aby povedal svojím rodičom: „Mám ťa rád“ a následne ich snahu oceňte. „To, že 
máte svojich rodičov radi, im môžete dať najavo tiež objatím a pusinkou. Môžete svojich  
rodičov teraz objať?“ Doprajte deťom  trochu času, než sa pustíte do ďalšie aktivity. 
 
Povedzte: „Naša Biblia nám hovorí, že členovia rodiny sa navzájom majú radi. Objímte svojich 
rodičov a zaspievajme si pesničku o verši na zapamätanie: „Rád všetkých maj“. Pieseň 
niekoľkokrát zopakujte. 
 
Mi-luj ma-min-ku, mi-luj o-cin-ka. Rád, rád, rád všet-kých maj. 
(Janet Sage, upravené) 
 
 
Kutilský kútik  
 
Týždeň 1 
Dieťatko Izák 
Potrebujete: loptička, drevené špachtle alebo špajdle, mašle, látku rozstrihanú na štvorce, 
nožničky, fixky. 
Najprv si pripravenú látku nastrihajte na štvorce  20 x 20 cm tak, aby každé dieťa  dostalo látku. 
Do stredu tohto štvorca umiestnite malú loptičku  alebo chumáč vaty, aby ste vytvorili hlavu. 
Bábke uviažte pod krkom mašľu a konce mašle nechajte visieť po oboch stranách bábky ako jej 
ruky. Ak použije na hlavičku vatu, vsuňte do vaty špajdľu alebo  špachtľu, aby bolo možné bábku 
uchopiť. Na prednú časť hlavičky namaľujte tvár. 
NEBO 
Ak máte vhodné štipce na prádlo, namaľujte na ich hornú časť tvár a spodnú časť štipca zabaľte 
do nastrihanej látky, tak aby miminko bolo zavinuté do „zavinovačky“ (viď  ilustrácia). 
 
Týždeň 2 
Rámček na obrázok 
Potrebujete: kópie obrázkov , biely a farebný papier, nožničky, pastelky, lepidlo. 
Najprv vystrihnite z rôznofarebného tvrdého papiera malý rámček sa zúbkovanými okrajmi 
(môžete  použiť zúbkované nožničky). Nastrihajte tiež zbytky rôznofarebného papiera. Pomôžte 
potom deťom nalepiť nastrihané zbytky farebného papiera okolo rámčeku. Rodičia môžu 
následne do rámčeku nalepiť fotografiu dieťaťa alebo celej rodiny. 
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Týždeň 3 
Srdiečko  
Potrebujete: kópie obrázkov srdiečka, drevené špajdle alebo špajchle, červený papier, lepidlo. 
Vystrihnite dve červené srdce . Nechajte dieťa, nech nalepí špajdlu alebo špajchlu medzi obe tieto 
srdiečka. Do stredu srdca vpíšte verš na zapamätanie: Milujte jeden druhého. Porozprávajte si o 
tom, ako  sa máte v rodine radi. 
 
Týždeň 4 
Maňušky  
Potrebujete : kópie obrázkov s maňuškami, lepidlo, nožničky, papier , pastelky. 
Skopírujte obrázok s maňuškami na farebný alebo biely papier a nechajte deti, aby maňušky 
vyfarbili (alebo vystrihnite maňušky z dopredu skopírovaných kópii alebo nechajte rodičov, aby 
to urobili) a vystrihli. Potom ich dieťaťu nasaďte na pršteky a konce maňušiek zlepte. 
Porozprávajte si o Izákovej rodine a zaspievajte  si pesničku  „Kde Ježiša radi majú“ . 
 
Týždeň 5 
Knižočka sa sľubom 
Potrebujete: obrázok knižočky , lepidlo, fólie so zrkadlovým efektom, nožničky, pastelky. 
Rozdajte kópie obrázkov knižočky každému dieťaťu a nechajte rodičov, aby knižočku vystrihli. 
Nalepte na vyznačené miesto kúsok fólie so zrkadlovým efektom a na opačnú stranu vpíšte slová: 
„Boh dodržuje svoje  sľuby.“ Pod fóliu vpíšte slová: „Ja som sľub.“ Dieťa  tak uvidí svoju tvár na 
fólii. Prehovorte si o tom, ako sú deti s plnením sľubu od Boha. 
 
Voliteľná aktivita: Občerstvenie 
Potrebujete: jednoduché občerstvenie. 
Každý týždeň môže byť ponúknuté jednoduché občerstvenie ako crakry, plátky ovocia alebo           
džús. Deti môžu radi jesť jedlo určené miminám ako sušienky, cereálie alebo  podobné jedlá. 
 
Voliteľné aktivity: Biblické príbehy 
Pokiaľ vám v sobotnej škôlke zostáva stále ešte trochu času, môžete zvoliť nejakú z  
navrhovaných aktivít, ktoré pomôžu deťom  lepšie si zapamätať biblický príbeh  tohto mesiaca. 
Aktivity uvedené pod bodom 2 – Príprava môžu byť použité opakovane. Naviac k nim môžete  
pripojiť i občerstvenie. 
 
Záver 
 
Povedzte: „Zopakujme si spoločne ešte raz náš verš na zapamätanie a objímte niekoho z rodiny. 
Povedzte niekomu, že ho máte radi, a pamätajte na to, že ľudia v jednej rodine sa majú radi 
navzájom. Som tak rada, že nám každému Boh dal rodinu.“  
Zakončite si modlitbou, v nej Bohu poďakujete za vaše rodiny, a potom si zaspievajte  pesničku    
„Sobotná škôlka skončila“ . 
 
Sobotná škôlka nám skončila 
a my musíme už ísť. 
Dovidenia, dovidenia. 
Už aby sobota bola tu znova  
a my mohli spolu byť zas. 
Dovidenia, dovidenia. 
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Biblický príbeh : Sárino dieťatko 
 
Odkazy: 1 Mojžišova  18,1-16 a 21,1-8; Patriarchovia 
a proroci 
 
Verš na zapamätanie : 
Jan 15,12: „Milujte jeden druhého.“ 
 
Posolstvo  
Ľudia patriaci do jednej rodiny sa majú navzájom radi. 
 
Janka je novým prírastkom vo svojej rodine. Jej maminka sa s ňou hrá. Miluje svoje dieťa. Smeje 
sa, pretože je tak šťastná. Ona si skutočne svoje dieťatko veľmi priala. 
 
Abrahám držal Sáru za ruku a objímal ju kolem ramien (objímte dieťa). Pohladil ju po chrbte 
(pohlaďte svoje dieťa  po chrbte). Sára plakala. 
„Nebuď smutná,“ povedal vľúdne Abrahám. Svoju ženu, Sáru, moc miloval. A koho miluješ ty? 
Sára zavzlykala. Vieš tiež vzlykať? Potom si Sára utrela oči.  
„Vždycky som si priala mať svoje vlastné dieťatko,“ zašepkala. „Ale už som na to príliš stará!“ 
„Tiež som si prial dieťatko,“ odpovedal Abrahám. „Boh povedal, že nám dá syna. Ale teraz sme 
už tak starí .“ 
Jedného dňa uvidel Abrahám troch zvláštnych mužov (ukážte tri prsty a spočítajte ich). Stáli 
neďaleko Abrahámovho stanu. 
„Poďte a odpočiňte si na chvíľu,“ zavolal na nich „Odpočiňte si v tieni tohto stromu. Prinesiem 
vám nejaké jedlo .“ 
Mužovia sa usmiali a povedali: „Veľmi pekne ti ďakujeme.“ 
Potom sa ti traja  muži posadili pod strom (ukážte na tých troch  mužov a znovu ich prepočítajte). 
Abrahám sa ponáhľal do svojho stanu. „Sára, máme hostí. Upeč pre nich, prosím nejaký chlieb,“ 
povedal . 
Služobníci pomohli Abrahámovi a Sáre vyvaľkať cesto. A čo ty, vieš vaľkať cesto? 
 
Vaľkať cesto, to Sára zvládne sama. 
sluhovia zakúria v peci polienkami. 
Vaľká a hnetie a pečie chlieb s radosťou, 
ponáhľa a teší sa, ako mužov pohostí. 
 
Jedlo bolo skoro hotové a Abrahám ho odniesol hosťom. 
„Kde je tvoje žena?“ spýtal sa jeden z mužov. 
„Je v stane,“ odpovedal Abrahám. 
„Vrátim sa a navštívim vás budúci rok,“ povedal muž. „A keď prídem, tvoja žena Sára bude mať  
vlastného malého synčeka.“ 
Sára mužov počula a zasmiala sa tomu, čo muž povedal (hlasno sa zasmejte). Cítila sa už príliš 
stará na to, aby mala dieťa . 
Kde je Sára? (Ukážte na ňu.) Tu je! V stane.  
„Počujem Sárin smiech,“ povedal muž. „Určíte si myslí, že je príliš stará. Ale je pre Boha niečo 
nemožného?“ 
Vtedy Abrahám poznal, že tým mužom je v skutočnosti Boh. 
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Abrahámovi a Sáre sa potom skutočne narodil chlapček (predstierajte, že v náručí držíte dieťa). 
Pomenovali ho Izák. Jeho meno znamená „ten, ktorý sa smeje.“ Sára a Abrahám ho moc 
milovali. (Objímte svojej dieťa .) Vytvorili spolu rodinu, v ktorej sa mali navzájom veľmi radí. 
 
 
1. Zaspievajte   si verš 
k zapamätaniu, zatiaľ čo objímate 
jeden druhého. 

Námety a aktivity 10. Vezmite bábiku so sebou na 
prechádzku. 

2. Dovoľte svojmu dieťaťu, aby 
vám pomohlo pri varení a 
pridávaní rôznych ingrediencií do 
pokrmov. 

11. Porozprávajte si o tom, prečo 
bola Sára najskôr smutná (robte 
smutné tváre) a nakoniec šťastná 
(robte veselé tváre a smejte sa). 

3. Dovoľte dieťaťu, aby vám 
pomohlo utrieť prach. 

12. Zahrajte si na narodeninovú 
oslavu. Pripravte sa na vašich hostí, 
upracte, uvarte alebo upečte a 
zapáľte sviečky. Nechajte dieťa  
sviečky sfúknuť. 

4.  Zaspievajte   si spoločne 
pesničku   „Kde Ježiša radi 
majú“. Poďakujte Bohu za svoji 
rodinu. 

13. Pošteklite svojej dieťa. Potom si 
spolu porozprávajte, ako veľmi 
máte jeden druhého vo vašej rodine 
radi. 

5. Vymenujte a ukážte na časti  
vášho domu (okno, dvere atd.) 
alebo požiadajte dieťa , aby ich 
vymenovalo a vy na ne ukazujte. 
Poďakujte Bohu za svoj domov. 

14. Povedzte svojmu dieťaťu, ako  
veľmi ho milujete. Objímete ho a 
zasypte ho bozkami. 

6. Nakreslíte si na tri  prsty tváre 
Abraháma, Sáry a Izáka. 
Prerozprávajte biblický príbeh  a 
použite svojej  prsty ako hercov. 

Prečítajte si tieto   
námety na rôzne 
činnosti pre 
každý deň. 
Vyberte z nich 
potom tie, ktoré  
sú vhodné pre 
vaše dieťa, a 
často ich s ním 
opakujte. 

15. Pozrite si spoločne fotografie 
vášho dieťaťa, keď bolo ešte 
malinké. Porozprávajte mu o 
veciach, ktoré  vykonalo. 

7. Precvičujte s dieťaťom 
počítanie do troch na prstoch, aby 
si dieťa  uvedomilo troch  mužov, 
ktorí navštívili Abraháma a Sáru. 

 16. Prehliadnite si tiež obrázky 
vašej rodiny. Ukazujte na 
jednotlivých členov rodiny a 
pomenujte ich, potom požiadajte 
dieťa, aby ukázalo na ľudí, ktorý  
vy budete menovať. 

8. Pomôžte svojmu dieťaťu sa 
postarať o „dieťa - bábiku.“ 
Nakŕmte ju z fľaše, starajte sa o 
ňu a kolíšte ju. 

 17. Prezraďte dieťaťu, ako  ste mu 
vymysleli meno a prečo ste mu ho 
nakoniec vybrali. 

9. Vymenovávajte časti  ľudského 
tela a požiadajte dieťa, aby ich na 
bábike ukazovalo. 
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