
1. Boh stvoril oblohu, oblaky a vtáky 
 

Návrhy pre každodenný život: 

Hovor s dieťaťom o oblohe, oblakoch, daždi 
a vtákoch lietajúcich na oblohe. Spievaj piesne na 
tieto témy. Hovor o Bohu Stvoriteľovi, ktorý 
všetky tieto veci nádherne stvoril. 
 

2. Boh stvoril slnko, mesiac a hviezdy 
 

Návrhy pre každodenný život: 

Hovor s dieťaťom o východe a západe slnka, 
o hviezdach, o mesiaci, spievaj piesne na tieto 
témy. Hovor o Bohu Stvoriteľovi, ktorý všetky 
tieto veci nádherne stvoril. 
 

 
 

3. Boh dáva ľuďom vodu 
 

Návrhy pre každodenný 

život: 

Keď dieťa pije, hovor s ním, 
že Boh nám dáva vodu. Keď sa 
dieťa kúpe, spievaj mu pieseň: 
Boh ľúbi ma, preto mi dáva 
vodu... 
 
 

4. Boh dáva vodu rastlinám aj zvieratám 
 

Návrhy pre každodenný život: 

Polievaj s dieťaťom kvety a vysvetli mu, že 
rastliny potrebujú vodu, aby mohli žiť. Keď prší, 
vysvetli, že rastliny potrebujú dážď. Spievaj si 
s dieťaťom pesničky o vode a daždi. 
 



5. Boh stvoril ľudí – On stvoril aj mňa 

 
Návrhy pre každodenný život: 

Rozprávaj dieťaťu príbeh o stvorení, pozerajte si 
spolu knihu o stvorení. Keď dieťa kúpeš alebo ho 
prebaľuješ, hovor mu, že Boh každého z nás 
stvoril krásne. Spievaj piesne o stvorení. Dovoľ 
dieťaťu pozerať sa do zrkadla. Modli sa s ním 
a vyjadri Božiu lásku ku každému z nás. 
 

 
 

6. Boh nám dáva zmysly6. Boh nám dáva zmysly6. Boh nám dáva zmysly6. Boh nám dáva zmysly 

 
Návrhy pre každodenný život: 

Keď si s dieťaťom pozeráš knižku, keď s ním 
počúvaš pesničky z rádia, keď dieťa papá – hovor 
mu, že Boh každého z nás stvoril dobre a dal nám 
zmysly, aby sme mohli nimi poznávať svet. Dovoľ 
dieťaťu pozerať sa do zrkadla. Modli sa s ním 
a vyjadri Božiu lásku ku každému z nás. 
 
 

 

 

7777. Boh nám dáva . Boh nám dáva . Boh nám dáva . Boh nám dáva rodinurodinurodinurodinu 

 
Návrhy pre každodenný život: 

Keď je dieťa smutné alebo niečo potrebuje, 
hovor mu, že si tu preňho – Pán Boh mu dal 
rodičov, aby sa oňho starali. Ďakujte 
v modlitbách za blízkych – rodičov, starých 
rodičov, súrodencov – že ich máme, že nás majú 
radi, že sa o nás starajú, že sa s nimi môžeme 
hrať... 
 
Tu si môžete nakresliť vašu rodinu, alebo nalepiť jej 
obrázok, či vložiť fotku: ☺ 

 



 


