Biblické príbehy pre deti
Stretko č. 1: Stvorenie sveta
Cieľ: Nájsť odpovede na otázky: Kto je Boh? Aký je Boh? Kde býva

Boh? Oboznámiť deti s procesom stvorenia sveta. Poukázať na človeka ako na
najdokonalejšiu bytosť stvorenia. Viesť deti k vďačnosti za stvorený svet.
Hlavná téma: Boh – Stvorenie sveta
Pomôcky: Biblia, štipce, obrázky stvorených vecí, pastelky, fixy, rolka baliaceho papiera,

voda, zemina, plachta, lampa, rastliny, rôzne ovocie nakrájané na kúsky, box na
prenášanie pomôcok
Modlitba: spontánna modlitba vďaky Bohu za to, ako stvoril svet, ako stvoril človeka. Deti

v modlitbe hovoria, aký je Boh a čo nám dáva (Boh je láska, milujúci – miluje nás
zadarmo, múdry – celé stvorenie dokonale premyslel, radostný – obveseľuje nás, dáva
nám radosť, aby sme my obveseľovali iných, starostlivý – záleží mu na tom, aby nám nič
nechýbalo, je krásny – preto sme aj my krásni, zraniteľný - byť otcom znamená aj trpieť,
keď sa trápime my, aj otec sa trápi, je náš Otec – láska).
Príprava: Animátor rozvesí po miestnosti obrázky stvorenia (príroda, strom, zvieratká,

tráva, vrchy, hviezda...)
Úvod: Deti privítame a rozdáme im štipce na bielizeň. Animátor vyzve deti, aby sa

poobzerali po miestnosti a všetky prištipcované obrázky pozbierali spolu so štipcom.
Aktivitka 1: Deti pozbierajú obrázky stvorenia (mesiac, hviezda, slnko, zvieratá, oblak,

tráva, strom, človek, srdce), sadnú si do kruhu a jednotlivé obrázky si vzájomne pripnú
na tričko.
Téma: Vyučovanie vedené animátorom, ktorý prerozpráva príbeh stvorenia sveta.

Animátor vedie deti k jednotlivým etapám stvorenie sveta:
Boh stvoril svetlo (deti zapínajú, vypínajú lampu), vodu (deti sa fŕkajú vodou), zem (deti
si presýpajú hlinu medzi prstami), vietor (ovievajú sa plachtou), rastliny (ovoniavajú
kvety, ochutnávajú ovocie), zvieratá (znázorňujú rôzne zvieratká), človeka.
Rozprávanie sa uzavrie tým, že Boh je náš Stvoriteľ a Otec.
Aktivitka 2: Kresba Boha Otca. Deti kreslia Boha a hovoria o vlastnej predstave, ako Boh

vyzerá.
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Aktivitka 3: Animátor stručne prerozpráva jednotlivé dni stvorenia, poukáže na to, kde

býva Boh (čerpá z Gn 1). Deti prištipcujú jednotlivé obrázky ku svojej kresbe Boha.
Aktivitka 4: Človek – vrchol stvorenia. Čo všetko človek dokáže? Má rozum a slobodnú

vôľu, má šikovné ruky – vie postaviť dom, šiť, variť, písať...
Deti robia rýchlu pohybovú aktivitu – beh alebo akákoľvek ukazovačka, napr. „Hlava,
ramená kolená, palce“... aby ukázali, akou šikovnosťou ho Boh obdaril.
Zhrnutie: Animátor kladie deťom otázky, aby zistil, čo si zo stretnutia zapamätali.

Animátor vyzve deti k postoju vďačnosti za svet, ktorý je okolo nás. Vyzve ich k tomu,
aby počas nasledujúceho týždňa s rodičmi v modlitbe ďakovali za to, čo máme a čo Boh
stvoril.
Záverečná modlitba: vďaka vlastnými slovami
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Za tento námet a jeho spracovanie ďakujeme Ruženke Dvorščákovej a Katke Adamovej zo
Spoločenstva pri KU v Ružomberku.
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