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Základní potřeby dětí
Všechny děti mají určité základní potřeby, úměrné jejich věku a stadiu vývoje. Základ-

ní potřeby dětí jsou: 

Fyzické
• potrava
• teplo
• domov a bezpečí

Duševní
• schopnost rozhodovat se a jít za určitým cílem

Citové
• někam a někomu patřit
• potřeba laskavého jednání a uznání
• přijímání nepodmíněné lásky
• volnost v určitých stanovených hranicích
• humor — možnost smát se

Duchovní
• vševědoucí, milující a pečující Bůh
• odpuštění provinění a možnost začít znovu
• jistota Božího přijetí
• zkušenost s modlitbou, odpovědi na ni
• možnost růst v milosti a poznání Boha

Učebnice Zrnka
Tyto učebnice jsou zaměřeny na děti ve věku 0 až 2 roky. Můžete je však použít až do 

tří let věku dětí.

Doporučení rodičům
Posaďte děti tak, aby mohly mít nožky na zemi. Pro děti do 18 měsíců věku použijte 

dětská chodítka (bez koleček).
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Abyste mohli lépe porozumět dětem tohoto věku (od narození do 2 let), předkládáme 
vám základní charakteristiku jejich růstu a vývoje.

Fyzický rozvoj
• fyzický vývoj dětí stejného věku může být velmi rozdílný
• rostou velmi rychle
• snadno se unaví
• nedokážou dlouho sedět v klidu

Duševní vývoj
• pozornost udrží maximálně na jednu až dvě minuty
• neumějí ještě příliš jednat podle instrukcí, spíše se učí napodobováním a aktivní 

spoluprací
• nejlépe se učí tím, když jim při každém setkání přiblížíme jen jednu malou část 

učiva
• pozornost zaměřují na to, co vidí a čeho se mohou dotknout

Citový vývoj
• jsou velmi egocentrické, zaměřeny na sebe
• bojí se odloučení od rodičů
• snadno se rozpláčou; jedno plačící dítě dokáže přivést k pláči i ostatní
• vyjadřují své potřeby tím, že je vykřikují; utiší se, až když se jejich potřeby naplní
• dokážou přilnout k dospělým, kteří jim projeví lásku a kteří se jim dokážou přiblí-

žit a přijmout je
Duchovní vývoj

• projevují úctu a radost ve vztahu k lidem v církvi, k Bibli a Pánu Ježíši
• dovedou na obrázku rozpoznat Ježíše a vyslovit či ještě zašišlat jeho jméno
• umí již krátce složit ruce k modlitbě či si kleknout ke krátké modlitbě

Vývojové  potřeby
Kromě základních potřeb uvedených výše potřebuje dvouleté dítě také následující 

zážitky:
• projevit svoji sílu — mít příležitost zacházet s předměty, jednat s lidmi, zapojit se 

do akcí
• projevit svoji svobodu — mít možnost se rozhodnout, interaktivně se zapojit do 

vyučování a volně se pohybovat
• projevit svoji nezávislost — dělat některé věci bez cizí pomoci
• mít pocit jistoty, bezpečí
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Dopis rodičům
Milí přátelé,

v této učebnici pro děti najdete pouze tři lekce — vždy jednu na celý 
měsíc. Proč? Abychom mohli dát dětem větší příležitost skutečně se naučit 
základní myšlenky, a to opětovným zdůrazňováním. Dáváme také více 
příležitostí k opakování jednotlivých prvků programu, jakými jsou například 
písničky a hry s prsty.

Možná přivítáte, že tyto lekce jdou paralelně s lekcemi pro děti vyššího 
věku. Stejné myšlenky jsou zdůrazňovány celý měsíc v obou kategoriích 
předškolního věku, avšak lekce pro děti vyššího předškolního věku obsahují 
více detailů daného příběhu.

Dalším rysem této učebnice je zahrnutí pojetí vývoje raného dětství, 
které aplikujeme na velmi malé děti. Prosím, věnujte čas tomu, abyste se 
s charakteristickými znaky růstu a vývoje malých dětí seznámili.

Před každým probíráním učební látky nezapomeňte na krátkou modlitbu. 
Zazpívejte nějakou veselou písničku a mluvte poutavě a s nadšením. Vaše 
dítě pak bude reagovat podobným způsobem.

Tyto učebnice připravoval kolektiv odborníků z různých zemí světa déle 
než čtyři roky. Výtvarníci i další pracovníci se snažili, aby jejich dílo bylo 
dostatečně atraktivní. Jsme jim za to vděční.

Modlíme se, aby tyto lekce přinesly dětem i Vám hodně radosti, pokoje 
a pěkných společných chvil. Modlete se spolu s námi za tuto naši společnou 
práci, abychom opravdu vedli naše nejmenší k Ježíši Kristu.

Vydavatelé
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ODKAZY: 1. MOJŽÍŠOVA 1,1 AŽ 2,3; PATRIARCHOVÉ A PROROCI, 2. KAPITOLA

Bůh stvořil  můj svět
Verš k zapamatování:  

1 Mojžíšova 1,31: „I viděl Bůh, že všechno, co učinil, je dobré.“

Poselství: 

Bůh vytvořil nádherné věci, protože nás má rád.

Rodiče:

Do konce měsíce byste měli pomoci svým dětem
☺ poznat, že Bůh stvořil svět, protože je má rád,
☺ prožívat radost, že jsou na Božím světě,
☺ reagovat tím, že poděkují Bohu za svět, který učinil.

 

Umíš už kreslit? Chceš nám ukázat svůj obrázek? Kdysi dávno 
Bůh vytvořil něco zvláštního.



8

B ůh stvořil náš 
nádherný 

svět. Nejprve stvořil 
světlo. (Nechte dítě 
rozsvítit a zhasnout 
světla v bytě nebo 
použijte baterku.) 
Bůh pojmenoval svět-
lo „den“. Učinil den 
a noc.

Druhý den stvořil 
Bůh nádhernou mod-
rou oblohu s obláčky 
a také vítr. Umíš fou-
kat jako vítr? Vítr umí 
udělat vlnky na vodě.


