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Základní 
potřeby dětí

Všechny děti mají určité základní potřeby, stejně jako mají potřeby typické 

pro svůj věk a stupeň vývoje. Základní potřeby dětí jsou: 

Fyzické
•	 potrava
•	 teplo
•	 domov a bezpečí

Duševní
•	 schopnost rozhodovat se a jít za určitým cílem

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

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



5

Předškolní dítě

V Církvi adventistů sedmého dne považujeme za předškolní děti ve věku tři až 
pět let. Nicméně vývoj každého dítěte probíhá různě rychle. Z toho důvodu je 
důležité, abyste své žáky dobře znali. Obecně platí následující popis tříletého 
až pětiletého dítěte:

Fyzický rozvoj
•	 začíná se vyvíjet koordinace velkých svalů
•	 nemá velkou stabilitu
•	 je velmi činorodé
•	 snadno se unaví, ale po odpočinku opět rychle „ožije“
•	 nemá plně vyvinutou jemnou motoriku
•	 je zvídavé a rádo prozkoumává své okolí
•	 učí se prozkoumáváním

Duševní schopnosti
•	 je do jisté míry schopné poslouchat výklad a rozumět bez obrazových 

pomůcek (např. ukazování předmětu, o kterém se mluví)
•	 rychle si zapamatuje
•	 naučí se nazpaměť i věci, kterým nerozumí

Citové projevy
•	 snadno se rozpláče
•	 je schopné vyjádřit slovy citové reakce
•	 učí se oddalovat uspokojení svých potřeb bez ztráty duševní rovnová-

hy
•	 rozpozná celou škálu negativních pocitů
•	 učí se, jak projevovat negativní pocity

Sociální projevy
•	 je soustředěno na sebe — svět se točí kolem nich
•	 v přítomnosti kamarádů si raději hraje samo než s kamarády
•	 rádo se spřátelí a je mezi kamarády
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Vývojové potřeby
Kromě dříve zmíněných základních potřeb předškolní děti potřebují také

•	 svobodu — vybírat si a zkoumat věci bez omezení
•	 právo — samostatně se rozhodovat během učení
•	 omezení — bezpečné hranice dané rodiči a učiteli 
•	 zábavu — učit se hrou, užívat si úspěch
•	 disciplínu	a	trénink — dodávat bezpečí a vnitřní uspořádání jejich života

Duchovní potřeby
Předškolní děti potřebují vědět,

•	 že je Bůh miluje a stará se o ně
•	 jak projevovat Bohu úctu
•	 že je Bůh stvořil, zná je a záleží mu na nich
•	 jaký je rozdíl mezi dobrem a zlem
•	 jak se s Boží pomocí rozhodovat pro dobro

Obecné pravidlo
Děti udrží pozornost jen tolik minut, kolik je jim let plus jedna. To znamená, 
že tříleté dítě průměrně vydrží dávat pozor čtyři minuty, pokud ho ovšem děj 
zaujme.

Předškolní děti
•	 mají rády opakování — pokud nejsou unavené
•	 začínají uvažovat od jednoduché příčiny k důsledku
•	 občas vyvozují obecné závěry — často nesprávné
•	 nejlépe se učí aktivním zapojením 
•	 dokáže se soustředit jen krátce — tři až šest minut
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Dopis rodičům
Milí přátelé,

vítáme Vás v GraceLink — edici dětských učebnic. Po více než čtyřech letech 
studia a příprav mnoho autorů z celého světa spolu s ilustrátory a techniky 
vložilo svoje dovednosti do této série učebnic.
Stejně jako v ostatních učebnicích řady GraceLink jsou i tyto lekce pro děti 
v předškolním věku určeny k výuce v sobotní školce i pro každodenní při-
pomínání si probírané látky s rodiči. Stránky nazvané Náměty a aktivity byly 
vytvořeny s úmyslem pomoci rodičům při rodinných pobožnostech. Samozřej-
mě je můžete použít kdykoli během dne.
Pomůcky potřebné pro Náměty a aktivity jsou většinou běžné věci, které máte 
doma. Přesto však doporučujeme, abyste si tyto stránky pročetli dříve, než 
začnete učebnici používat, abyste si případně mohli sepsat a opatřit materiál, 
který doma nemáte.
Jistě si všimnete, že mnohé z denních aktivit vyžadují čtení veršů z Bible. To je 
čas pro vás, abyste ukázali dětem, že příběhy, které slyší, jsou zapsány v Božím 
slově. Vezměte si svoji Bibli a otevřete ji v místě, na které odkazuje začátek 
lekce. Během čtení příběhu ukazujte na texty. Až vaše dítě povyroste, věnujte 
mu jeho vlastní Bibli. Učte ho, aby si hledalo odkazy samo. 
Nastal čas povzbuzovat dítě, aby věnovalo pozornost Božímu slovu.
Modlete se často se svými dětmi. Až se budete modlit, nezapomeňte prosím 
ani na nás. Modleme se vzájemně za sebe, abychom moudře vedli naše děti 
ke Kristu.

Se srdečným pozdravem
kolektiv autorů



88



99

Namaloval	jsi	někdy	pěkný	obrázek	zvířátka?	A	měl	jsi	z	toho	radost?	Pán	Bůh	stvořil	opravdová,	

živá	zvířátka	i	celý	nový	svět	—	a	to	bylo	velmi	dobré!

J         
ednoho dne se Bůh rozhodl, 

že stvoří celý nový svět. Měl 

úžasný plán. Podíval se 

na místo, kde byla jen tma 

a voda. Nebylo tam vůbec nic 

vidět a kromě zvuku vody nebylo ani nic slyšet. 

Tehdy Bůh řekl: „Ať je tady světlo.“ A hned tam 

bylo světlo! Bůh oddělil světlo od tmy. Světlo nazval 

dnem a temnotu nocí. Byl první den naší planety 

Země. A Bůh řekl: „Je to 

dobré!“ 

Nastal večer 

a pak ráno — druhý 

den Země. Bůh vy-

tvořil vzduch a nád-

hernou modrou oblohu, aby 

obklopovala nový svět. 

Další den řekl Bůh: „Ať se voda pod oblohou spojí a objeví se 

suchá zem.“ Vtom se voda na některých místech spojila a objevilo 

se suché místo. Bůh nazval suché místo zemí a vody nazval mořem.

1.  L e kc e

Na   počátku… 
ODKAZY: GeNeSIS 1. KAP.; PATRIARCHOVé A PROROCI KAP. 2.; CeSTA K VNITřNíMU POKOJI, KAP. 1. A 2.

Zapamatuj si:
„Bůh viděl, že všech-
no, co učinil, je velmi 

dobré.“
GeNeSIS 1,31A

Shrnutí
Bůh stvořil skvělý 
svět, protože mě 

miluje.
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Ale ještě něco dalšího se v ten den objevilo. Bůh znovu promluvil a země se krásně zaze-

lenala trávou. Začaly růst stromy a květiny nejrůznějších barev se ukláněly v jemném vánku. 

Na rostlinách i stromech rostly chutné plody k jídlu. Bůh se rozhlédl po vší té kráse. Líbilo se 

mu, co stvořil, a proto řekl: „Je to dobré!“

Čtvrtý den Bůh opět promluvil: „Ať jsou na nebi světla!“ A na nebi se objevilo zářící sluníč-

ko, aby zemi hřálo přes den, v noci zase odrážel měsíc sluneční paprsky na klidné moře. Milio-

ny a miliony hvězdiček se třpytily na noční obloze. A Bůh prohlásil: „Je to dobré.“

Přestože byla země nádherná, bylo to stále tiché místo. Ale i to se mělo změnit! Pátý den 

promluvil Bůh znovu. „Ať se vody naplní živými tvory, ať nad zemí létají ptáci.“ A v moři se 

začali prohánět delfíni a velryby, v potůčkách a říčkách se míhaly pestrobarevné rybky. V moři 

plavaly nejrůznější druhy tvorů a ve vzduchu zpívali ptáčci všech možných barev. Bůh jim všem 

požehnal a řekl: „Je to dobré!“ 

Šestý den, v pátek, Bůh opět promluvil. Tentokrát se objevila zvířátka na zemi. Procházel 

se tu mohutný slon, vedle hlučně dupal hroch 

a o kousek dál se protahovali lvi a tygři. Ko-

lem nich skákali klokani a cválali koně 

a králíčci vesele dováděli s roztomilými 

pejsky. 

Pán Bůh se zadíval na ten krásný, 

nový svět plný života a pak řekl: 

„Všechno je to dobré!“ A také že 

bylo!
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Aktivity
SOBOTA

Pokud je to možné, 
uspořádejte sobotní 
školku na pěkném mís-
tě v přírodě a přečtěte 
si společně lekci. Poví-
dejte si o verši k zapama-
tování a společně se ho na-
učte. Proč Bůh stvořil na zemi 
tolik krásných věci?

NEDĚLE
Požádejte dítě, aby 

vám povyprávělo příběh první lekce. Pak se ho 
ptejte: Co myslíš, jak se Bůh cítil, když tvořil svět? 
Co řekl o všem, co stvořil? Zkuste zazpívat verš 
k zapamatování na melodii písničky Kdo stvořil 
zářivé hvězdičky (viz str. 60). 

Pomozte dítěti podělit se s někým o obrázek 
šesti dnů stvoření, který nakreslilo v sobotní 
školce.

PONDĚLÍ
Zasaďte nějaká semena, která rychle klíčí, 

do vlhké vaty na talířku (ředkvičky, vojtěška, fa-
zole). Každý den je kropte vodou a sledujte, jak 
rychle rostou. (Nemáte-li semena, ponořte částečně 
do vody vršek starší mrkve.) Před koncem týdne 
byste měli zpozorovat, jak semínka začínají růst. 
Děkujte Bohu za to, že stvořil věci, které rostou. 
Zopakujte si společně verš k zapamatování.

ÚTERÝ
Nafoukněte balónek a zavažte ho barevnou 

stužkou nebo provázkem. Napište na něj: „Bůh mi 
dal dech.“ Umístěte balónek do pokoje dítěte jako 
připomínku Božího daru vzduchu. 

Poděkujte Bohu za vzduch, který dýcháme. 
Po modlitbě společně řekněte verš k zapamatování.

STŘEDA
Jděte v noci ven a dívejte se na hvězdy. Pokud 

je není vidět, vezměte baterku a cedník do tmavé 
místnosti. Pak posviťte baterkou skrz cedník, abys-
te vytvořili dojem hvězd na obloze. Děkujte Bohu 
za světla, která pro nás na obloze stvořil.

ČTVRTEK
Jděte společně 

na procházku a vší-
mejte si, kolik druhů 
květin (stromů, ptáků) 
v okolí roste (žije). Po-
kud máte možnost, utrh-
něte si nějaké květy a doma 
je dejte do vody. Děkujte 
Bohu za to, co roste kolem vás.

PÁTEK
Požádejte dítě, aby pantomimou předvedlo 

něco, co Bůh stvořil. Ať ostatní hádají, co dítě zná-
zorňuje. Zazpívejte společně píseň chvály a pak 
poděkujte Bohu za nádherný svět, který stvořil.
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