EUROPSKA KONFERENCIJA ZA
OBITELJ 2020

PRIRUČNIK
(Hrvatski)

PRVA RADIONICA: BOG NAS VOLI
Stih
Bog je ljubav.
1 Ivanova 4:8b

Pjesma
Vjerujem ja! Vjerujem ja!
Bog sve čini za mene!
Za mene se vjerno brine!
O, vjerujem , vjerujem,
Vjerujem, vjerujem,
Vjerujem Bogu svom ja!

Grupne aktivnosti
1. Smislite pokrete za pjesmu
Zajedno s vašom obitelji, smislite pokrete za pjesmu “Vjerujem
Bogu”. Zatim otpjevajte pjesmu sa pokretima ostalim obiteljima u
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vašoj grupi da ih naučite. Možete također fotografirati svoju
obitelj dok pjeva pjesmu sa pokretima i poslati nama tako da mi
možemo podijeliti tu fotografiju na sljedećem sastanku.
2. Razgovor
Razgovarajte o tome što u svojoj obitelji činite da pokažete ljubav
jedni drugima. Zatim to podijelite sa ostalima u vašoj grupi.
Možete također i zapisati to o čemu ste razgovarali i poslati
nama, a mi ćemo to podijeliti na sljedećem sastanku.
3. Likovna aktivnost – Obitelj koja se drži za ruke
Pogledajte video opet i slijedite upute kako napraviti obitelj koja
se drži za ruke.
Popis materijala: Olovka, bojice ili flomasteri, škare i nekoliko
komada bijelog, obojenog ili škart papira.
Izazovi:
• Vidite koliko ljudi možete napraviti od jednog komada papira.
• Ukrasite ljude da izgledaju kao vaša obitelj.
• Pošaljite fotku vaše obitelji dok rade ovu aktivnost.

Dodatna aktivnost
Nazovite ili pošaljite poruku nekom od svojih rođaka da im kažete
koliko ih volite i koliko vam nedostaju.
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DRUGA RADIONICA: BOG JE STVORIO
SVEMIR
Stih
U početku stvori Bog nebesa i zemlju.
Postanak 1:1

Pjesma
Jesu li planine, stabla, cvijeće
Samo tako nastali?
Zar su se zvijezde same stvorile?
NE!
Bog stvori ih!
Jesu li svi medvjedi i ptice
Samo tako nastali?
Zar su se ribe same stvorile?
NE!
Bog stvori ih!

Grupne aktivnosti
1. Razgovor: Pogodi stvoritelja
Svaka osoba u vašoj obitelji će izabrati predmet kojeg su načinili.
Obitelji će se onda izmjenjivati i pokazivati niz predmeta ostalim
obiteljima u grupi da vide mogu li oni pogoditi koji član obitelji je
načinio koji predmet. To pokazuje koliko možemo naučiti o
stvoritelju iz njegovog stvorenog djela.
2. Likovna aktivnost – Obilježavač knjige u obliku planeta
Pogledajte video o tome kako da to načinite.
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Popis materijala
Bojice ili flomasteri, škare, isprintani uzorak za drugu radionicu ili
čisti komad bijelog, obojanog ili škart papira sa istim nacrtanim
uzorkom.
Procedura
1. Počnite sa uzorkom iz priručnika ili nacrtajte kvadrat na
komadu papira (ili započnite sa kvadratnim papirom).
Nacrtajte centralnu liniju tako da dobijete dva trokuta. Na
gornjem dijelu dijamanta nacrtajte 2 trokuta sa obje strane
kvadrata.
2. Izrežite kvadrat (ako treba).
3. Savijte dijamant po centralnoj liniji.
4. Savijte 2 strane dijamanta u sredini.
5. Odmotajte i smotajte kutove malog kvadrata u suprotnom
kutu.
6. Ugurajte kuteve desnog i lijevog malog trokuta preko toga.
7. Okrenite dijamant i režite ukrug.
8. Obojite svoj planet.
Izazov: Napišite novi stih za pjesmu „Jesu li planine, stabla, cvijeće
samo tako nastali?“ Otpjevajte stih svojoj grupi sljedeći put ili
pošaljite snimku tako da svi mogu uživati!
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TREĆA RADIONICA: DORUČAK SA GOSP. MULLEROM
Molimo posjetite web stranicu Europske konferencije za obitelj da
skinete priču.

Stih
Jahve je pastir moj, ni u čem ja ne oskudijevam.
Psalam 23:1

Pjesma
Biblija je **** (pljesni 4 puta)
Božija Reč!****
Biblija je Božija Reč!****
Biblija je ****
Božija Reč!****
Biblija je Božija Reč!****

Grupne aktivnosti
1.Razgovarajte prvo sa svojom obitelji o vremenu kad ste se za
nešto molili i koji su bili ishodi te podijelite to sa ostalim obiteljima.

Likovna aktivnost / Dodatna aktivnost
1. Potražite u svom domu predmete koje vam je Gospod dao kroz
vaše roditelje, rođake ili prijatelje. Jeste li zahvalili Bogu za te
predmete? (Sjetite se da često kad ljudi nešto daju, oni to moraju
pustiti.)
2. Napravite popis dobrih (ne starih ili oronulih) stvari koje ste
odabrali pokloniti drugima da biste im pomogli (kao što je to
učinio pekar ili mljekar)
3. Pričajte o tome kako ste se zbog toga osjećali. Bog voli radosne
davatelje!
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Produžena obiteljska aktivnost
Da bi se sjećali priče o pekaru koji je donio svjež kruh
siročićima, ispecite kruh (ili kolače) doma zajedno sa svojom
djecom za vaš obiteljski doručak. Alternativa je da ugrijete
kruh u pećnici ili tosteru. Zahvalite Bogu što vam je dao kruh i
mlijeko za doručak.
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ČETVRTA RADIONICA: BOG JE STVORIO
OBITELJI
Stih
Od koga ime svakom očinstvu na nebu i na zemlji.
Efežanima 3:15

Pjesma
Volim mamu, tatu.
Moju obitelj svu.
Braću i sestre volim ja.
U srcu ih ja čuvam.

Grupne aktivnosti
1. Pjevajte!
Pjevajte “Volim mamu, tatu” jedan drugome i smislite pokrete uz
pjesmu.
2. Pitanja
Odgovorite na pitanja ispod zajedno sa svojom obitelji. Zatim
recite svoje odgovore ostalim obiteljima da bi otkrili kako je
drugačiji i predivan svaki član obitelji!
• Tko u obitelji najbolje kuha?
• Tko u obitelji najljepše crta?
• Tko je najniži? A najviši?
• Tko ima najtamnije oči? A najsvjetlije?
• Tko može najglasnije pljeskati?
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•
•
•
•
•

Tko može napraviti najbolju špagu?
Tko može skakati na lijevoj nozi najviše puta?
Tko pomaže s kuhanjem u obitelji?
Tko može najbrže trčati?
Tko u vašoj obitelji ide na koji sport?

3. Igra “Mama kaže”
Da bi igrali ovu igru, jedan član obitelji treba započeti s time da
kaže „Mama kaže“ i izgovori određenu radnju, ali u isto vrijeme
učini drugu radnju. Naprimjer, netko može reći „Mama kaže lupaj
nogama“ dok u isto vrijeme on plješće rukama. Ostali trebaju
napraviti radnju koju osoba kaže (lupanje nogama), a ne radnju
koju osoba izvodi (pljeskanje rukama).
Izmjenjujte se među članovima vaše obitelji i članovima ostalih
obitelji. (Bilješka: „Mama kaže“ može se zamijeniti i sa „Tata
kaže“ ili sa imenima djece, ovisno o tome tko govori.)

Slagalica
Načinite slagalicu koju možete onda poslati poštom drugoj obitelji iz
druge zemlje. Dat će vam se ime obitelji i adresa na koju možete
poslati svoju obiteljsku slagalicu. Možete također provjeriti svoju
poštu da li ste primili slagalicu od druge obitelji!
Popis materijala: Karton ili deblji papir, škare, bojice, velika omotnica
i olovka.
Za detaljne upute, pogledajte video na stranici Europske
konferencije za obitelj.
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