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Jak předat dětem to nejdůležitější  
aneb tři otázky, bez kterých nedojdeme k cíli 

 

Cíl práce s dětmi:  
seznámit děti s evangeliem a pomáhat jim  

k nalezení osobního vztahu k Bohu  

a k růstu ve víře.  

 

Jak k tomuto cíli dojít? 

 

Pomohou nám tři důležité otázky, kterými bychom měli každou přípravu programu začít: 

 

_________________________________________________________________ 

- něco pro hlavu 

Nové poznatky (hlavní myšlenka/biblická pravda), která se má vinout celým programem jako červená nit. 

 

_________________________________________________________________ 

- něco pro jejich srdce, ruce, nohy… 

Aplikace, praktické uplatnění hlavní myšlenky do života dětí. 

 

_________________________________________________________________ 

Didaktika, vyučovací forma - všechny prvky programu. 

 

TIP:  

Nalep si otázky na čelní stranu sešitu s přípravami  

a každou přípravu jimi začínej. 

 

K ZAMYŠLENÍ:  

Přemýšlej, jak obvykle vypadá tvoje příprava na hodinu. 

 

 

 

PODÍVEJME SE NA JEDNOTLIVÉ OTÁZKY PRAKTICKY: 

 

Ad 1) Co chci děti naučit? Jaká bude hlavní myšlenka? 

Zformulujeme jednoduchou, snadno zapamatovatelnou větu (do 8 slov), která vyjadřuje nějakou základní 

biblickou pravdu (doktrínu) o: 

   - Bohu 

   - Ježíši Kristu 

   - člověku 

   - Božím království 

   … 

Tato věta není určena jen pro nás učitele, ale hlavně pro děti. Tuto hlavní myšlenku totiž musíme vložit či vetkat 

do vyprávění biblické lekce – tak, aby ji děti nejméně 5x slyšely a spojily s fakty příběhu. 

Hlavní myšlenka vychází z jádra příběhu. „Proč je tento příběh v Bibli? Co nám chtěl autor tímto příběhem říci?“ 
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Ad 2) Co si děti mají z hodiny odnést pro sebe? Jak tuto hlavní myšlenku mají děti aplikovat? 

Hlavní myšlenka nemá zůstat jen v hlavě, ale děti si mají odpovědět na otázky: Co to znamená pro mě? Má to 

nějaký praktický důsledek pro můj život? A tato aplikace má být také jasně vyřčena a formulována osobně (ty, 

tebe). 

PŘÍKLADY: 

 

  Hlavní myšlenka         Aplikace 

  Bůh miluje každého člověka      …děkuj mu, že má rád i tebe. 

  Ježíš naši důvěru nezklame      …chce pomoci v těžkostech i tobě. 

  Boží slovo proměňuje člověka      …čti Bibli a promění i tebe. 

  Co Bůh řekne, to také dodrží      …můžeš mu plně důvěřovat i ty. 

  

Poznámka: V novém vydání řady „Objevujme Bibli“ jsou samozřejmě ke každé hlavní myšlence i aplikace.  

 

Najít trefnou a přitom použitelnou větu není vždy snadné, ale v novém vydání řady Objevujme 

Bibli je ke každému příběhu již hlavní myšlenka nabídnuta. V původním sešitovém vydání OB 

najdeme vždy „téma“,  ze kterého je třeba hlavní myšlenku teprve zformulovat, v novém vydání 

řady OB digi jsou již hlavní myšlenky zformulovány a stačí je „vetkat“ do programu. 

 

 

Ad 3) Jak mohu dětem pomoci to pochopit? Jak bude program vypadat prakticky?  

Zařazení všech prvků programu a didaktických pomůcek. 

V řadě Objevujme Bibli je návrh všech důležitých prvků programu: biblická lekce, utvrzení, biblický 

verš, písničky – včetně vizuálních pomůcek. 

TIP: Pusť si k tomu i videoškoličku „Jak připravit hezké vizuální pomůcky pro děti.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K ZAMYŠLENÍ: 

Vezmi si příběh, který máš mít v nejbližší době na dětském programu, a zkus formulovat hlavní 

myšlenku a aplikaci příběhu tak, aby mohla být v příběhu vyřčena nejméně 5x. Případně si vezmi 

materiály OB/OBŠ digi, přečti si návrh pro hlavní myšlenku a aplikaci a přemýšlej o tom, jak by se 

daly do příběhu vetkat. 

 
TIP: Chceš-li vidět, jak biblická lekce s vyřčenou hlavní myšlenkou a aplikací může vypadat, podívej se na video 

s ukázkou: http://www.objevujmebibli.cz/mala-inspirace.html 
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