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 Formuláře: Členění biblické lekce a Plán programu
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 Pro předškoláky: J 10,11 (video, prac. pomůcky)
 Pro školáky: Ř 6,23 (video, prac. pomůcky)
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 Před vchodem... – viz str. 109 (prac. pomůcky)
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 Názorná lekce „CESTA“ (video, prac. pomůcka)
 Názorná lekce „Jak se dostat do nebe“ (prac. pomůcka)
 Názorná lekce „Trhlina“ – viz str. 100 (prac. pomůcka)
 Sedm SMS pro tebe – viz str. 108

PROGRAM NA RODINNOU BOHOSLUŽBU
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