NÁVRH PROGRAMU PRO DĚTI O UKRAJINĚ
Cíle:
-

seznámit děti blíže s Ukrajinou
pomoci jim poznat, jak se modlit
odpovědět na jejich otázky o tom, co se děje na Ukrajině, a reagovat na jejich strach Božím slovem
zdůraznit klíčové pravdy, které ujišťují děti, že Bůh má vládu nade vším

Program je plánován na jedno setkání. Pokud si myslíte, že je lépe věnovat se tématu na více setkáních, doporučené
lekce najdete na konci.
Připravte si letáčky „Už jsi přemýšlel proč?“ (k dostání zdarma v Dětské misii), nebo odkaz na stejnojmenné video:
https://www.youtube.com/watch?v=5F5JJCK0UVg

Doporučený program:
(založeno na druhé lekci ze série „Boží svrchovanost: Josefův životní příběh“ nebo použijte druhou lekci starší verze
série o Josefovi)
Ústřední pravda: Bůh má vždy všechno pod kontrolou, i když to tak nevypadá.
Uvítání: Kvíz „Znáš Ukrajinu?“ Pro menší děti omalovánky „Vybarvi plášť v ukrajinských barvách.“ (Obojí přiloženo.)
Píseň: (o Boží moci/vládě)
Modlitba: (učitele/pomocníka)
Vyučování verše: Žalm 46,2 „Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.“
Píseň: (zopakujte první píseň)
Chvíle ztišení (jako úvod k modlitbám): Připravte kartičky s obrázky, které ukazují různé příčiny strachu (můžete
využít přiložené obrázky). Pokud máte více času, můžete děti nechat nakreslit, čeho se bojí. Kdo chce, může poté
ukázat, co nakreslil. Poté se zeptejte dětí: Čeho se asi bojí děti vašeho věku na Ukrajině? (možná oddělení od rodičů,
bombardování, útěku z domova do jiného města nebo země, …) Reagujte na odpovědi dětí a zeptejte se jich: „Jakou
radu byste dali dítěti, které se toho bojí?“ (Připomeňte dětem verš, který jste se učili.) Zeptejte se dětí: „Čeho se bojíš
ty, když slyšíš, co se děje na Ukrajině?“ Mluvte s dětmi o jejich odpovědích. Mluvte o tom, jak by rada, kterou dali
Ukrajinskému dítěti, mohla pomoci i jim. Veďte diskusi k závěru: „Bůh je ten jediný, který může vždycky pomoci
v těžkých časech. Proto se teď budeme modlit k Bohu a prosit ho, aby pomohl dětem a lidem na Ukrajině. Modlitby
za druhé a prosby, aby jim Bůh pomohl, jsou modlitby, které Bůh rád slyší. Můžeme také říci Bohu, čeho se bojíme
my a prosit ho o pomoc.
Modlitby: Dejte každému dítěti kartičku „Naděje pro Ukrajinu.“ (přiloženo níže) Dejte dětem pár příkladů modliteb,
které mohou na kartičky napsat, a pak jim dejte čas přidat další vlastní návrhy. Poté se modlete, povzbuďte děti ať
přečtou modlitby napsané na kartičce (nevadí, když se budou opakovat stejné modlitby). Děti si odnesou kartičky
domů. Povzbuďte je, ať pokračují v modlitbách po celý týden.
Občerstvení: (možná něco ve vztahu k Ukrajině, která je nazývaná „Evropským košem chleba“)
Píseň: (o důvěře Bohu v těžkých chvílích)
Biblická lekce: Josef se dostává do problémů (Genesis 37:1-35; 42:21-22.)
Píseň: (opakujte píseň o důvěře v Boha)
Kvíz: „Vybarvi plášť“ (šablona níže)
Pomůcky: Pro každou skupinu šablona Josefova pláště. Neprůhledná krabice s pastelkami – vložte od každé barvy více
pastelek (například 2 červené, 3 žluté atd.).
Postup: Rozdělte děti na dvě skupiny. Přišpendlete Josefův plášť pro každou skupinu. Pokládejte otázky střídavě
jednomu a druhému týmu. Když správně odpoví, dítě si poslepu vytáhne pastelku z krabice a vybarví jednu plochu
pláště vytaženou pastelkou. Vyhrává tým, který bude mít na plášti více různých barev.

Píseň: (znovu první píseň)
Závěrečná modlitba: (učitel/pomocník)
Hra: Lekce nás vyzývá, abychom důvěřovali Bohu, proto se hodí hry zahrnující prvek důvěry. Například:
Chůze důvěry – hra pro dvojice, nebo skupiny. Vyberte bezpečný prostor na kterém vyznačíte start, trasu a cíl.
Jednomu z dětí zavažte oči. Druhý z páru (nebo ostatní ze skupiny) mají za úkol dovést dítě po trase od startu do cíle.
Přitom se nesmí dítěte dotýkat, ale navigovat ho pouze slovně. Trasa může být například: start – židle – stěna – stůl –
lano na zemi – cíl. Můžete postupně zvyšovat obtížnost:
1) navigátoři musí zůstat stát na startu a navigovat odtud
2) navigátoři nesmí používat slova „doprava, doleva, dopředu, …“ (ani jejich odvozené varianty „vpravo, vpřed, …“)
3) změňte trasu poté, co dítěti zavážete oči.

Správné odpovědi k úvodnímu kvízu:
V Evropě
Kyjev
Polsko, Rumunsko
Černé moře
Chleba
3
Vodu a oblohu
Hřivna
Dněpr
Pampušky, vareniky, kuťa, boršč

Doporučené série biblických lekcí, které byste mohli využít v těžkých časech:
 Boží svrchovanost: Josefův životní příběh
 Daniel
 Ester
 Bůh se stará, když jsou děti smutné

Chvíle ztišení: příklady věcí, kterých se děti mohou bát

Modlitby: moje modlitby za Ukrajinu

Kvíz/omalovánka: vybarvi plášť

Kvíz/omalovánka: vybarvi plášť

