Milí přátelé, služebníci…
Ráda bych Vám v tomto nepřehledném čase vyjádřila obrovské díky za to, co děláte pro děti
ve vašem sboru a kroužcích, ať už během nedělí, jiných volnočasových aktivit nebo právě teď
v době karantény.
Těší mě, že s většinou z vás jsem již měla možnost mluvit po telefonu. Od doby, kdy jsem
začala aktualizovat kontakty na pracovníky s dětmi, jsem nasbírala spoustu nových adres,
z čehož mám velkou radost. Věřím, že se nám podaří tyto nové, či staronové služebníky
začlenit do naší „besídkářské“ komunity.
Přála bych si, aby se nám podařilo vytvořit síť, ve které spolu budemesdílet nejen nápady a
podněty, jak dál v naší službě, ale také modlitební potřeby. Vím, že momentálně se váš život
může točit kolem zaměstnání nebo domácího vzdělávání, a jste rádi, že si od nedělní besídky
trošku odpočinete. Někteří z vás řeší tuto situaci zasíláním různým internetových odkazů na
biblické zdroje a aplikace, vysíláním videí apod. I my se snažíme natáčet pro naše nejmenší
děti z převážně nevěřících rodin „Hrátky s Oskárkem“. Je to ale jen jedna strana mince, mimo
to si telefonujeme, posíláme si smsky, dárky, také máme různá on-line setkání.
Ráda bych vás povzbudila k projevení osobního zájmu dětem, kterým sloužíte běžně přes rok.
Stačí telefonát, sms zpráva, zaslání e-mailu, zkrátka projevení jakéhokoliv zájmu se v tuto
chvíli vítá. Děti potřebují vědět, že někam patří, že nám chybí, když je nevidíme. Způsob, který
je vám přirozenější a dostupnější už nechám na vás. Posílám pár tipů, snad vám budou
v něčem
nápomocné.Pronejmenší:https://www.youtube.com/channel/UC21VvS0eymYSYQKOTXmrnS
Q?view_as=subscriber
Pro mladší školáky je tu Narnie od MartinaMoldana, ten se rozhodl předčítat Narnii pro svá
vnoučata.Myslím, že vás může také nadchnout.Vydejte se spolu s nímdo Narnie.
Náš přítel Saša poutavě vypráví biblické poselství pro děti zasazené do běžného života.
Najdete ho zde: https://www.youtube.com/channel/UCvH15BPVp2iSp0uPKToF4BA
Pokud máte rádi něco praktického, můžete dětem doporučit vázání uzlů s Pecou:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfWthcNniaH9xNhgjghA7asnSNC1Nv7P6

Můžete se také zapojit do RoyalRangers výzvy:http://www.3ph.royalrangers.cz/skoroprazdniny-velka-hra/Pro děti, které rády poznávají Bibli, je tu dobrá zpráva, před časem ji
přeposílal Petr Walach. Aplikace The Bible AppforKids je teď dokonce i v českém jazyce,
obsahuje interaktivní aktivity,hry, rébusy, nebo například pexeso, obrázky apod.
Neváhejte,vyzkoušejte Bible pro děti.
Online prostor by ale neměl zůstávat jediným kontaktem mezi námi.Pro rodiče, stejně jako
pro děti, je toto období karantény už příliš dlouhé. Všichni se snažíme vymýšlet aktivity, jak
smysluplně využít tento čas. Tak přikládám pár praktických tipů:
 Zkuste dětem zavolat, nebo napsat například k narozeninám. Určitě jich nebude tolik,
ale ti, co narozeniny mají, ty to každopádně potěší. Také nám v karanténě mezi prsty
proběhl zápis do školy a školky. Pro děti je to velký den, který nemají šanci oslavit
s ostatními kamarády ze sboru.
 Probíráte v besídce nějaké téma, které jste právě přerušili? Zadejte dětem jednoduchý
úkol, nebo kontrolní otázky k tématu, nebojte se zanechat jim úkoly někde venku.
 Chalenge, nebo-li výzvy. Pokud máte v týmu muže, či zdatné royalisty, můžete se
vyhecovat a občas děti vyzvat k nějakému legračnímu kousku. Něco napodobit, něco
někde najít a vyfotit.
Tipů by bylo spoustu, nerada bych vás zatěžovala, jen chci říci, že udržování osobního
kontaktu může krásně vyvážit a doplnit naše online aktivity.
Pokud od besídky oddechujete a využíváte tento čas k tomu, že hledáte nový směr, či styl,
jakým program povedete, ráda bych vám doporučila nový materiál z dílny církve Element.
https://orange.element.cx/?fbclid=IwAR18u9DA0m7xPd9EjOMxT_UiRc4s_rFGxjg6AZECQKzalc
nRmUpI1gMJCZ4
Můžete si jej v klidu domova prohlédnout a popřemýšlet. V některém z dalších dopisů vám
představíme „fanynku a zároveň mámu“ tohoto projektu Janu, která má obrovskou zásluhu na
tom, že tento výukový materiál můžeme mít.
S přáním krásného a požehnaného jara
Mirka S.

