Síť, která spojuje
námět na úvodní hodinu náboženství pro mladší děti

Cíl
Začít a zaradovat se, že každý přispějeme ke společné práci svým dílem. Držíme se sítě a Bůh
drží nás. Biblický text: Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce. (Sk 4, 32) příp. ...byli
jedno tělo, které má mnoho částí“ (1 Kor 12, 12–31).

Pomůcky
kartičky se jmény dětí na jedné straně a s větou , která nás podrží pohromadě, na druhé straně,
přeložené (vzory na poslední stránce, včetně prázdných kartiček, na které můžeš věty aktuálnědopsat) – vše podle počtu dětí tak, aby vznikly dvojice; košík; provázky (stužky); kroužek přiměřené velikosti, dřevěnou tenkou tyč na zavěšení sítě při pletení

Postup
Úvod
Přivítáme se a každé dítě si může z košíčku vytáhnout jednu kartičku. Pokud se děti mezi sebou
neznají, mohou se představit. Jeden po druhém vysloví jméno, které má na kartičce, a najde
a předá ji tomu, komu patří. Zapamatovali jsme si jména? Odhadneme to?
Pokud se děti znají, mohou:
• toho, jehož jméno mají na kartičce, popsat
• vyslovit, co o něm vědí
Ostatní hádají, kdo to je.
Hledání pravidel, abychom drželi pohromadě
•

Každý si dopis otevře a pro sebe (tajně) přečte.

•

Děti najdou kamaráda, který má na kartičce stejnou větu a vytvoří s ním dvojici / trojici...

•

Dvojice se domluví a zkusí svou větu ostatním nějak ukázat. Např. Předvést pantomimou.
Nakreslit na větší papír/ na část tabule. Přečíst a vysvětlit jako učitel ve škole. Apod.

•

Způsob vybereme podle možností a dispozic dětí a vymezíme na promyšlení úkolu určitý
čas.

•

Děti své věty předvádějí a ostatní hádají, co to je. Na co děti přijdou srovnáme s původní
větou na kartičce.

Co mají všechny věty společného? (Když je
budeme dodržovat, bude nám spolu dobře.)
Tak si to zkusíme!
Kartičky vložíme zpět do košíku a vezmeme kroužek a provázky. Každé dítě dostane
provázek
a prostrčí, příp. sváže ji s kroužkem a jeho
konec/ konce chytí.
Na kroužek postavíme košík s lístky.

Podaří se nám jej společně zvednout?
Co je třeba dělat/ nedělat, aby se nám to povedlo?
Pokud jsme to zvládli, může jeden určovat, co s košíkem uděláme. Např. zvedneme jej nahoru, Položíme na zem. Přeneseme jej na jiné místo. Zvedneme jej a položíme na lavici/ na židli.
Apod.
Bůh nás drží
Košík se zvedne, jen když všichni společně zabereme. Kruh uprostřed drží naše společenství
pohromadě. Co by to mohlo být? Takovým kruhem pro nás je i Bůh a naše víra.
Přečteme biblický text:
Ježíš nás zve k tomu, abychom

...byli jedné mysli a jednoho srdce. (Sk 4, 32)
...byli jedno tělo, které má mnoho částí“ (1 Kor 12, 12–31).
Podařilo se nám to?
Co se nám dnes podařilo? Co jste si zapamatovali? Co vám udělalo největší radost?
Pleteme síť
Z provázků, které děti použily, mohou společně uplést síť.
Daří se dětem při pletení sítě dodržovat předchozí pravidla?
Síť můžeme při příchodu na mši svatou
k začátku školního roku ještě dotvořit
a přinést ji v obětním průvodu.

NIKOHO
NEODSTRKUJI
A NEODHÁNÍM!

POMÁHÁME
SLABŠÍM
A POMALEJŠÍM!

DODRŽUJ,
CO SLÍBÍŠ!

SLOVO KAŽDÉHO
Z NÁS MÁ STEJNOU PLATNOST!

KAŽDÝ MŮŽE
UDĚLAT CHYBU!

NEMUSÍME SE
VŽDYCKY SHODNOUT, ALE NEHÁDÁME SE!

KDYŽ SE NESHODNEME, TAK SE
DOHODNEME!

KDYŽ SE POHÁDÁME, TAK SI
I ODPUSTÍME.

