
 
 
 
Milí přátelé, 
zdravím vás podruhé v měsíci březnu a posílám pár praktických nápadů pro práci s dětmi: 
 

1) Záznam webinářeOn-line nástroje pro práci s dětmi 
12. března proběhl seminář na téma, co nám funguje v on-line světě. Myslím, že se povedl! Pokud 
jste ho neviděli, doporučuju ho shlédnout ze záznamu, tady: 
https://www.royalrangers.cz/online-nastroje-pro-praci-s-detmi/ 
Posílám také přístup na zdroje, které na webináři byly zmíněny a které jsme doplnili o další materiály, 
které by se vám mohly hodit. 
Najdete je zde: 
https://docs.google.com/document/d/1T25OsIl41r3fljZjKOWAMBSvUu4fqiPtBzcFcLzz0Xw/edit#headi
ng=h.pt8cw85c1jny 
 

2) Jak pomoci dětem získat zájem o čtení? 
Ptáte se se na to často. Našli jsme celkem skvělou pomůcku, která by vám v tom mohla pomoct, již 
brzy uveřejníme video na stránkyODAC, kde vám ji představíme. Je sice škoda, že ji nemůžeme 
předvést přímo v kolektivu dětí, ale zkusíme sáhnout do vlastních zdrojů.Náš Jakub se určitě překoná 
a natočí to se mnou:DAž video zveřejníme, dám vám vědět. 
 

3) Doporučujeme novou, krásnou knihu pro děti 
Kdo máte zvídavější děti, vyšla nová kniha Úžasný Bůh, autorem je LouieGiglio. Je plná povídání o 
Bohu a vědě  najdete ji zde: https://krestanskyzivot.cz/produkt/3475 
 

4) Nové zajímavé materiály k biblické výuce 
Po včerejším Zoom setkání s pracovníky s dětmi z naší části Evropy jsme pro Vás vybrali pár webových 
odkazů, které se osvědčily v praxi.Některé z nich pro vás časem budou i v českém jazyce. Zatím 
posílám odkaz na videa, která jsou „beze slov“, příběhy můžete namluvit, některé dokonce 
otitulkovat. Máte zájem o krátké zoom setkání, abyste věděli, jak co nejsnadněji tyto zdroje využívat? 
 
Pro nejmenší děti cca do 4 let doporučujeme: www.beginnerbible.com 
Pro předškolní skupinu: www.truewaykids.com 
Pro školní děti: www.Max7.com 
Pro více věkových skupin: 
www.jesus-without-language.net 
www.childrens-ministry-deals.com 
 
PS: Víte, že v programuhttps://bibleappforkids.com můžete naplánovat celou výukovou lekci pro děti 
různého věku? Dokonce v češtině? Jestli máte zkušenost s těmito aplikacemi, napište nám, prosím, a 
podělte se. 
 
S přáním krásných jarních dní, 
Bc. Miroslava Smetanová 
 
Odbor dětí Apoštolské církve 
tel. 731 504 356 
e-mail: mirka.smetanova@apostolskacirkev.cz 


