
11. Boh nám dáva obilie na chlebík 
 
Návrhy pre každodenný život: 

Keď dieťa je, vysvetľuj mu, aký druh jedla to je 

a hovor o Božej starostlivosti o nás, napr.: „Toto je 

chlebík. Aby mohol pekár upiecť chlebík, musel mať 

obilie – Pán Boh ho stvoril.“ Spoločne s dieťaťom niečo 

upečte, rozprávajte o obilí, ktoré stvoril aj polieval 

Pán Boh... 

 

 

 

Dobrý je náš Pán 

/:Dobrý je náš Pán:/ 

- Všetko dobre urobil. – Dobrý je náš Pán. 

Aby bolo cez deň svetlo, slniečko nám vychádza, 

aby všetko pekne rástlo dáždik z neba posiela. 

Jedlo, pitie, obliekanie, všetko máme od Neho, 

preto deti, dámy, páni, chváľte Boha dobrého. 

 
Už si dnes Bohu poďakoval? 

Už si dnes Bohu poďakoval za všetko, čo ti dáva? 

Už si dnes Bohu poďakoval, že dávať neprestáva: 

že môžeš chleba aj mlieka dosť mať 

a na seba, že si máš čo vziať! Hej!  

Už si dnes Bohu poďakoval, že dávať neprestáva? 

 

Vďaka, Pane, za jedlo 

Vďaka, Pane, za jedlo, vďaka, Pane, za jedlo,  

vďaka, Pane, za jedlo, čo každý deň dávaš! 
 

 

12. Boh stvoril zvieratá 
 
Návrhy pre každodenný život: 

Pozoruj zvieratá v okolí (psy, mačky, sliepky, kone...:-), 

ak je to možné, navštívte farmu. Spievaj a rozprávaj 

o tom, že Boh stvoril všetky tieto zvieratá. Navštívte 

ZOO, prezerajte si v detských knihách, časopisoch, 

kalendároch obrázky zvierat. 

Malé koníky ľúbi Boh 

Malé koníky (ovečky) ľúbi Boh, hoc sú len zvieratká, 

a keďže malé koníky (ovečky) ľúbi Boh,  

On ľúbi tiež aj mňa. 

On ľúbi ma, On ľúbi ma, On veľmi ľúbi ma 

a keďže malé koníky (ovečky) ľúbi Boh,  

On ľúbi tiež aj mňa. 
 

Slimáčik má dom 

Slimáčik má dom, vtáčik zase strom, 

zajačik má mrkvičku a rybka vodičku. 

/:Povedz, povedz, čo ty máš?:/ 

Ocka, mamku, tetu, jedlo, šaty, posteľ, bábiku. 

Som rád, že Ťa mám, Bohu vďaku vzdám, 

som rada že Ťa mám, Bohu vďaku vzdám. 
 

Keby som bol motýľom,  

ja krídelkami mával by som 

a keby som bol vtáčaťom,  

tak od rána by spieval som. 

A keby som bol veľrybou,  

ja robil som gejzír nad sebou, 

ja radosť mám, že dieťaťom stvoril ma Pán. 

Keby som tak slonom bol, 

čo chobot má, ja trúbil by som 

a keby som bol kengurou, tak skákal by som prériou. 

Keď patril by som k chobotniciam, 

ja tlieskal by som, že tak veľa rúk mám... 



 


