
		

RAHABA	IN	
OGLEDNIKA	

JOZUE	

Pri	 tej	 lekciji	 se	 bodo	 otroci	 učili	 o	 Rahabi,	 ženi	 vere,	 ki	 je	 pomagala	
zaščititi	 dva	 oglednika,	 ki	 ju	 je	 poslal	 Jozue,	 da	 si	 ogledata	 obljubljeno	
deželo.	

	

	
	

2.	lekcija	

	

1

Teme:	
Odločitve,	 pogum,	 vera,	 strah,	 pomoč,	 Jozue,	
zaščita,	Rahaba.	
	
	
	
RAHABA	POMAGA	OGLEDNIKOMA	(pobarvanka)	
	

Pred	 srečanjem	 kopirajte	 za	 vsakega	 otroka	
predlogo	(str.	6),	ki	naj	jo	pobarvajo.	
	

	
	

	

Začetna	 molitev	 je	 pomemben	 del	 vsakega	
srečanja	 tudi	 za	predšolske	otroke.	Kaže	namreč,	
da	je	čas	za	pričetek	verouka	in	začetno	aktivnost.	
Molitev	 dá	 otrokom	 vedeti,	 da	 je	 čas	 za	 resne	
stvari,	 prav	 tako	 pa	 vam	 omogoči,	 da	 povabite	
Svetega	Duha,	naj	 ima	vse	pod	nadzorom	v	 času	
srečanja.		
	

Začetna	 molitev	 bi	 morala	 vedno	 vsebovati	
naslednje:		
a) Zahvalo	 Bogu	 za	 priložnost	 za	 srečanje	 vseh	

prisotnih.	
b) Prošnjo	 za	 vodstvo,	posebej	 za	učitelje,	 da	bi	

Božja	 beseda	 bila	 podeljena	 na	 pomenljiv	
način.		

c) Prošnjo	 za	 otroke,	 da	 bi	 bili	 odprti	 za	 učenje	
Božje	besede	in	povabilo	Svetemu Duhu,	naj	je	
prisoten	v	srcih	vseh,	ki	so	v	učilnici.	
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Ko	 vključujete	 molitveno	 prošnjo	 ali	 zahvalo,	
vedno	imejte	v	mislih	naslednje:		
a) Zagotovite,	da	imajo	vsi	priložnost	povedati.	
b) Bolj	kot	da	se	zanašate	na	svoj	spomin,	si	stvari,	

ki	so	povedane,	raje	zapišite.		
c) Omenite	prošnjo	vsakega	otroka.	Vedeti	morajo,	

da	 vam	 je	mar	 za	 njih	 in	 da	 so	 njihove	molitve	
pomembne.	

d) Omenite	tudi	posebne	potrebe	v	vaši	cerkvi.	
	

OB	PRIHODU	OTROK	(10	minut)	

ZAČETNA	MOLITEV	(5	minut)	
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Pred	 pričetkom	 pripovedovanja	 naj	 se	 otroci	
zberejo	 okoli	 vas.	 Po	 uvodu	 preberite	 zgodbo	
neposredno	 iz	 Svetega	 pisma.	 Če	 je	 mogoče,	
uporabite	 otroško	 Sveto	 pismo,	 da	 bodo	 otroci	
vsebino	lažje	razumeli.	
	

Uvod:		
Danes	 se	 bomo	učili	 o	 ženi	 po	 imenu	Rahaba	 in	
izvedeli,	 kako	 je	 pomagala	 oglednikoma,	 ki	 ju	 je	
poslal	Jozue,	da	si	ogledata	obljubljeno	deželo.	
	

Preberite	zgodbo	iz	Jozueta	2,1-24.	
	

Vprašanja	za	razpravo:		
1) Koliko	 mož	 je	 Jozue	 poslal,	 da	 si	 ogleda	

obljubljeno	deželo?	(Dva.)		
2) Kako	 je	 bilo	 ime	 ženi,	 ki	 je	 pomagala	

oglednikoma?	(Rahaba.)	
3) Zakaj	 je	 Rahaba	 pomagala	 oglednikoma?	

(Rahaba	 je	 vedela,	 da	Bog	 pomaga	 Izraelcem	
in	da	jim	bo	dal	to	deželo.)	

4) Kako	 je	 Rahaba	 pomagala	 oglednikoma?	
(Skrila	 je	 oglednika	 pred	 kraljevimi	 možmi	 in	
jim	tudi	pomagala	zbežati.)	

5) Kam	 je	 Rahaba	 skrila	 oglednika?	 (Na	 streho,	
med	lanena	stebla.)	

6) Kaj	 je	 Rahaba	 prosila	 v	 zameno	 za	 pomoč?	
(Prosila	je	zaščito	zase	in	za	svojo	družino.)	

7) Kaj	 je	 Rahaba	 obesila	 na	 okno,	 da	 je	 Božje	
ljudstvo	 vedelo,	 katera	 hiša	 je	 njena?	 (Vrv	 iz	
škrlatnih	vlaken.)	
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RAHABA	POMAGA	OGLEDNIKOMA	(aktivnost)	
Otroci razvrstijo slike Rahabe, ki skriva 
oglednika, v pravilni vrstni red glede na 
svetopisemsko zgodbo.  
	

Teme:	
Rahaba,	vera,	pomoč.	

	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 pričetkom	 srečanja	 natisnite	 dovolj	 kopij	
predloge	za	vsakega	otroka.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Preberite	otrokom	odlomek	iz	Jozue	2,1-24.	Nato	
jim	 razdelite	 kopije	predloge.	Otroci	naj	napišejo	
številke	1,	2,	3	v	okvirčke,	da	označijo,	kako	si	slike	
sledijo	glede	na	svetopisemsko	zgodbo.		
	

Ko	 končajo,	 naj	 otroci	 slike	 pobarvajo.	 Pravilni	
vrstni	red	slik	je:	3,	1,	2.		
	

Preberite	 vrstico	 otrokom	 in	 jim	 pojasnite,	 da	 naša	
dejanja	 govorijo	 glasneje	 od	 naših	 besed.	 Vrstico	
nekajkrat	ponovite	otrokom.	
	

»Otroci,	ne	ljubimo	z	
besedo,	tudi	ne	z	jezikom,	

ampak	v	dejanju	in	
resnici.«	

1	Janez	3,18	

SVETOPISEMSKA	VRSTICA	(5	minut)	

SVETOPISEMSKA	ZGODBA	(15	minut)	 ČAS	ZA	ZABAVO	(10	minut)	

PRIPOMOČKI:	
Predloga	(str.	7)	
Barvice,	voščenke	ali	flomastri	
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RAHABA	IN	OGLEDNIKA	(ročno	delo)	
Ta izdelek bo pomagal otrokom, da si zapomnijo, 
zakaj je Rahaba pomagala Izraelovim 
oglednikom. 
	

Teme:	
Pogum,	obnašanje,	prijaznost,	zaščita,	Rahaba.	
	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 pričetkom	 srečanja	 natisnite	 predlogi	 na	
srednje	 velik	 trši	 papir	 za	 vsakega	 otroka.	 Vsak	
krog	izrežite	po	črni	liniji.	Nato	izrežite	prostor,	ki	
je	označen	 s	 sivimi	 linijami	na	predlogi.	Predloge	
položite	eno	na	drugo	in	uporabite	žebljiček	ter	z	
njim	naredite	luknjo	v	središču	dveh	predlog.		
	

Kaj	boste	naredili:	
Med	 samim	 potekom	 naj	 otroci	 pobarvajo	 oba	
kroga.	 Razložite	 jim,	 da	 je	 lan	 rastlina,	 ki	 se	
uporablja	 za	 izdelavo	 oblačil	 in	 olja.	 Ko	 otroci	
končajo	z	barvanjem,	naj	položijo	predlogi	eno	na	
drugo	 in	 z	 žebljičkom	 naredijo	 luknjo.	 Če	
potrebujejo	pomoč,	jim	pomagajte.	
	

Pogovorite	se	o	svetopisemski	zgodbi	o	Rahabi	in	
dveh	oglednikih,	medtem	ko	otroci	izdelujejo	svoj	
izdelek	(glej	Jozue	2,1-24).		
	

Vprašanja	za	razpravo:		
1) Kam	 je	 Rahaba	 skrila	 oglednika?	 (Na	 streho,	

med	lanena	stebra.)	
2) Zakaj	 je	 Rahaba	 pomagala	 oglednikoma?	

(Rahaba	 je	 vedela,	 da	 bo	 Bog	 pomagal	
Izraelcem	in	jim	bo	dal	to	deželo.)	

	

	
	

DODATNI	ČAS	ZA	ZABAVO	(10	minut)	
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Zaključna	molitev:	
Tako	 kot	 začetna	 molitev	 je	 pomembna	 tudi	
zaključna	molitev.	Le-ta	dá	otrokom	priložnost,	da	
se	 lahko	 zahvalijo	 Bogu	 za	 prigrizke	 in	 ostale	
blagoslove.	 Zaključna	 molitev	 mora	 biti	 kratka.	
Zapomnite	 si,	 da	 otroci	 želijo	 čim	 prej	 zagristi	 v	
prigrizek	 ali	 preiti	 na	 naslednjo	 fazo	 svojega	
dneva.	
	

Zaključna	molitev	naj	bi	vsebovala	naslednje:	
a) Čaščenje	 Boga	 za	 priložnost	 da	 se	 učimo	 o	

njem	in	smo	del	Božje	družine.	
b) Prošnja	za	varnost	in	zdravje	otrok.		
c) Da	bi	drugi	videli	Jezusa	v	našem	življenju.	
d) Če	 imate	 prigrizek,	 se	 zahvalite	 Jezusu	 za	

prigrizek	in	mnoge	druge	blagoslove.	
	

Prigrizek:	
Za	 današnji	 prigrizek	 prinesite	 gumijaste	
bonbone,	 ki	 bodo	 spominjali	 na	 vrv	 (npr.	 Fascini	
gumi	bonboni	vezalke,	Trolli	Spaghettini,	bonboni	
kisli	 rezanci).	Medtem	ko	otroci	uživajo	prigrizek,	
se	pogovorite	o	tem,	kako	se	je	verjetno	počutila	
Rahaba,	ko	je	pomagala	oglednikoma.		
	
	

MOLITEV	in	PRIGRIZEK	(10	minut)	

PRIPOMOČKI:	
Predloga	za	vsakega	otroka	(str.	8)	
Predloga	za	vsakega	otroka	(str.	9)	
Medeninasti	žebljički	z	razcepom	
Srednje	velik	trši	papir	
Barvice,	voščenke	ali	flomastri	
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Igrajte	 se	 igro	»Kje	si,	 rdeča	mašna?«	Otroci	naj	
zaprejo	svoje	oči	in	vi	skrijte	rdečo	mašno	nekje	v	
prostoru.	 Ko	 preštejete	 do	 tri,	 lahko	 otroci	
odprejo	oči	in	pričnejo	iskati	rdečo	mašno.	Otrok,	
ki	mašno	najde,	jo	naj	nato	ponovno	skrije.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	 spet	 prihodnji	 teden	 in	
izvedeli	 boste,	 kako	 je	 Božje	
ljudstvo	končno	prišlo	iz	puščave	
v	obljubljeno	deželo.	

	

ZAKLJUČNA	AKTIVNOST	(5-10	minut)	
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Kaj	smo	se	naučili:	

Danes	se	je	vaš	otrok	učil	o	ženi	Rahabi,	ki	je	pomagala	skriti	in	rešiti	oglednika,	ki	
ju	 je	 Jozue	 poslal,	 da	 si	 ogledata	 obljubljeno	 deželo	 (svetopisemsko	 besedilo	 iz	
Jozueta	2,1-24).		

Kaj	si	bomo	zapomnili:			

»Otroci,	ne	ljubimo	z	besedo,	tudi	ne	z	jezikom,	ampak	v	dejanju.«	(1	Janez	3,18)		

Ta	 teden	 nekajkrat	 ponovite	 to	 vrstico	 s	 svojim	 otrokom.	 To	 ne	 bo	 le	 pomagalo	
vašemu	otroku,	da	se	vrstico	nauči	na	pamet,	ampak	mu	bo	pomagalo	spomniti	se	
na	to,	kaj	se	je	naučil	pri	tej	lekciji.	

Predlog	za	aktivnost	staršev	in	otroka:	

Razložite	otroku,	da	dejanja	govorijo	glasneje	od	besed.	Eno	je	povedati	bolnemu	
človeku,	 da	upate,	 da	bo	 kmalu	bolje	 in	 nekaj	 povsem	drugega	 je	moliti	 zanj,	 da	
ozdravi,	 a	 še	 boljše	 je	 moliti	 skupaj	 z	 njim	 in	 mu	 nato	 prinesti	 topel	 obrok.	
Pomagajte	otroku	narediti	 seznam	načinov,	 kako	 lahko	preobrazi	 svoje	besede	 v	
dejanja,	da	bi	z	njimi	pomagal	drugim.	Ideje	lahko	vključujejo:	povabite	prijatelja	v	
cerkev,	pošljite	kartico	(Hitro	ozdravi,	Vse	najboljše,	Mislim	nate	…),	pomoč	na	vrtu	
(s	pomočjo	staršev)	za	starejše	ljudi,	molitev	za	prijatelje,	učitelja,	pastorja	ali	druge	
vodje.		

Dnevna	molitev:	

Dragi	Gospod,	hvala	ti,	da	nam	daješ	sposobnost	pomagati	drugim.	Naj	tisti,	ki	jim	
pomagamo,	vidijo,	da	 jih	 ti	 ljubiš	še	bolj	kakor	mi.	Naj	se	zmeraj	spominjamo,	da	
dejanja	govorijo	glasneje	od	besed	in	naj	te	naša	dejanja	zmeraj	osrečujejo.	Amen.		

	

VEROUČNI	LIST	ZA	DOMOV	
Dragi	starši!	
	

Ta	 list	 vas	 seznanja,	 kaj	 se	 je	 vaš	 otrok	 danes	 učil	 pri	 verouku.	 Vključena	 je	
svetopisemska	 vrstica,	 predlagana	 aktivnost	 za	 utrjevanje	 lekcije	 in	 kratka	
molitev.	 Če	 boste	 vključeni	 in	 se	 boste	 pogovarjali	 s	 svojim	 otrokom,	 bo	 to	
poplačano	vam	in	otroku.	
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