Biblické príbehy pre deti
Stretko číslo 3: Noe – priateľstvo Noema s Bohom
Cieľ: Vzbudiť túžbu po priateľstve s Bohom – odpovedať na

Božiu lásku svojou láskou, ako k Bohu, tak aj k ľuďom.
Hlavná téma: Noe – priateľstvo Noema s Bohom, potopa
Pomôcky: Biblia, obrázky, namaľované škatule 9 ks – z jednej strany spolu tvoria loď,

z druhej dúhu (ako kocky), veľká drevená obrázková Biblia
Modlitba: Vlastnými slovami ďakujeme za to, že môžeme byť Božími priateľmi, že Boh je

ten, ktorý vždy chce byť naším priateľom. Ďakujeme za to, že môžeme byť priateľmi
navzájom.
Úvod: Animátor opakuje príbeh stvorenia človeka (dialóg s deťmi). Zároveň zisťuje, ako

si deti pamätajú predošlú tému.
Téma 1: Animátor prerozpráva prvú časť Gn 6, 5-14. Noe prijíma milosť priateľstva s

Bohom. Noe robí, čo mu Boh hovorí. Ide o znak vzťahu – priateľstva.
Deti sa po prerozprávaní príbehu krátko rozcvičia (môžeme použiť ukazovačku alebo
nejakú pohybovú hru).
Potom deti stavajú loď zo škatúľ ako Noe. Škatule sú pomaľované z oboch strán. Deti ich
skladajú tak, že vytvoria obraz lode.
Téma 2: Animátor prerozpráva 2. časť príbehu: stručný priebeh potopy (Boh vzal z

každého zvieraťa samca, samicu). Deti pomenúvajú zvieratá a napodobňujú ich
pohybom, zvukom.... Ľudia aj zvieratá boli v lodi v bezpečí, hoci vonku pršalo. Ukážka
obrázku z Veľkej obrazovej Biblie – animátor ukáže obrázok a hovorí, ako to asi mohlo
vyzerať (voda, dážď, plavba)
Téma 3: Keď dážď ustal, Noe vypúšťa holubicu (animátor príbeh prerozpráva). Boh

Noema a jeho rodinu požehnal a sľúbil, že potopu už nezošle.
Záver Gn 9, 13-17: dúha ako znak priateľstva a zmluvy medzi človekom a Bohom.
Deti stavajú dúhu zo škatúľ (tých istých 9 škatúľ, ale obrázok je z druhej strany).
Aplikácia:

Animátor vyzve deti otázkou „Kto chce byť Božím priateľom?“
Prepojíme na priateľstvo s inými deťmi v škôlke, škole, doma, na ihrisku...
Vyzveme deti na konkrétny prejav, skutok priateľstva – napr. darujem svoju hračku,
podelím sa so sladkosťami.
Záverečná modlitba
Za tento námet a jeho ďakujeme Ruženke Dvorščákovej a Katke Adamovej zo Spoločenstva pri KU v Ružomberku.
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