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Ova pouka namijenjena je najmlađem dječjem uzrastu, od rođenja do treće 
godine. Predviđeno je da se svaka pouka koristi tijekom četiri tjedna. Prvi dio pouke
sadrži savjete i upute roditeljima, a u drugom se nalazi biblijska pouka prilagođena
spomenutom dječjem uzrastu. Treći i četvrti dio sadrže aktivnosti za roditelje i djecu,
te aktivnost za učenje zlatnog retka (pjesmica, igra i sl.).

Ako drugačije nije naznačeno, svi biblijski tekstovi navedeni su iz prijevoda
Kršćanske sadašnjosti.

Kratice ostalih biblijskih prijevoda koji se rabe u ovim biblijskim poukama:

Ša – Šarić

DK – Daničić, Karadžić

JB – Jeruzalemska Biblija

TD – Tomislav Dretar

Biblijska pouka za
najmlađi uzrast
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Godina A
4. tromjesečje

Sadržaj
SLUŽBA: Kada se brinemo za druge, služimo Isusu.

1. Isus liječi malu djevojčicu (listopad)  . . . . . . . . . . . . . . 7

MILOST: Bog nam daje svoju ljubav.

2. Dobri pastir (studeni)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

PROSLAVLJANJE: Zahvalni smo što je rođen Isus.

3. Rođen je mali Isus (prosinac)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
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Sva djeca imaju određene osnovne potrebe, kao i potrebe karakteristične za 
njihovu dob i stupanj njihova razvoja. Osnovne su dječje potrebe...

Tjelesne
• hrana
• toplina
• sigurnost

Umne:
• moć – donošenje odluke i slijeđenje planova

Emocionalne:
• osjećaj pripadnosti
• odobravanje i priznanje
• izražavanje bezuvjetne ljubavi i prihvaćanja
• sloboda unutar jasno određenih granica
• humor – prilika za smijeh

Duhovne:
• sveznajući, brižni Bog pun ljubavi
• opraštanje pogrešaka i prilika za ponovni početak
• sigurnost da Bog prihvaća
• iskustva u molitvi, odgovori na molitvu
• prilika za rast u milosti i spoznaji Boga

Dijete koje pohađa program Prvi koraci
U Kršćanskoj adventističkoj crkvi ciljana su skupina GraceLink pouke za 

najmlađi uzrast djeca od rođenja do druge godine starosti. Međutim, pouke za 
najmlađi uzrast, kao i pouke za predškolsku djecu, prilagodljive su i trogodišnjacima.

Opće pravilo koje se odnosi na djecu najmlađega uzrasta jest: posjesti djecu tako
da njihova stopala mogu lagano dotaknuti tlo. Za djecu ispod 18 mjeseci rabite 
hodalice (bez kotača).

Osnovne dječje
potrebe*
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Kako biste bolje razumjeli djecu najmlađega uzrasta (djeca od rođenja do druge
godine starosti) korisno je zapaziti obilježja njihovoga uzrasta.

Tjelesna obilježja:
• Međusobno se vrlo razlikuju u svom tjelesnom razvoju.
• Brzo rastu.
• Lako se umaraju.
• Ne mogu dugo sjediti.

Umna obilježja:
• Ne mogu zadržati pozornost duže od jedne ili dvije minute.
• Više uče aktivnim uključivanjem i oponašanjem nego slijeđenjem uputa.
• Najbolje uče koračić po koračić.
• Pozornost usmjeravaju na ono što mogu vidjeti i/ili dodirnuti.

Emocionalna obilježja:
• Iznimno su egocentrična – usredotočena na sebe.
• Boje se odvojenosti od roditelja.
• Lako zaplaču (jedno dijete koje plače pokreće drugu djecu na plakanje).
• Plakanjem izražavaju svoje potrebe, a plač obično prestaje nakon što su njihove 

potrebe podmirene.
• Postaju vezana za odrasle osobe koje im pokazuju ljubav i prihvaćanje.

Duhovna obilježja:
• Osjećaju stavove poštovanja, radosti i radosnoga iščekivanja u vezi s Crkvom,

Biblijom i Isusom.
• Mogu prepoznati slike s Isusom i tepati Njegovo ime.
• Sklopit će ruke (nakratko) radi molitve zahvalnosti prije jela i kleknuti (također 

kratko) na molitvu.

Razvojne potrebe
Osim gore navedenih osnovnih potreba, dvogodišnjaci trebaju osjetiti: 

• snagu – da imaju priliku manipulirati i upravljati predmetima, događajima i 
ljudima

• slobodu – za donošenje odluka, sudjelovanje u situacijama za učenje,
ponekad ići onamo kamo oni žele

• neovisnost – neke stvari činiti samostalno, bez pomoći odraslih
• sigurnost – osjećaj sigurnosti.

*Children’s Ministries: Ideas and Techniques That Work, izdavač Ann Calkins (Lincoln, Nebr.: AdventSource, 1977)
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Dragi prijatelji,

dobro došli u ovo izdanje GreaceLink programa – vodiča kroz proučavanje Biblije
za naše najmlađe – nazvanoga Prvi koraci. Jeste li uočili aktivnosti Učini i reci koje 
slijede nakon svake priče? Jeste li sa svojim djetetom isprobali neku od navedenih 
aktivnosti? Sviđa li vam se što na raspolaganju imate zlatne retke, pjesmice i igre s
prstićima? Prihvaća li ih vaše dijete i pokušava li neke od njih izvesti bez vaše pomoći? 

Sada je vrijeme da vaše dijete počne učiti o Božjoj riječi – Bibliji.
Svome djetetu zlatne retke pokažite u svojoj Bibliji i, kada ih izgovarate zajedno,

pokazujte svaku riječ. Upotreba pokreta i zvukova pomoći će da tekst postane
izraženiji. 

Pokažite primjerom – neka vas dijete svakoga dana vidi da čitate Božju riječ. 
Neka Bog bude s vama i vašom obitelji kako biste Mu se približili, a ova pouka

neka vam pomogne da se upravo to i dogodi. 
Sjetite se, ove se pouke prikazuju u subotnjoj školi i ova je knjižica namijenjena

utvrđivanju. 
Sa svojim djetetom svakoga dana podijelite priču. Ponovite zlatni redak svaki dan i

učinite zadane pokrete. Zabavite se zajedno s aktivnostima predloženima u odjeljku
Učini i reci. 

Često se molite sa svojim djetetom. Kada to činite, uključite nas u svoje molitve. 
Molimo se jedni za druge kako bismo svoju djecu zajedno težili dovesti Kristu!

Srdačno,
Vaš urednik

Pismo roditeljima



Isus liječi malu
djevojčicu

Zlatni redak: 
“... želim ti u svemu dobar uspjeh i zdravlje...” 3.  IVANOVA 2

Poruka:
Brinimo se jedni za druge.

Roditelji,
do kraja mjeseca svome djetetu možete pomoći da: 

zna da služi Bogu kada je ljubazno prema ljudima koji su bolesni ili tužni;
suosjeća s onima koji su bolesni;

uzvraća tako što uveseljava bolesne i moli se za njih.

Jesi li ikada bio/la jako bolestan/na? Isus se brine kada si bolestan/na.
Biblija nam govori da je Isus jednom izliječio jednu bolesnu djevojčicu.

TEKSTOVI:  MARKO 5,21-43;  LUKA 8,40-56;  ISUSOV ŽIVOT ,  ODLOMCI 342-348

9
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Pogledajte

gospođu Jair

(Pokažite ženu.) Jao –

jao! (Pretvarajte se da

plačete.) Ona je tužna.

Pogledaj gospodina

Jaira (Pokažite Jaira.) I

on je tužan. Oni se

brinu. Njihova je 

kćerkica jako bolesna. 

“Tko bi joj mogao

pomoći?” pitala je

gospođa Jair.

“Moramo

pronaći

nekoga ili

će umrijeti.” 

“Isus joj

može pomoći”,

rekao je

gospodin Jair.

“Zamolit ću

Isusa da joj

pomogne.”
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Vidi, Isus.

(Pokažite Isusa.)

Svi su željeli biti s

Isusom. Isus se smiješio

ljudima. Smiješio se i

djeci. (Pokažite djecu.)

Isus je vidio da

gospodin Jair prolazi

kroz mnoštvo.

(Pokažite Jaira.) Isus se

i njemu nasmiješio.
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Isuse, molim te,

dođi u moju

kuću!” molio je

gospodin Jair.

(Pokažite Jaira.) “Dođi

i stavi svoje ruke na

moju malu kćerkicu.

Ona je jako bolesna.” 

Tiho! Ljudi su 

prestali pričati. Tiho!

Ljudi su slušali.

(Prislonite ruku na

uho.) Hoće li Isus

poći?
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B olesna žena

trebala je Isusa.

(Pokažite ženu koja

pokušava dotaknuti

Isusovu odjeću.)

Bolesna žena

dotaknula je Njegov

ogrtač. 

Mali je dječak htio

vidjeti Isusa. (Pokažite

maloga dječaka.) Isus se

zaustavio da ga zagrli.

(Zagrlite svoje dijete.) 

Jadan Jair! On je

čekao. I čekao. I

čekao.
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Gospodine Jairu,

idemo kući”,

rekao je njegov sluga.

(Pokažite slugu.)

“Nemojmo više

dosađivati Isusu”, 

šapnuo je. (Šapnite.)

“Vaša je mala 

djevojčica umrla.” 

(Glasno i žurno.)

“Čekaj!” rekao je Isus.

“Samo vjeruj i ona će

ozdraviti. Idem s

tobom. Nemoj plakati,

samo vjeruj.”
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Nemoj plakati!”

Isus je rekao

gospodinu Jairu.

“Samo vjeruj.” 

“Majko, nemoj

plakati! Ja ću pomoći.

Ja ću pomoći tvojoj

kćerkici.” 

Tiho! (Šapnite.)

Što će Isus napraviti?
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Govorite glasno;

primite dijete za

ruku.) “Malo dijete,

ustani!” rekao je Isus.

(Postavite svoje dijete

da sjedi. Zagrlite ga.) 

Gospođa Jair se

smije. I gospodin Jair

se smije. “Hvala ti,

Isuse!” rekli su. 

Isus se nasmiješio i

rekao: “Dajte joj nešto

za jelo.” 

Isus se brine za nas

kada smo tužni i kada

smo sretni. Tako što

smo ljubazni prema

drugima i što ih

volimo, mi

pomažemo

Isusu da

se brine

za njih.
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Pripremite malo

više hrane za večeru

i podijelite ju s

bolesnim susjedom.

Na karticu ispišite

zlatni redak i 

ukrasite ju.

Podarite ju

nekome tko je

bolestan.

Nekome tko je

tužan pušite

balončiće od 

sapunice. 

Zagrlite ga/ju.

Poredajte jastuke

jedan blizu drugoga

i zagnjurite se u

njih. Razgovarajte o

tome kako su Isus i

Jair morali prolaziti

kroz gužvu na putu

prema Jairovoj kući.

Prije spavanja 

trebaju se oprati

ruke, noge, zubi i

uši. Razgovarajte o

tome kako djeca

mogu koristiti ove

dijelove tijela da bi

pomogla drugima.

Na komadić 

kartona nacrtajte

smješka i ukrasite

ga. Kroz njega

provucite žicu kako

biste ga mogli 

objesiti. Napišite

“Isus te voli” i

pošaljite u dječju

bolnicu ili starački

dom.

Proučite ove prijedloge 

i svakoga dana 

odaberite neku od 

navedenih aktivnosti. Neka

aktivnosti budu primjerene

razvojnomu stupnju vašega

djeteta. Često ih ponavljajte.

Učinireci



25

Ujutro/nakon 

spavanja recite:

“Mali dječače/mala

djevojčice, ustani!”

Neka dijete skoči

uvis, a zatim mu 

ispričajte događaj o

Isusu i Jairovoj

kćerkici.

Igrajte se 

“liječnika”.

Izmjenjujte uloge –

jednom budite

bolesnik, drugi 

put liječnik i 

medicinska 

sestra.

Razgovarajte
o stvarima koje vam
pomažu da se 
osjećate bolje kada
se ozlijedite. Kako
drugima možete
pomoći da se 
osjećaju bolje?
Otpjevajte pjesmicu
koja govori o tome
(pjesmicu iz dječje
pjesmarice, ako je
moguće).

Za vrijeme 

pospremanja

kreveta zajedno 

pjevajte: “Rado ću

pomagati”.

Koristite “krevet

male djevojčice” koji

ste izradili u

subotnjoj

školi kako

biste ispričali

priču o Jairu i Isusu.

Ispecite kolačiće

srcolikog oblika.

Ispišite zlatni redak

i pričvrstite ga na

svaki kolačić.

Kolačiće podarite

prijateljima i

obitelji.

Neka vaše dijete

nekoj tužnoj ili

bolesnoj osobi 

pokloni plišanu 

životinju ili 

dekicu koju

voli.

Snimite svog 

mališana kako pjeva

pjesme iz subotnje

škole pa snimku

podarite osobi s 

invaliditetom.

Ukrasite šalice ili

konzerve za hranu

papirom ili 

tkaninom tako da

predstavljaju Isusa,

Jaira, nekoliko

učenika i Jairovu

kćerkicu. Ispričajte

događaj o Isusu i

Jairu.
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Aktivnosti za pouku 1

Bog je stvorio tebe, Bog je stvorio mene
Bog je stvorio tebe, (Pokažite prijatelja.)

Bog je stvorio mene. (Pokažite sebe.)

Zbog toga trebamo svi (Pokažite sve ljude.)

Biti prepuni sreće. (Jako se nasmiješite.)

Kada ja volim tebe, (Pokažite sebe, stavite ruku na srce,

zatim pokažite prijatelja.)

I kad ti voliš mene, (Pokažite prijatelja, stavite ruku na srce, 

zatim pokažite sebe.)

To Boga raduje (Jako se nasmiješite.)

I srce Mu ne vene. (Stavite ruku na srce.)

Imam dvije rane
Imam dvije rane i žalostan sam malo.

Prst i noga me bole

Al' kome je uopće stalo?

No prijatelj dragi mi prilazi i vida moje rane,

Bol polako prolazi dok sasvim ne nestane.



“Ljubim te, Jahve...” 
PSALAM 18,2

“... želim ti u svemu dobar uspjeh
i zdravlje...” 3.  IVANOVA 2

“Radujte se sa mnom, jer sam
našao svoju izgubljenu ovcu!”
LUKA 15,6

2.

3.

Zlatni redak

Kršćanska

adventistička
crkva

1.


