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Příručka plná impulsů  
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Odpovědi na otázky: 

� Jak pracovat s dětmi v církvi a jak je zaujmout? 

� Kde mohu čerpat? 

� Co potřebuje dítě v kterém věku? 

� Jak má vypadat křesťanská výchova v rodině? 

� Co potřebuje moje dítě ode mne jako rodiče? 

+ CD-ROM s praktickými ukázkami 

+ webová stránka ke knížce s dalšími impulsy 

a možností chatu: www.pracesdetmi.cz 
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Poděkování 

Následující stránky jsou výsledkem mnohaleté práce, od prvních 

kroků v práci s dětmi v mém mládí, přes následující studia až po dnes 
již dvacetiletou činnost autorskou a lektorskou. 

Srdečný dík patří všem, kteří mě po těch 30 let provázeli a z jejichž 

zkušeností, vyučování a literatury jsem mohla čerpat a na ně 

navazovat.  

Zvláštní dík patří mým spolupracovníkům v týmu Tim-dva-dva, bez 

nichž by tato knížka nevznikla: 

� Elišce Krmelové, mé dlouholeté spolupracovnici a dvojnásobné 

matce, která přispěla mnoha cennými podněty a příspěvky; 

� Pavlu Marešovi, spoluzakladateli Tim-dva-dva, 
nepostradatelnému spolupracovníku na textech; 

� Lence Kubiasové, bez jejíchž ilustrací bych si tu knížku 
nedovedla představit; 

� Marušce Lehocké, která obrázkům vdechla barvy a všechny je 

naskenovala - jenom je škoda, že za cenu čtyřbarevného tisku 

by kniha byla patrně neprodejná; 

� Pavlu Laukovi, který ke knize naprogramoval webové stránky. 

Kéž Bůh toto společné dílo použije, aby co nejvíce dětí mohlo slyšet 

dobrou zprávu o Ježíši Kristu srozumitelně a přitažlivě a Boží 

rodina v ČR zdárně rostla.  

Manuela Jungová 
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Přehled obsahu CD-ROM 

VZOROVÁ LEKCE „BARTIMEUS“ (viz str. 58nn) 

� Přivítání s maňáskem (video) 

� Biblická lekce (video, prac. pomůcky) 

� Biblický verš Žalm 4,4 plus názorná lekce „Semafor“ 

� Utvrzení (výrobek) 

� Kvíz (video, prac. pomůcka) 

� Formuláře: Členění biblické lekce a Plán programu 

DALŠÍ BIBLICKÉ VERŠE 

� Pro předškoláky: J 10,11 (video, prac. pomůcky) 

� Pro školáky: Ř 6,23 (video, prac. pomůcky) 

ILUSTRAČNÍ PŘÍBĚHY 

� Ošklivá obálka (video, prac. pomůcky) 

� Každý na svém místě - viz str. 192 (prac. pomůcky) 

� Před vchodem... – viz str. 109 (prac. pomůcky) 

� Smazáno – viz str. 67 (prac. pomůcky) 

� Spojené síly – viz str. 28 (prac. pomůcky) 

DALŠÍ KVÍZ 

� Morčátko – viz str. 72 (prac. pomůcka) 

JÁDRO EVANGELIA 

� Ilustrační příběh „Největší láska“ (prac. pomůcka) 

� Názorná lekce „CESTA“ (video, prac. pomůcka) 

� Názorná lekce „Jak se dostat do nebe“ (prac. pomůcka) 

� Názorná lekce „Trhlina“ – viz str. 100 (prac. pomůcka) 

� Sedm SMS pro tebe – viz str. 108 

PROGRAM NA RODINNOU BOHOSLUŽBU 

� Začíná nový školní rok (návod, prac. pomůcky) – viz str. 23 

Najdeš tam  
i vizuální 
pomůcky, 

abys to hned 
mohl(a) 
vyzkoušet 
v praxi 
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POMŮCKY K MODLITBĚ 

� Obrázky „Za co poděkovat“ – viz str. 58 

� Modlitební domeček 

� Modlitební kolotoč 

� Modlitební kostka 

DALŠÍ POKLADY PRO RODIČE 

� Několik her 

UKÁZKY PRACOVNÍCH POMŮCEK 

� Objevujme Boží stvoření (pro děti 1-3 roky) + video 

� Objevujme Bibli (pro děti 3-6 let) 

� Objevujme Bibli se školáky (pro děti 7-11 let) 

� Objevujme Bibli kreativně / Velikonoce se blíží 

� Boží most k člověku (pro děti 12-14 let) 

� Slovíčko pro děti v rámci bohoslužby – viz str. 24-26 

� Impulsy pro chvilky s Pánem v rodinách – viz str. 155-157 

� Písničky 

 
 

 
 


