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 LEKCIA 2 
 
 
 

JEDLO  PRE  ELIÁŠA  
 
Milosť znamená patriť Bohu. 
 
 
 
Odkazy: 1. Kráľovská 17,1-16, Proroci a Králi: kapitola 9. a 10. 
 
Verš na zapamätanie : „Môj Boh  vám dá všetko, čo potrebujete.“ Filipänom 4,19 
 
 
 
Ciele: 
Deti  
- sa  dozvedia, že Boh sa stará o ich potreby 
- budú cítiť vďačnosť za to, že sa  Boh o ne stará 
- na to odpovedia chválením Boha za jeho starostlivosť  
 
 
 

Posolstvo:       Boh sa stará o naše potreby 
 
 
 
 
Príprava na hodinu: 
 
 
Biblický príbeh v stručnosti 
Boh  posiela Eliáša, aby varoval kráľa  Achaba  pred  suchom, ktoré  príde  na jeho krajinu, pretože 
uctieval modly. Eliáš správu doručí a odchádza. Kráľ Achab zúri. Boh zavedie Eliáša k potoku 
Karit, kde bude v bezpečí. Boh sa tam o neho stará – posiela  k nemu havrany s jedlom, aby ho 
nasýtili a Eliáš pije vodu z potoka. 
 
Táto lekcia  je o milosti 
Boh  sa  stará o naše bezpečie a fyzické potreby. Používa k tomu zázraky alebo ostatných  ľudí. 
Stále koná zázraky milosti, aby nás uistil o našom bezpečí a záchrane. Deti  môžu  Bohu uveriť, že 
sa postará o ich potreby. A všetci  môžeme byť Bohu vďační za jeho lásku a starostlivosť. 
 
Rozšírenie látky pre učiteľov 
„Časté výzvy, karhanie  a výstrahy sa  míňali účinkom a neprivádzali Izrael k pokániu. Prišiel čas, 
keď Boh  musí k Izraelitom prehovoriť súdmi. Pretože vyznávači boha Baala tvrdili, že poklady 
nebies, ako  rosa a dážď, neprichádzajú od Hospodina, ale od panujúcich prírodných síl a že zem 
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kvitne a vydáva bohaté plody vďaka životodarnej sile slnka, mala kliatba Božia ťažko postihnúť 
skazenú zem. Odpadnuté  kmene Izraela mali poznať, aké nerozumné je veriť, že moc Baalova im 
dá časné požehnanie. Dokiaľ sa nenavrátia s pokáním k Bohu a neuznajú ho za zdroj všetkého 
požehnania, nespadne  na zem rosa ani dážď…“ 
„(Eliáš) sa nechcel stať svojvoľne Hospodinovým poslom; slovo Pánovo  prišlo k nemu. … Prorok 
sa hneď vypravil na cestu, putoval dňom aj nocou, až prišiel do Samárie. Keď sa dostal až k  palácu, 
nežiadal o vpustenie, ani nečakal, až bude ohlásený. Odetý  hrubým rúchom, ktoré v tej dobe 
obvykle nosievali proroci, prešiel zrejme nespozorovaný strážcami a za okamih stál pred  
udiveným kráľom.“ 
„Eliáš sa  neospravedlňoval za svoj neočakávaný príchod. …Keby  nemal neochvejnú dôveru 
v toho, komu slúžil, nebol by sa  nikdy objavil pred  Achabom.“ (Proroci a králi, originál str. 120, 
121) 
 
 
 
 
Výzdoba miestnosti 
 
Na strop zaveste malé svetlá (ktoré ste používali už minulý mesiac) ako  hviezdy. Použite makety 
veľkých stromov a lesných zvierat k vytvorení scény, kde sa  Eliáš skrýva. Na stenu pripevnite tiež 
suché vetvičky alebo z hnedého papieru vyrobené stromy (bez listov). Na stromy umiestnite umelé 
vtáky. Použite modrú látku alebo papier k vytvoreniu potoka. 
 
 
Prehľad 2. lekcia  
 
 
 Časť lekcia  Minútky Aktivity Potrebný materiál 
 Privítanie nepretržite Privítať študentov  
1 Čas pre 

rodičov 
   

2 Úvodné 
aktivity 

do 10 min. A. Košík 
s knižkami 

B. Operený 
priatelia 

C. Jedálenský kút 
D. Vodná hra 
 
E. Starostlivosť o 

mimino 
F. Schovávačka 
G. Hojdacie kreslo 

Knižky s tvrdými listami 
 
Plyšový vtáci a zvieratká 
 
Plastové jedlo 
Lavóry alebo misy, hračky do vody, 
igelitové zástery (nie je nutné) 
Bábiky, prikrývky, detské fľaše, 
plienky 
Prikrývka (nie je nutné) 
Hojdacie kreslo pre dospelých 

3 Začiatok 
lekcie 

do 10 min. Privítanie 
Modlitba 
Návštevy 
Zbierka 
Narodeniny  

Hudobné  nástroje – hračky 
 
 
Košík 
Umelá narodeninová torta, sviečky, 
zápalky, ťahacia hračka (nie je 
nutné), malý darček (nie je nutné) 

4 Prežitie 
príbehu 

do 30 min. A. verš na 
zapamätanie  

„Biblia“ vyrobená z kartónu 
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B. Modli sa  
k Bohu 

C. Eliáš pomáha 
Bohu 

D. Boh  posiela  
dážď 

E. Boh  sa  staral o 
Eliáša 

F. Boh  miloval 
Eliáša 

G. Boh  poslal 
jedlo a vodu 

H. Podeliť sa o 
jedlo 

I. Boh  sa o mňa 
stará 

J. Druhí sa o mňa 
starajú                  

K. Boh  sa  stará o 
prírodu 

L. Sme šťastní 
M. Sme vďační 
N. Boh  sa o mňa 

stará 

 
Detské hudobné nástroje 
 
 
 
 
Malý dáždnik, striekacia fľaša - 
rozprašovač, „jabĺčka“ a „strom“ 
Svetielka ako  „hviezdy“ 
 
Látkové či háčkované loptičky 
 
Plastové jedlo alebo malé kúsky 
chleba 
Flanel, flanelová tabula, Ježišove 
zástavky na špajdli 
Detské riady 
 

5 Čas pre 
triedu 

do 10 min. 
1. týždeň 

 
 

2. týždeň   
 
 

 
3. týždeň   
4. týždeň   

 
5. týždeň   

 
Modli sa  k Bohu 
 
 
Vtáčik  
 
 
 
Suché stromy 
Schovaná múka 
 
„Boh  sa  o mňa stará“ 

 
Fotokópia predlohy modliacich sa  
rúk (viď koniec manuálu), papiere, 
voskovky, nožničky 
Malé papierové desiatové vrecká, 
voskovky  alebo žltý papier  
rozstrihaný na štvrtky, nožničky 
(viď. koniec manuálu) 
Tvrdší papier, lepidlo, malé vetvičky 
Malé nádobky s viečkami, kúsky 
farebného papiera, lepidlo, múka 
Fotokópie predlohy chlapca a 
dievčaťa (viď koniec manuálu), 
voskovky, nožničky, papierové 
taniere, lepidlo, dierkovačka, špagáty 
a nitky. 

 Desiata   Sušienky, ovocie alebo džús 
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Čas pre rodičov 
 
Rodičia sú často v týždni preťažení a prichádzajú do zhromaždenia unavení. Možno sú i uštvaní 
z náročnej prípravy na „deň odpočinku“. Porozprávajte si preto s nimi a aspoň trochu ich 
povzbuďte. Nájdite si pre nich čas v dobe úvodných aktivít. Prejavte svoj záujem o nich a vaše 
porozumenie.  
Návrhy, ktoré  nájdete v nasledujúcich odstavcoch,  pripravili mladí rodičia - matky a otcovia 
malých detí. Môžete ich taktne a uvážlivo použiť v ktorejkoľvek  časti programu. 
 
 
1. týždeň   
„Nechajte deti  prísť ku mne a nebráňte im; pretože takým patrí kráľovstvo nebeské.“ Ježiš bral deti  
na svoje ruky, žehnal im, povzbudzoval ich matky a dával im najavo svoje  porozumenie. A matky 
aj ich deti  sa  vracali domov posilnené a požehnané nádhernou Majstrovou láskou. Milovali Ježiša 
a často druhým opakovali príbeh o tom, ako k ním prišiel na návštevu. Rozprávali, ako im učeníci 
bránili, ale ako s nimi mal Pán súcit. (The Bible Echo, 15. 12, 1892) 
 
2. týždeň   
Keď som bola druhýkrát tehotná, musela som ísť s naším autom do opravovne. Zverila som svoje  
ročné dieťa kamarátke, pretože som vedela, že na opravu budem musieť počkať. Obvykle by som 
ho vzala so sebou a čas čakania by sme strávili v parku, ale v ten deň bolo sychravé počasie. 
Cesta bola klzká, zrazu som dostala šmyk a začala sa kĺzať z cesty na štrk na okraji. Pretočila som 
volant, ale prehnala som to a auto sa  ocitlo na streche v protismere. Bola som prekvapená, že sa  
mi podarilo z auta vyplaziť von. Našťastie som mala iba modriny a môjmu ešte nenarodenému 
dieťatku sa  nič nestalo. Ďakovala som Bohu, že som nechala svoje ročné dieťa v opatere u 
kamarátky! Boh nám sľúbil, že čokoľvek sa stane, on bude s nami. 
Podeľ sa o skúsenosť s tým, ako bol Boh s tebou. 
 
3. týždeň   
„Ježiš pozná ťarchu starostí každej matky a cíti s ňou. Sám poznal, ako jeho matka zápasila 
s chudobou… Má pochopenie pre všetky trápenia matiek. Aj dnes chce utíšiť každý zármutok a 
pomôcť v každej tiesni. (Túžba vekov, v orig. str. 512) 
 
4. týždeň   
Jednoducho som vedela, že nie som dobrá matka. Občas som vyviedla tak hlúpe veci!  
Moje dieťatko sa práve učilo loziť. Náš dom mal schody a ja na ich vrchu zaistili malými 
dvierkami. Jedno ráno som si potrebovala pre niečo zisť dole, vzala tašku s plienkami a odstránila 
dvierka. Chcela som potom len vziať synčeka a odísť. Bol na druhej strane izby, keď som si 
spomenula, že si potrebujem niečo zapísať. Odložila som veci, ktoré  som niesla, a vzala som si 
záznamník a ceruzku. 
A tušíte správne: ten malý sa medzitým doplazil až na okraj schodišťa. Spadol, začal kričať a zletel 
až dole. Utekala som k nemu, srdce mi búšilo a bola som presvedčená, že žiadna iná matka by 
nebola taká nedbalá. Hneď sme navštívili doktora, ktorý mu zröntgenoval hlavičku a uistil ma, že 
všetko je v poriadku. Uľahčene som si vydýchla. Ale aj tak som sa nevedela zbaviť výčitiek pre 
svoju neopatrnosť. 
Prečo sme na seba napriek všetkým ranám a modrinám rodičovstva takí tvrdí? Áno, niekedy 
robíme hlúposti. Ale utešuje ma, keď viem, že „ak sa rodičia modlia a snažia sa  múdro starať o 



 5

svoje deti, nebeskí anjeli pracujú za nich“ (Review and Herald, 12. júla 1906). Myslím, že za mňa 
ich pracuje aspoň šesťsto.  
Podeľte sa s ostatnými o tom, kedy ste vyviedli nejakú „hlúposť“. Nie ste na seba až príliš tvrdí? 
Ako si myslíte, že vás v tú chvíľu vidí Boh ? 
 
5. týždeň   
Keď sme odchádzali, aby sme odviezli priateľov na letisko, naše deti tvrdo spali. Nebolo to veľmi 
ďaleko a preto sme sa o ne neobávali. Okrem toho prišli moji rodičia, aby dali na deti pozor. 
Lietadlo malo meškanie a my sa zdržali viac, ako sme plánovali. Cestou domov sme zažili šok! Na 
okraji cesty sme zbadali obidve naše dve deti vo veku dva a štyri roky. Aby sa dostali až sem, 
museli prejsť tri veľmi frekventované ulice. Rýchlo sme ich naložili do auta a ponáhľali sa domov.  
Moji rodičia boli samozrejme tiež v šoku, keď nás uvideli vchádzať aj s deťmi. Naše deti samy 
odišli z domu. Pretože sa chceli rozlúčiť s návštevou, vydali sa za nami na letisko. Spoločne sme 
pokľakli a ďakovali Bohu za jeho starostlivosť a ochranu našej rodiny. 
Podeľte sa o zážitok, kedy Boh vaše deti alebo celú vašu rodinu ochránil. 
 
 
Úvodné aktivity 
 
Naplánujte si jednoduché hry na koberci alebo deke, prestieradle alebo prikrývke v polkruhu pre 
deti, ktoré prídu skôr. Deti sa na týchto aktivitách pod vedením dospelého podieľajú, dokiaľ 
program nezačne. Deti by sa mali hrať s materiálmi, ktoré sa vzťahujú k lekcii a ktoré sa vzťahujú 
k biblickému príbehu pre daný mesiac. 
Vyberte si z nasledujúcich ponúkaných aktivít pre tento mesiac. Uistite sa, že ste vybrali aktivitu 
vhodnú pre vek detí. 
 
A. Košík s knižkami 
Majte pripravený košík alebo krabicu s knižkami s tvrdými doskami o Eliášovi, vtáčikoch aj o tom, 
ako sa o nás Boh stará, o jedle, daždi, atď. 
 
B. Operení priatelia 
Pripravte si plyšové zvieratká, vtáky a iné mäkké hračky, ktoré  môžu deti držať. Ukazujte deťom, 
čo je na vtákoch zvláštneho (perie, zobáky, atď.) a ako sa  máme k vtáčikom pekne správať. 
 
C. Jedálenský kút 
Pripravte si sadu plastového jedla na hranie, s  ktorým sa deti  môžu  hrať. Hovorte o tom, ako sa  
ktoré jedlo menuje a ako je jedlo pre naše telo dôležité. 
 
D. Vodná hra 
Pripravte si lavóry alebo veľké misy a naplňte ich malým množstvom vody. Rozdajte deťom malé 
lodičky, vodné kolá, umelohmotné rybičky, kelímky alebo ďalšie veci, s  ktorými sa môžu hrať vo 
vode. Možno bude tiež dobré pripraviť si igelitové zástery alebo veľké plastové vrecia s otvormi 
pre hlavu a ruky, aby si deti  nenamočili oblečenie. Rozprávajte deťom o tom, prečo je pre nás 
voda dôležitá. 
 
F. Starostlivosť o bábätko 
Nechajte deti podržať a chovať bábiky, meniť im „plienky“ a „kŕmiť“ ich z fľaše. Rozprávajte o 
tom, že nám Boh dal maminky a oteckov, aby sa o nás starali. 
 
F. Schovávačka 
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Hrajte sa s deťmi na schovávačku. (Môžete k tomu použiť ruky alebo prikrývku.) Vyrozprávajte im 
o tom, ako sa  Eliáš musel schovávať pred zlým kráľom Achabom. 
 
G. Hojdacie kreslá 
Niektoré deti môžu byť príliš hanblivé alebo  unavené na to, aby sa zapojili. Vyzvite ich rodičov, 
aby svoje deti pohojdali.  
 
 
 
 
ZAČÍNAME 
 
1. Privítanie 
 
Potrebujete: detské hudobné nástroje 
 
Povedzte:  
„Dobré ráno, chlapci a dievčatá! Som veľmi rada, že vás tu dnes vidím. Sobota je zvláštny 
deň. S mnohými našimi priateľmi sa v sobotu stretávame v zbore. Poďme si potriasť rukami, 
aby sme si popriali dobré ráno.“  
 
Choďte a potraste si ruku s každým dieťaťom a pritom spievajte „Kto dnes prišiel do škôlky, 
Alenka, Alenka..., kto dnes prišiel do škôlky, Alenka...“, pritom jednotlivým deťom môžete pred 
tvár nastaviť zrkadlo na rúčke. 
 
Ďalej povedzte:  
„Pán Ježíš je rád, že sme prišli do sobotnej škôlky. Má nás veľmi rád. Je veľmi pekné 
navzájom sa vidieť  Je veľmi pekné, že sme spolu v sobotnej škôlke. Ste radi, že je sobota? 
Poďme si zaspievať a zahrať na naše hudobné nástroje.“  
 
Rozdajte hudobné nástroje – zvončeky, bubienky, ozvučné drievka, činely, atd. Zaspievajte si: 
„Som rád, že som prišiel do sobotnej škôlky“. (I’m Glad I Came to Sabbath Schoul, Little Voces 
Praisa Him, č. 5) alebo  „Peknú sobotu“ (Happy Sabath, Little Voices Praisa Him, č. 235) alebo 
spoločne hovorte: 
 
Som rád, že je sobota, 
som rád, že som s vami. 
Som rád, že je sobota, 
Láska  všade žiari. 
 
alebo 
 
Sobota je šťastný deň, 
šťastný deň, šťastný deň, 
sobota je šťastný deň, 
som tu s vami rád. 
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2. Modlitba 
 
Povedzte:  
Dnes sa  budeme učiť o tom, ako sa o nás Boh stará. Poďme teraz spoločne poďakovať 
Ježišovi za to, že sa o nás stará a že nám dal rodinu, aby sa o nás starala.  
Povzbuďte rodičov, aby pomohli svojim deťom pokľaknúť.  
Ako  prípravu na modlitbu použite túto adaptáciu na štvrtý verš pesničky „Mám ruky, ktoré  
tlieskajú“ (Little Voices Praisa  Him, č. 215, I Have Hands That Clap, S. Vance, Adapted) alebo 
hovorte a tlieskajte:  
 
Mám ruky na tlieskanie a na modlitbu hlas, 
chcem Pána Boha chváliť hneď s vami zas a zas.  
 
Pomodlite sa  jednoduchú modlitbu a deti nech po vás opakujú. Potom zaspievajte s jednoduchou 
melódiou odpoveď:  Ďakujem ti, Ježišu, za všetko. Amen (Little Voices Praisa  Him, č. 21) 
 
 
3. Návštevy 
 
Pozdravte všetkých hostí a zaspievajte si „Sme radi, že si prišiel do našej sobotnej škôlky“ (We’re 
Glad You Came to Our Sabbath Schoul, Little Voices Praisa Him, č. 25), alebo  „Máme 
návštevu“ (We Have a Visitor, Little Voices Praisa Him, č. 24). 
Môžete ich tiež privítať básničkou:  
  
Posaďte sa 
hostia milí, 
zostaňte tu 
v tejto chvíli. 
 
 
 
4. Zbierka 
 
Potrebujete: košík alebo inú nádobu na peňažnú zbierku. 
 
Povedzte: „Niektorí oteckovia, maminky a deti nevedia, že ich má Pán Ježíš rád. Peniaze 
z našej zbierky pomáhajú ostatným ľuďom, aby sa o Pánu Ježišovi dozvedeli, že ich má rád.  
Položte na zem košík, do ktorého môžu deti postupne vložiť peniaze, zatiaľ čo spievate „Offering 
Prayer Song“ (Little Voices Praisa Him, č. 33, Norma June Bell) 
 
Povedzte: „Ďakujem, chlapci a dievčatá, za vaše dary. Teraz zavrieme oči a poprosíme Pána 
Ježiša, aby tieto peniaze požehnal.“  
 
Pomodlite sa jednoduchú modlitbu, ako napr. podobnú tejto:  
„Milý Pane Ježišu, chceme, aby aj iné deti, oteckovia a maminky vedeli, že ich máš rád. 
Prosím, použi k tomu i naše peniaze. Amen.“ 
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5. Narodeniny 
 
Potrebujete: 
 umelú narodeninovú tortu (s otvorom), sviečky, zápalky, ťahaciu hračku (nie je nutné), malý 
darček (nie je nutné) 
 
Povedzte:  
„Boh má radosť, že sme zas vyrástli. Kto mal tento týždeň narodeniny?“  
 
Priveďte dopredu oslávenca, zatiaľ, čo spievate. (Alebo po miestnosti ťahajte na špagáte hračku a 
spievajte. Zastavte v kruhu pred dieťaťom, ktoré má narodeniny.)  
Spievajte pesničku „Narodeniny“. (Little Voices Praisa Him, č. 36, A Birthday, Mildred Adair) 
 
alebo hovorte riekanku: 
 
Anička (Andrejko) má narodeniny 
a my sa s ňou (s ním) radujeme. 
Už je zasa o rok staršia, 
darček jej darujeme. 
 
 
 
 
Pomôžte deťom hádzať mince do umelej torty, zatiaľ čo spievate: 
„Hodne šťastia, zdravia, 
hodne šťastia, zdravia, 
Pán Ježíš ťa má rád, 
hodne šťastia, zdravia.“ 
 
(alebo Little Voices Praisa  Him, č. 37, Count the Birthday Money, Johne B. Wood) 
 
Zapáľte narodeninové sviečky a potom spievajte „Veselé narodeniny!“ (Little Voices Praisa Him, č. 
38, Happy Birthday, C. Herold Lowden) alebo  „Veselé narodeniny!“ (Little Voices Praisa Him, č. 
39, Happy Birthday, Janet Sage) 
 
Vyzvite malého oslávenca, aby sfúkol sviečky. Pokiaľ je to možné, dajte mu malý darček za 
oddelenie sobotnej škôlky. 
 
 
6.Prežitie pribehu 
 
 
 
A. Verš na zapamätanie 
 
Potrebujete:  
„Bibliu“ pre každé dieťa (viď časť Aktivity pre podrobnejšie inštrukcie)  
Dajte každému dieťaťu malú Bibliu vyrobenú z plsti alebo kartónu s aspoň jedným obrázkom 
Ježiša a pokiaľ možno ďalšími obrázkami. 
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Povedzte:  
„Teraz prišla chvíľa, keď si niečo prečítame z Biblie. Poďme, otvoríme si naše Biblie  
(vy otvoríte svoju Bibliu). 
 V našej Biblii čítame, že nás Pán Boh miluje. Má nás rád. Máte vo svojej Biblii obrázok 
Ježiša?“  
 
Zatiaľ čo deti hľadajú vo svojich Bibliách, spievajte „Otváram svoju Bibliu a čítam“ (Little Voices 
Praisa Him, č. 27, I Open My Bible Book and Read, Johne B. Wood) alebo  „Otváram opatrne 
svoju Bibliu“ (Little Voices Praisa Him, č. 28, I Open My Bible Carefully, Janet Sage) 
 
alebo použite riekanku: 
 
Otváram Bibliu svoju, 
čo je v nej, chceme znať, 
prečítame si tam s vami spolu, 
že nás má Ježíš rád. 
 
Povedzte: 
 „Áno, Biblia nám hovorí, že nás má Boh veľmi rád. V Biblii je napísaný príbeh  o mužovi, 
ktorý sa menoval Eliáš. Eliáš mal rád Pána Boha a poslúchal ho. Boh sa o Eliáša   postaral, 
keď nemal čo jest ani čo piť. Boh vám dá, čo budete potrebovať.  
 
Hovorte s deťmi riekanku s ukazovaním „Môj Boh sa postará“ (viď detský zošit str. 42). 
 
Môj Boh sa postará (ukážte nahor) 
o všetky tvoje potreby (ukazujte na druhých), 
o všetky tvoje potreby (ukazujte na druhých), 
o všetky tvoje potreby (ukazujte na druhých). 
Môj Boh sa postará (ukážte nahor) 
o všetky tvoje potreby (ukážte na druhých). 
Poď Mu za to ďakovať (zopnete ruky ako pri modlitbe). 
 
/Tato riekanku sa v lekcii niekoľkokrát opakuje./ 
 
 
 
 
B. Modlitba 
 
Potrebujete: detské hudobné nástroje 
 
Povedzte:  
Raz, už je to dávno, sa  ľudia v zemi, kde býval Eliáš, prestali modliť k Bohu. Ich zlý kráľ im 
povedal, že sa namiesto toho majú modliť k modlám. Modly, to sú sochy vyrobené z dreva 
alebo z kameňa. Ale drevo ani kameň nepočuje modlitby. Len Pán Boh počuje naše modlitby. 
Modly sa o nás nemôžu postarať tak, ako sa o nás stará Boh . 
 
 Spievajte pesničku „Hovorím s Ježišom“ (Little Voices Praisa  Him, č. 228, I Talk to Jesus, 
Jacqueline McDonald), alebo 
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„Ďakujeme, Pane Bože, 
že máš všetkých rád, 
že sme mohli dnes ráno 
zdraví vstať.“ 
K pesničke si kľaknite, skloňte hlavy, zavrite oči s zopnete ruky. 
 
Povedzte:  
Boh počuje, keď sa modlíme. Boh  je mocný a miluje nás a je na nás dobrý. A my mu 
môžeme ukázať, ako veľmi ho máme radi tým, že ho budeme chváliť a oslavovať. Poďme 
spievať a zahrať nejakú peknú pesničku.  
Deti  môžu  použiť detské hudobné nástroje (alebo tlieskať do rytmu). Spievajte niektorú veselú 
pesničku, ktorú už deti poznajú. 
 
 
C. Eliáš pomáha Bohu 
 
Povedzte:  
Boh  chcel, aby pre neho Eliáš urobil niečo zvláštneho. Požiadal ho, aby odovzdal odkaz 
kráľovi Achabovi. Eliáš sa nepýtal prečo. Proste urobil to, čo po ňom Boh chcel, pretože bol 
Boží pomocník. Preto chcel urobiť to o čo ho Boh požiadal. 
I dnes chce Boh, aby ľudia doručovali správy druhým a pomohli mu tak povedať im o 
Ježišovi. Chcete byť Božími pomocníkmi? Chcete robiť to, o čo vás Boh požiada? Poďme si o 
tom zaspievať. 
Spievajte „Dve malé oči“ (Two Little Eyes, Little Voices Praisa  Him, č. 306) alebo pesničku 
„Pozor očičko“ (s ukazovaním). 
 
D. Boh  posiela  dážď 
 
Potrebujete: malý dáždnik, rozprašovač, „ovocie“ a „strom“ 
 
Povedzte: Boh potreboval, aby pre neho Eliáš niečo zvláštneho urobil. Boh požiadal Eliáša, 
aby povedal kráľovi, že nebude pršať, dokiaľ sa k nemu ľudia nezačnú znova modliť. A tak 
sa  tiež stalo. Nepršalo po mnoho, mnoho dní. Pretože len Boh môže poslať dážď. 
Spievajte „Dažďové kvapky padajú“ (The Raindrops Fall, Little Voices Praisa  Him, č. 94) alebo 
refrén z pesničky My sme deti veselé: 
 
„Či padajú kvapky, prší a či leje, 
alebo sa slniečko celý deň len smeje, 
či teplo fúka, a či mrzne snáď, 
vedz, že ťa Pán Ježíš má stále rád, 
vedz, že ťa Pán Ježíš má stále rád.“ 
 
Pritom podržíte malý dáždnik nad hlavou každého dieťaťa a postriekate dáždnik 
rozprašovačom (alebo zľahka pokropíte každému dieťaťu ruku). 
 
Povedzte:  
Som veľmi rada, že Boh posiela dážď. Prečo potrebujeme dážď? Áno, dážď pomáha 
rastlinkám rásť.  
Zaspievajte si „Rád jem jabĺčko“ (I Like to Eat an Apple, Little Voices Praisa  Him, č. 167) 
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alebo recitujte: 
 
Čo to rastie na stromčeku? 
Jabĺčka tu sladké máme! 
Pán Boh  im dal hojnosť dažďa 
a my si ich natrháme. 
 
Pritom trhajte jabĺčka zo stromu (môžete použiť plastové ovocie povešané na imitácii stromu, alebo 
flanelové ovocie a strom). Deti potom dávajú jabĺčka do košíka. 
 
Povedzte: Bez dažďa by rastlinky zvädli a umreli. To sa stalo rastlinám a kvetinám i stromom, 
keď Pán Boh neposlal dážď. Ale ľudia sa napriek tomu k Bohu nemodlili. 
 
E. Boh  sa  staral o Eliáša   
 
Povedzte: Eliáš miloval a počúval Boha a Boh sa o neho staral. Pán Boh mu dal to, čo 
potreboval. Tiež vám Pán Boh dáva to, čo potrebujete.  
 
Potom s deťmi recitujte a ukazujte: 
 
Môj Boh sa postará (ukážte nahor) 
o všetky tvoje potreby (ukazujte na druhých), 
o všetky tvoje potreby (ukazujte na druhých), 
o všetky tvoje potreby (ukazujte na druhých). 
Môj Boh sa postará (ukážte nahor) 
o všetky tvoje potreby (ukážte na druhých). 
Poď Mu za to ďakovať (zopnete ruky ako pri modlitbe). 
 
 
F. Boh  miloval Eliáša 
   
Potrebujete: svetielka ako „hviezdy“ 
 
Povedzte:  
Pretože nepršalo, zlý kráľ sa na Eliáša nahneval. Boh povedal Eliášovi, aby nejakú  dobu žil 
pri potoku. V noci spal Eliáš vonku. Videl pri tom mesiac a hviezdy, ktoré Boh  stvoril, a to 
mu pripomínalo, že ho má Boh rád.  
Zhasnite svetlo a rozsvieťte „hviezdne“ svetielka. Zaspievajte si „Boh  nás všetkých stvoril“ (Little 
Voices Praisa  Him, č. 73) alebo „Kto stvoril žiarivé hviezdičky“ - pritom ukazujte. 
 
G. Boh  poslal jedlo a vodu 
 
Potrebujete: látkové či háčkované loptičky 
 
Povedzte:  
Boh sa postaral, aby v potoku bolo dosť vody, aby sa  Eliáš mohol napiť. A tiež pre Eliáša 
urobil niečo zvláštneho. Poslal vtáčiky, aby ho kŕmili! Boli to veľké čierne vtáky, ktoré sa 
menujú havrani. Každé ráno a každý večer Eliášovi prinášali jedlo. 
Dajte každému dieťaťu látkovú loptičku alebo podobnú vec, ktorá bude predstavovať kúsok chleba. 
Nechajte deti  aby sa hrali, že sú havrani – mávať rukami ako krídlami a priletieť s jedlom k vám. 
Zaspievajte si „Havraniu pesničku“ (vid detská učebnica str. 62). 
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Keď nemal Eliáš čo jest ani čo piť, Boh sa o neho postaral. Boh mu dal všetko, čo potreboval. 
I nám Pán Boh dáva všetko, čo potrebujeme.  
Zopakujte si spoločne riekanku „Môj Boh sa postará“:  
 
Môj Boh sa postará (ukážte nahor) 
o všetky tvoje potreby (ukazujte na druhých), 
o všetky tvoje potreby (ukazujte na druhých), 
o všetky tvoje potreby (ukazujte na druhých). 
Môj Boh sa postará (ukážte nahor) 
o všetky tvoje potreby (ukážte na druhých). 
Poď Mu za to ďakovať (zopnete ruky ako pri modlitbe). 
 
H. Podeliť sa  o jedlo 
 
Potrebujete: plastové jedlo alebo malé kúsky chleba 
 
Povedzte:  
Boh sa staral o Eliáša. Keď už veľmi dlhu nepršalo, v potoku už nebolo dosť vody. Boh ale 
Eliášovi povedal, čo má robiť. Poslal ho do mesta, kde žila maminka, ktorá mala jedného 
synka. Eliáš tú maminku poprosil, aby mu dala vodu, aby sa mohol napiť, a chlieb, aby sa 
mohol najesť. Maminka povedala Eliášovi, že už má len málo jedla. Ale Eliáš jej odpovedal, 
že im Pán Boh dá jedla dostatok. A pretože maminka verila Bohu, dala Eliášovi svoj posledný 
kúsok chleba. 
Od tej doby mali vždy trochu múky a oleja, aby si mohli upiecť chlieb. Boh sa o nich postaral. 
Máte aj vy radosť, že sa tá maminka podelila o chlieb a verila Bohu, že sa o nich postará? Je 
pekné, keď sa i my delíme o jedlo. 
Použite plastové jedlo, aby sa deti  mohli podeliť so svojimi rodičmi. Zaspievajte si „Rozdelím 
sa...“ (I’ll Share My Only One, Little Voices Praisa  Him, č. 275). 
 
Alebo použite riekanku: 
 
Ja mám v ruke ......... (menujte jedlo - chlieb, rožtek), 
ty však nemáš žiadny. 
Aby si nemal hlad, 
rozdelím sa rád. 
 
 
Eliáš miloval a počúval Boha. Boh sa o Eliáša staral, keď nemal čo jest ani čo piť. Boh  mu 
dal všetko, čo potreboval. I nám Boh dá to, čo budeme potrebovať. Zopakujte si riekanku: 
 
Môj Boh sa postará (ukážte nahor) 
o všetky tvoje potreby (ukazujte na druhých), 
o všetky tvoje potreby (ukazujte na druhých), 
o všetky tvoje potreby (ukazujte na druhých). 
Môj Boh sa postará (ukážte nahor) 
o všetky tvoje potreby (ukážte na druhých). 
Poď Mu za to ďakovať (zopnete ruky ako pri modlitbe). 
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H,Boh sa o mňa stará 
 
Potrebujete: flanel, flanelová tabula, Ježišove zástavky na špajdli, detský riad 
 
Povedzte:  
Tak ako sa Boh staral o Eliáša, tak sa stará tiež o nás. Ako sa o teba Ježíš stará? Dáva ti 
domov a jedlo a oblečenie.  
Nechajte deti aby na tabulu pripevnili flanelové obrázky domov, jedla a oblečenia. Zaspievajte si 
„Áno, Ježiš sa o mňa stará“ (Yes, Jesus Cares for Me, Little Voices Praisa  Him, č. 118) 
 
Povedzte:  
Ježíš na vás dáva pozor a stará sa, aby ste byli v bezpečí. Poďme mu spoločne zaspievať a 
zamávať zástavkami.  
(Ježišove zástavky môžete vyrobiť zo špajdle alebo drievka a plstené látky či tvrdšieho papiera. Na 
zástavky napíšte „ĎAKUJEM“ alebo namaľujte vhodný obrázok. Spievajte „Ježiš mňa 
miluje“ (Jesus Loves Me, Little Voices Praisa  Him, č. 103) alebo „Má Pán Ježíš, má mňa rád“. 
 
 
I,Druhí sa o mňa starajú 
 
Potrebujete: detský riad 
 
Povedzte: Boh poslal vtáčiky a tiež ľudí, aby sa postarali o Eliáša. Boh posiela vašu maminku, 
otecka a ďalších ľudí, aby sa o vás starali. Poďte a objímete toho, kto vás dnes priviedol do 
sobotnej škôlky. Pritom si zaspievame.  
Spievajte „Ježiš mi dal maminku“ (Jesus Gave Me a Mommy, Little Voices Praisa  Him, č. 251) 
alebo „Otecko, ocko mám ťa rád...“ 
 
Povedzte:  
Ako sa o vás otecko a maminka stará? Varí pre vás dobré jedlo, dávajú vám oblečenie, 
rozprávajú vám biblické príbehy, hrajú sa s vami a majú vás radi. Poďme sa zahrať na to, 
ako pre vás maminka alebo otecko varia niečo dobrého k jedlu.  
Rozdajte deťom malé hrnce, misky, lyžičky, atd. Zaspievajte „Moje rodina“ (My Family, Little 
Voices Praisa  Him, č. 252) alebo použite riekanku s ukazovaním „My sme totiž rodina“ z detského 
zošitu Zrnká 1, str. 61. 
 
Boh  sa staral o Eliáša, keď nemal čo jest ani čo piť. Boh mu dal všetko, čo potreboval. I nám 
Boh  dá to, čo budeme potrebovať.  
Opäť zopakujte riekanku: 
 
Môj Boh sa postará (ukážte nahor) 
o všetky tvoje potreby (ukazujte na druhých), 
o všetky tvoje potreby (ukazujte na druhých), 
o všetky tvoje potreby (ukazujte na druhých). 
Môj Boh sa postará (ukážte nahor) 
o všetky tvoje potreby (ukážte na druhých). 
Poď Mu za to ďakovať (zopnete ruky ako pri modlitbe). 
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K. Boh sa stará o prírodu 
 
Povedzte: 
 Dokonca i veci vonku – stromy, kvetiny a zvieratká – cítia, že sa o ne Boh stará, rovnako ako 
sa stará o vás. Poďme sa zahrať na to, že sme stromy a kvetinky, a pritom si zaspievame.  
Deti sa postavia, držia ruky nad hlavou a kývajú sa dopredu a dozadu ako stromy alebo kývajú 
hlavou ako kvetiny. Zaspievajte si „Ježíš sa o mňa stará“ (Jesus Cares for Me, Little Voices Praisa  
Him, č. 100) nebo: 
 
„Ježiš má rád všetky deti, rád ich má, 
i keď sú tak malí ako ty a ja. 
Takých ako ja na kolená bral, 
všetky volal k sebe aby im požehnal.“. 
 
Eliáš mal rád Pána Boha a počúval ho. Boh sa o Eliáša  staral, keď nemal čo jest ani čo piť. 
Boh  mu dal všetko, čo potreboval. I nám Boh dáva to, čo potrebujeme.  
Zopakujte riekanku „Môj Boh sa  postará“. 
 
Môj Boh sa postará (ukážte nahor) 
o všetky tvoje potreby (ukazujte na druhých), 
o všetky tvoje potreby (ukazujte na druhých), 
o všetky tvoje potreby (ukazujte na druhých). 
Môj Boh sa postará (ukážte nahor) 
o všetky tvoje potreby (ukážte na druhých). 
Poď Mu za to ďakovať (zopnete ruky ako pri modlitbe). 
 
L. Sme šťastní 
 
Povedzte:  
Môžeme sa radovať, pretože sa o nás Ježíš stará. Poďme si zaspievať a pritom tlieskať. 
Spievajte „Som šťastný, ako len viem“ (I Am Happy as Can Be!, Little Voices Praisa  Him, č. 214) 
alebo „Ja mám radosť, radosť“. 
 
(Ja mám radosť, radosť, radosť veľkú, 
ja mám radosť, radosť, radosť veľkú. 
Ja veľkú radosť mám -  
a ja vám z nej kúsok dám.) 
 
Eliáš mal rád Boha a počúval ho. Boh sa o Eliáša staral, keď nemal čo jest ani čo piť. Boh  
mu dal všetko, čo potreboval. I nám Boh dá to, čo budeme potrebovať.  
Zopakujte riekanku „Môj Boh sa  postará“. 
 
Môj Boh sa postará (ukážte nahor) 
o všetky tvoje potreby (ukazujte na druhých), 
o všetky tvoje potreby (ukazujte na druhých), 
o všetky tvoje potreby (ukazujte na druhých). 
Môj Boh sa postará (ukážte nahor) 
o všetky tvoje potreby (ukážte na druhých). 
Poď Mu za to ďakovať (zopnete ruky ako pri modlitbe). 
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M. Sme vďační 
 
Povedzte:  
Pretože pre nás Pán Boh robí toľko úžasných vecí, a tak sa  stará, aby nám bolo dobre, mali 
by sme mu za to poďakovať. Budeme teraz pochodovať dookola a pritom Bohu zaspievame 
pesničku, aby sme mu poďakovali. 
 Spievajte „Chváľ ho, chváľ ho“ (Praisa  Him, Praisa  Him, Little Voices Praisa  Him, č. 221) alebo 
použite pesničku: „Chváľte Boha všetky malé deti “ 
 
N. Boh sa o mňa stará 
 
Povedzte: 
 Nemusíme si robiť starosti, pretože Boh je stále s nami, dáva na nás pozor a má nás rád. 
Poďme sa postaviť a pritom ukazovať, ako pracujeme, hráme sa, chodíme, beháme, spíme a 
prebúdzame sa a pritom si spoločne zaspievame. 
 Zaspievajte si „Boh sa o mňa stará“ (God Takes Care of Me, Little Voices Praisa  Him, č. 90). 
 
 
7. Aktivity 
 
1. týždeň   
 Modli sa   
Potrebujete: fotokópie predlohy modliacich sa rúk (viď koniec manuálu), papiere, voskovky, 
nožničky. Rodičia môžu deťom pomôcť vyfarbiť modliace sa ruky. Potom ich rodičia môžu  
vystrihnúť a napišať na ne „Modli sa k Bohu“. Hovorte o tom, že modlitba je rozhovor s Bohom. 
 
2. týždeň   
 Vtáčik 
Potrebujete: malé papierové desiatové sáčky, voskovky alebo žlté hárky papiera, nožničky (viď 
koniec manuálu) 
Vyzvite rodičov, aby pomohli deťom nakresliť vtáčie oči a zobák na záhyb na dne zloženého 
vrecka ALEBO ich môžete vystrihnúť z hárku papiera a na sáček ich nalepiť. Deti si potom vtáčika 
môžu vyfarbiť. Ukážte deťom ako strčiť do sáčku ruku, aby ich vtáčik mohol pohybovať hlavou.  
Podívajte sa na koniec manuálu, aby ste získali predstavu. 
 
 
3. týždeň   
 Suché stromy 
Potrebujete: tvrdší papier, lepidlo, malé suché vetvičky 
 
Rodičia môžu pomôcť deťom nalepiť malé vetvičky (ktoré  predstavujú stromy) na papier a 
vytvoriť tak obrázok suchého stromu. Hovorte o tom, že stromy bez vody nemôžu  žiť, a o tom, 
akú máte radosť z toho, že sa Boh stará o stromy a posiela  dážď. 
 
4. týždeň   
 Schovaná múka 
Potrebujete: malé nádobky s viečkami, kúsky farebného papiera, lepidlo, múku 
 
Dejte každému dieťaťu malú nádobku s viečkom (krabička od filmu, od rastlinného masla apod.). 
Rodičia môžu pomôcť deťom polepiť krabičky zvonku kúskami farebného papiera. Potom do 
každej nádobky nasypte malé množstvo múky a hovorte o tom, ako Boh dával vdove každý deň 
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malé množstvo múky. Deti sa s krabičkami môžu  hrať – otvoria viečko, rýchlo nazrú dovnútra a 
zasa ho zavrú. 
 
5. týždeň   
 ozdoba na dvere: „Boh sa o mňa stará“ 
Potrebujete: fotokópie predlohy chlapca a dievčaťa (viď koniec manuálu), voskovky, nožničky, 
papierové taniere, lepidlo, dierkovačku, priadzu 
 
Rodičia pomáhajú deťom vyfarbiť obrázok chlapca alebo dievčaťa. Potom ho rodičia vystrihnú a 
pomôžu ho dieťaťu nalepil na papierový tanier. Navrchu urobte dierkovačkou otvor, ktorým 
pretiahnete priadzu, ktorú zaviažete a môžete tak celú ozdobu povesiť na dvere. Rodičia potom na 
tanier napíšu „Boh  sa  o mňa  stará“. 
 
 
 
 
 
 
Desiata 
Každý týždeň môžete pripraviť malú desiatu – sušienky, kúsky ovocia alebo džús. 
 
Biblické aktivity 
Pokiaľ máte čas, rodiny si môžu vybrať niektorú z aktivít, ktoré  ďalej upevnia preberaný príbeh . 
Tieto aktivity sú uvedené ako Príchodové aktivity a môžu byť použité opakovane. K tomu môžete 
servírovať desiatu. 
 
 
8. Ukončenie 
 
Povedzte:  
Som rada, že sa  o nás Boh stará. Dáva nám všetko, čo potrebujeme. Poďme si ešte raz 
zopakovať našu riekanku s ukazovaním: 
 
Môj Boh sa postará (ukážte hore) 
o všetky tvoje potreby (ukazujte na druhých), 
o všetky tvoje potreby (ukazujte na druhých), 
o všetky tvoje potreby (ukazujte na druhých). 
Môj Boh sa postará (ukážte hore) 
o všetky tvoje potreby (ukážte na druhých). 
Poď Mu za to ďakovať (zopnete ruky ako pri modlitbe). 
 
Krátko sa pomodlite a poďakujte Bohu za to, že sa o vás stará. 
 Ukončite spievaním „Pesnička na záver“ (Good-bye prayer, Little Voices Praisa  Him, č. 44) alebo 
inou vhodnou pesničkou. 
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