MINIKATECHEZE PRO DĚTI
aktivity mimo liturgický prostor
1. NEDĚLE ADVENTNÍ cyklus A
„Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde.
Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, jistě by byl vzhůru
a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v
hodinu, kdy se nenadějete." Mt (24,37-44)

Světlo světa…
vyrábíme svíčku, svícen, lucerničku
Níže navrhujeme následující pomůcky včetně návodu na výrobu:
1. svíčka z včelího vosku
2. svícen
3. lucernička
Ad 1. Svíčka z včelího vosku
Plátky včelího vosku, knot, nožík, malá tvořítka (formičky – hvězdička, zvoneček,
andělíček apod.)
Nákup materiálu např. zde:
https://www.camphillska-svice.cz/tvoreni-z-vceliho-vosku/42-domaci-vyroba-svicek.html
Návod na výrobu:
http://www.cz-milka.net/kreativni-tvorba-navody/2007-11-09-svicky-ze-vceliho-vosku/
Ad 2. Svícen
Čjové svíčky, tavná lepicí pistole, kreativní papír – barevný, potištěný, kartonový,
pastelky, tvořítka ve tvaru hvězdy, srdce, stromku.
Návod na výrobu:
a.
Tvořítka (formičky na cukroví) použijeme jako šablony.
b.
Přiložíme tvořítko na papír, obkreslíme a vystřihneme.
c.
Vystřižený tvar ozdobíme – kresbou, samolepkami, vyrobíme z barevného papíru.
d.
Na připravený podklad přilepíme tavnou pistolí čajovou svíčku.
e.
Náhled pro inspiraci:
http://unibyt.cz/vyrobky/3585-vanocni-svicen.html
f.
Svícen je také možno vyrobit podle šablony v příloze. Šablony nakopírujeme,
vybarvíme a nalepíme kolem čajové svíčky
g.
Náhled pro inspiraci:
http://www.babyonline.cz/akcni-svet-deti/tvorime/vanocni-tvoreni/papirovy-svicen
Ad 3. Lucernička
Čajové svíčky, sklenička od džemu, přesnídávky, vonné svíčky, provázek, větvičky, kůra
z bříz, barevný kreativní papír.
Návod na výrobu:
a.
Náhled pro inspiraci:
https://cz.pinterest.com/pin/512847476291461381/
b.
Sklenku ozdobíme podle fantazie a dostupného materiálu, např. nalepíme
vystřihané tvary, olepíme barevným papírem, omotáme provázkem, stuhou a nalepíme
např. hvězdičky z pomerančové nebo mandarinkové kůry, badyán, skořici, větvičky.
c.
Do ozdobené skleničky vložíme čajovou svíčku jako do lucerničky.
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2. NEDĚLE ADVENTNÍ cyklus A
„Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království."
Jan byl totiž ten, o němž řekl prorok Izaiáš: 'Hlas volajícího na poušti:
Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!'
Přinášejte tedy ovoce hodné obrácení.“(Mt 3,1-12)

Připravte cestu Pánu…
kreslíme mapu, stavíme směrníky…
Níže navrhujeme následující pomůcky:
1. kreslíme mapu
2. vyrábíme směrník
3. stavíme cestu z kamínků
Ad 1. Kreslíme mapu
Plán krajiny připravený pro dokreslení cest viz příloha, pastelky, psací potřeby
Návod na výrobu:
a.
V příloze je nakreslený plán krajiny, jsou na něm vyobrazené různé překážky. Není
možné je vynechat nebo obejít, musí se překonat – cestou, mostem, lodičkou apod.
b.
Nakopírujte plán pro každé dítě. Děti mají za úkol zakreslit cestu do Betléma, ke
Svaté rodině.
K zamyšlení: Pro menší děti je možné zpracovat plán jako bludiště, ve kterém mají najít
cestu.
Ad 2. Vyrábíme směrník
Špejle, úzká lepicí páska, směrovky s nápisy označující „ctnosti“ a „neřesti“, které směřují
k cíli, viz příloha, kulatá podložka/květináček s hmotou na zapíchnutí směrníku, nůžky
Návod na výrobu:
a.
V příloze jsou nakresleny směrovky se „ctnostmi“ a „neřestmi“. Děti si je vystřihnou.
K zamyšlení: Je možné připravit i prázdné směrovky, na které děti dopíšou činy nebo
vlastnosti, které je dovedou k cíli.
b.
Špejli zapíchneme do připravené podložky nebo hmoty, není to ale nutné, směrník
může být omezený jenom na špejli, kterou lze libovolně zapíchnout.
c.
Na špejli nalepí děti směrovky tak, jak se domnívají, že dojdou k cíli, ke Kristu.
Opačným směrem ukazují směrovky, které nikam nevedou – neřesti a zlozvyky.
K zamyšlení: Je dobré děti motivovat, ale neovlivňovat jejich rozhodnutí. Cílem je, aby se
pokusily odlišit dobré a nedobré skutky, vlastnosti, „ctnosti“ a „neřesti“
Ad 3. Stavíme cestu z kamínků
Kamínky, plátno, papír, provázek
Návod na výrobu:
a.
Do uličky v kostele připravíme podklad pro cestu; z provázku uděláme ohraničení
cesty a určíme délku cesty.
b.
V blízkosti cesty připravíme kamínky různých velikostí; nejlépe vysypané na
hromadě, aby k nim děti lépe mohly.
c.
Děti staví, připravují, cestu z kamenů, aby mohl přijít Pán.
K zamyšlení: Kamínek může představovat věci, které se nám nechtějí dělat nebo nám
dělají problémy. Např. Mytí nádobí, domácí úkoly, cvičení na flétnu, spolupráce s někým
koho moc nemáme rádi….
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3. NEDĚLE ADVENTNÍ cyklus A
„Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte. (…)
Já posílám svého posla před tvou tváří, aby připravil cestu před tebou.' (Mt 11, 2-11)

Neseme poselství…
vyrábíme přání pro poselství…
Pomůcky: čtvrtka formát A4, barevné papíry, kreativní sady (je možné zakoupit
kreativní sady k tomuto účelu určené v obchodech LIDL), pastelky, nůžky, staré
pohlednice s vánočním motivem, samolepky, plsť, plstěné ozdoby, časopisy s tématikou
na vystřihování.
K zamyšlení: Pokud připravíme dětem inspirativní materiál, poradí si s provedením
samy. Je možné se inspirovat v prodejních sítích nebo přáními, kterými jsme byli sami
obdarováni. Primárně lze využít návod, šablonu viz příloha.
Návod na výrobu:
a.
Podle šablony v návodu naneseme okénko pro vystřižení na vybraný podkladový
papír, čtvrtku
b.
Okénko vystřihneme
c.
Čtvrtku přeložíme na třetiny – poskládáme podle šablony, viz příloha
d.
Na vnější rubovou stranu, která je vystřiženým okénkem viditelná, nalepíme starou
pohlednici, vystřižený obrázek, samolepku, nakreslíme obrázek
e.
Do hotového přáníčka napíšeme poselství.
K zamyšlení: Výroba přáníček naplní čas tak, jak je potřeba. Děti si mohou vyrobit
přáníčko jediné nebo více, použít je na zapsání poselství, svých darů radosti, dobrých
skutků nebo jako dárek pro radost.
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4. NEDĚLE ADVENTNÍ cyklus A
Josefovi se zjevil ve snu anděl Páně a řekl:
"Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii.
Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého.“ (Mt 1,18-24)

Anděle Boží, strážce můj….
Darovat a být obdarován – vyrábíme anděla

Pro inspiraci
Uvádíme odkazy na výrobu různých typů andělů, náročnosti podle věku dětí:
https://www.heky.cz/2015/11/diy-zavesna-dekorace-andelicek-z-notoveho-papiru/
http://ekodilna.webgarden.cz/rubriky/navody/vanocni-andel
http://ekodilna.webgarden.cz/rubriky/vanocni-dekorace/vanocni-andilek-z-papiru-2
http://ekodilna.webgarden.cz/rubriky/vanocni-dekorace
http://www.audina.cz/2012/11/cert-mikulas-andel-z-rulicky-od-toaletniho-papiru/
Pomůcky: barevné papíry, notový papír, barevný balicí papír, papírové roličky od
toaletního papíru, lepidlo, tavná lepicí pistole, pastelky, vata, andělské vlasy,
polystyrenové kuličky průměr cca 2 – 3 cm, záclonové kroužky, glitry, hvězdičky.
Návod na výrobu: návody jsou velice podrobně a srozumitelně uvedené na odkazech.
Primárně je možné využít předlohu, viz příloha.
a.
Předlohu okopírujeme
b.
Děti si vystřihnout anděla
c.
Lepidlem nalepí vlasy z vaty
d.
Dokreslí obličej, ozdobí šaty
e.
Slepí podle návodu
K zamyšlení: Pokud je připravený dostatek inspirativního materiálu děti si samy poradí.
Nechte prostor pro jejich představivost. Potřebný čas je velmi variabilní, je dobré mít
připraveno více variant (podle složitosti), aby děti mohly pokračovat a vyrobit anděla jako
dárek.

