STVOŘENÍ SVĚTA – DEN PRVNÍ: A BYLO SVĚTLO
Program pro děti od 3 let. Cca 30 minut.
Pomůcky: 4 černé šátky a nebo jedna velká černá plachta/ubrus. Žluté šátky a nebo žlutý
kruhový šátek, stužky a šňůrky na paprsky. Materiál na ztvárňování (třpytivé kamínky atp.).
Dětská Bible, svíce, sirky. Písničky o sluníčku + Orfovy nástroje.
1. Utváříme společenství
Já jsem tu – podíváme se na své místo, kde stojíme nebo sedíme, zadupeme, pohladíme
nožičky, ručičky, hlavičky. Přivítáme samy sebe v dnešním krásném nedělním ránu.
Já jsem tu se svým jménem – povíme, jak je jmenuji a jakou mám rád/a barvu. Nikoho
nenutíme, kdo chce, poví, kdo nechce, poví třeba maminka.
Ty jsi tu – Po kruhu pošleme černý složený šátek, pohladíme.
My jsme tu – Sešli jsme se tu spolu, abychom si vyprávěli příběh, o tom, jak Pán Bůh stvořil
zemi.
2. Setkání se skutečností
Lektor na klíně hladí černé šátky a ptá se dětí, co jim barva připomíná, co vše je černé (půda,
obloha, kočička, kámen, čert, uhlí...).
Na začátku byla tma, černočerná tma a nic nebylo vidět.
Lektor položí první šátek na zem a jemně uhladí, s druhým šátkem pomůže některé s dětí,
které jménem vybere, další šátek mohou připravit už samy děti. Na zem poskládáme černou
plochu.
Na začátku byla tma, vůbec nic nebylo vidět a bylo smutno, nic se nedělo.
Pán Bůh řekl „Buď světlo“.
Vezmeme žlutý kruhový šátek a položíme jej složený do středu. Lektor kousek odkryje a
vyzve další dítě, aby mu pomohlo odkrýt další kousek. Až nakonec odkryjeme celé slunce.
Pokud jsou děti maličké, tak odkryjeme všichni zároveň tak, aby slunce bylo hezky rovné a
kulaté.
Pán Bůh stvořil světlo – stvořil Slunce. Jak je slunce velké – stoupneme si a rukama
naznačíme kolem těla obrovský kruh. Slunce má paprsky – rukama kolem natahujeme a
děláme, jak září paprsky.
Slunce hřeje, dává teplo.

3. Ztvárňování

Slunce má paprsky, které utíkají až k nám, aby nám přinesly světlo a teplo.
Paprsky si vyrobíme ze stužek nebo tkaniček.
Každé dítě si může najít místečko na slunci, které se mu líbí a vytvořit si tam své vlastní malé
sluníčko. Nebo je možné, aby si každé dítě ozdobilo svůj paprsek.
Stejně tak maminky.
4. Prohloubení významu
Přečteme z dětské Bible 2 – 4 věty o stvoření světla, položíme Bibli doprostřed.
Zapálíme svíci „Pán Bůh stvořil světlo, a světlo je dobré - Sluníčko dává světlo a teplo“,
položíme svíci doprostřed.
„Pane Bože, děkujeme ti, že jsi nám stvořil sluníčko, že nám svítí na cestu a že nám může
být teplo. Amen.“
Zpíváme písničky o sluníčku – Písnička na začátek – Slunce svítí, tak se dobře dívej, Slunce
svítí na ptáčky, na stromy i obláčky, Šest dní tvořil Bůh nebe a zemi... atp. Děti mohou
doprovázet na Orfovy nástroje.

