
  

Ko pridejo vsi otroci, balone opremite z imeni otrok 
– na vsak balon eno ime. Ko ste pripravljeni na 
aktivnost, vse balone vrzite na sredino sobe. Ko 
rečete, »gremo«, naj vsak otrok poišče balon s 
svojim imenom. En balon bo ostal. Zaigrajte 
presenečenje nad dodatnim balonom, da boste 
med otroki sprožili vznemirjenje in pričakovanje. 
Na koncu počite balon, da dobite ven obe imeni na 
listkih. Razložite, da je Jezus darilo od Boga in da ga 
imenujemo tudi Emanuel, kar pomeni, »Bog z 
nami.« Na koncu pa napihnite še zadnji balon, ki 
ste ga prej pustili na strani in nanj zapišite ime 
»Jezus«; do konca ure ga imejte nekje na vidnem 
mestu. 
 
Kaj boste povedali: 
(Ko spustite balone) Počakajte, ničesar ne storite, 
dokler ne rečem, »gremo«. Ali vsi veste, kako se 
zapiše vaše ime? (Če kdo ne ve, mu boste morali 
pomagati poiskati njegov balon.) Dobro, ko rečem 
gremo, mora vsak poiskati balon s svojim imenom. 
Ko ga imate, se usedite. Ste pripravljeni? Gremo! 
 

(Ko ima vsak svoj balon) Čakajte! Kaj pa ta balon 
tukaj, čigav je? (Počakajte na morebitne odgovore.) 
Poglejmo, kaj je s tem balonom. Nekaj je notri, 
morda lahko ugotovimo, čigav je, če ga odpremo. 
(Počite balon in vzemite listka.) Poglejte, nekaj piše. 
Na enem piše »Jezus«, na drugem pa »Emanuel«.  
 

BOG NAM DAJE 
JEZUSA 

DAROVI OD BOGA 

S pomočjo te lekcije bodo otroci spoznali, da je Jezus najdragocenejši dar 
od Boga. Jezus je prišel na zemljo, da bi bil z nami, nas učil, nas odrešil in 
nam omogočil, da Boga spoznamo na oseben način. 

 

 
 

3. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

Teme:  
Božja ljubezen, Jezus, poznati Boga. 

EMANUEL – BOG Z NAMI (aktivnost) 
Živopisna aktivnost, ki bo otrokom pomagala 
razumeti, da je Bog z nami v osebi Jezusa 
Kristusa, kakor je to opisano v Mateju 1,23.  
 

Teme: 
Jezusovo rojstvo, Božja ljubezen, Jezus. 
 
 
 
 
 
 
Trajanje: 
Približno 10 minut. 
 
 

Kaj boste naredili: 
Pred srečanjem priskrbite dovolj balonov, da bo 
imel vsak otrok svojega, poleg pa imejte še dva 
dodatna. En dodaten balon boste potrebovali 
vmes, tako da za sedaj z njim ne počnite ničesar. 
V drug dodaten balon dajte najprej dva listka, na 
enem naj piše »Jezus«, na drugem »Emanuel« in 
ga napihnite. Napihnite tudi vse ostale balone, 
razen tistega, ki ga boste potrebovali kasneje. 

PRIPOMOČKI: 

Barvni baloni 
Temni alkoholni flomastri 
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Pred pričetkom pripovedovanja naj se otroci 
zberejo okoli vas. Po uvodu preberite zgodbo, da 
je Jezus pot k Očetu. Za lažje razumevanje 
uporabite otroško Sveto pismo. 
 

Uvod: 
Vemo, da nas Bog zelo ljubi. Njegovo ljubezen 
lahko vidimo na mnogo načinov, npr. skozi 
prijatelje, družino in druge blagoslove, ki jih 
imamo. Toda Bog nam ne daje le ljudi in stvari, v 
katerih lahko uživamo. Sveto pismo pravi, da nam 
je Bog pokazal svojo veliko ljubezen tako, da je na 
svet poslal svojega edinorojenega Sina, da bi živeli 
po njem (1 Janez 4,9). 
 
Kdo je Božji Sin? (Jezus.) Ali veste, kaj se zgodi, ko 
resnično spoznamo Jezusa? Preberimo, kaj Sveto 
pismo pravi o tem. 
 

Preberite Janez 14,6-11 
 

Vprašanja za razpravo: 
1) Nihče ne more priti k Očetu razen po 

kom? (Jezusu.) 

2) Jezus je rekel, če ga resnično poznamo, 

poznamo še nekoga. Koga? (Očeta.) 

3) Koga je hotel Filip videti? (Očeta.) 

4) Jezus je rekel, kdor je videl njega, je videl 

tudi koga? (Očeta.) 

5) Ali Oče živi v Jezusu? (Da.) 

6) Koga še spoznamo, če resnično poznamo 

Jezusa? (Očeta.) 

7) Kaj je Jezus delal, da nam je pokazal, da 

Oče živi v njem? (Čudeže.) 

 
 
KAJ POČNE JEZUS? (aktivnost) 
S prepoznavanjem nekaterih stvari, ki jih Jezus 
počne, se otroci naučijo več o nebeškem Očetu. 
 

Teme: 
Prijateljstvo, samopodoba. 
 
 
 
 
 
 
Trajanje: 
Približno 12 minut. 
 

Kaj boste naredili: 
Vsakemu otroku izročite predlogo in jih zberite v 
krog. Lahko se posedete tudi na tla, da pokažete, 

»Bog je namreč svet 
tako vzljubil, da je dal 
svojega edinorojenega 

Sina.« 
Janez 3,16a 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (7 minut) 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 

ČAS ZA ZABAVO (12 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Predloga (str. 6) 
Barvice, flomastri ali voščenke 
Barvna predloga – str. 7 (po želji) 

Otrokom razložite, da je Jezus dar od Boga. 
Bog nas mora imeti zelo rad, da nam je dal 
svojega edinega sina. 

1) Kaj je Bog tako zelo ljubil? (Svet.) 

2) Ker je Bog tako zelo ljubil svet, koga 

nam je dal? (Svojega Sina.) 

3) Kdo je eden in edini Božji Sin? (Jezus 

Kristus.) 

 

Ali kdo ve, kaj pomeni Emanuel? Emanuel 
pomeni, »Bog je z nami«. Ker nas Bog tako zelo 
ljubi, nam je dal svojega edinega sina Jezusa, 
da bi bil z nami, zato so ga imenovali Emanuel. 

Čigav je bil torej balon? (Jezusov ali 
Emanuelov.) Ali je Jezus z nami sedaj? (Ja.) 
Potem pa mislim, da je prav, da damo Jezusu 
nov balon, kajne? (Napihnite dodaten balon in 
nanj napišite ime »Jezus«. Ponosno ga 
postavite na vidno mesto v učilnici.) 
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kako so otroci verjetno sedeli okoli Jezusa, ko jih 
je učil. Izberite eno izmed slik in vprašajte, če 
vedo, kaj Jezus počne. Malo se pogovorite o sliki 
in jo primerjajte z našim odnosom z Bogom. Ko 
ste se pogovorili o vseh slikah, dajte otrokom 
nekaj minut, da pobarvajo svoje delovne liste. 
 
Kaj boste povedali: 
1. Jezus drži kruh in ribo, pripravljen je, da 

nahrani mnogo ljudi. 

     To je bil eden izmed Jezusovih čudežev. Nekoč 

je 5.000 ljudi nahranil s samo petimi hlebi 

kruha in dvema ribama. Jezus je to naredil, da 

nam je pokazal, kako Bog priskrbi vse, kar 

potrebujemo za življenje, kot npr. hrano. 

2. Jezus uči svoje učence. 

     Od začetka svojega oznanjevanja je Jezus ljudi 

učil o svojem Očetu in nebesih. Tudi Bog nas 

uči in sicer po svoji sveti besedi – po Svetem 

pismu. V Svetem pismu lahko beremo o 

Božjem kraljestvu in kako naj živimo kot 

kristjani. 

3. Jezus sprejme otroke in jim dovoli, da sedijo 

ob njem. 

     Jezus ima rad otroke in so mu zelo pomembni. 

Rekel je celo, da morajo biti odrasli kakor 

otroci, če želijo priti v Božje kraljestvo. Ker je 

Jezus sprejel otroke, lahko vemo, da Bog ljubi 

tudi vsakega fantka in deklico. 

4. Jezus hodi po vodi. 

     To je še en Jezusov čudež, ki nam da vedeti, da 

je vladal nad vso zemljo, ker je bil Bog. Bog je 

stvarnik in vladar vsega in ničesar ni, kar on ne 

bi mogel storiti. 

5. Jezus ozdravi bolnega. 

Jezus je prišel, da bi svet odrešil greha, ampak 

mnoge je odrešil tudi njihovih bolezni. 

Ozdravljal je slepe, bolne, hrome in celo obujal 

mrtve. Bog hoče poskrbeti tudi za nas. On ve, 

kdaj se ne počutimo dobro in je vedno tu, da 

nas tolaži. 

6. Jezus moli. 

Jezus je velikokrat molil k svojemu Očetu v 

nebesih. Dal nam je tudi primer, kako naj molimo. 

Vemo, da je Bog poslušal svojega edinega Sina, ko 

je molil, zato Bog lahko usliši tudi naše molitve. 

 
 
JEZUS ME LJUBI – VEZALKE (ročno delo) 
Zabavno ročno delo z vezalkami, ki otroke 
spomni, da jih Jezus ljubi. 
 

Teme: 
Božja ljubezen, Jezus. 
 
 
 
 
 
 
 
Trajanje: 
Približno 10 minut. 
 

Priprave: 
Pred srečanjem na karton natisnite »Jezus me 
ljubi – predloga z vezalkami«. Za vsakega otroka 
potrebujete en izvod. Robove vsakega srca 
preluknjajte z luknjačem. 
 
Kaj boste naredili: 
Vsakemu otroku dajte eno predlogo in dolgo 
vezalko ali kos volne. Otroci naj vrvico napeljejo 
skozi luknje po obrobi srca. Vezalko naj začnejo 
napeljevati iz zadnje strani kartona. Konce vrvice 
jim pomagajte zalepiti iz zadnje strani, da ne bo 
uhajala iz lukenj. 
 
Ko otroci zaključijo svoj projekt, jim razložite, da 
nas Jezus ljubi na mnogo načinov.   
 

 
  
 

DODATNI ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Karton 
Svinčnik ali flomastri 
Vezalke ali volna 
Luknjaš, lepilni trak 
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Zaključna molitev: 
Enako kot začetna je pomembna tudi zaključna 
molitev. Tu imajo otroci priložnost, da se Bogu 
zahvalijo za hrano in druge blagoslove. Zaključna 
molitev mora biti kratka. Ne pozabite, da so otroci 
verjetno nestrpni in bi radi čim prej jedli ali 
nadaljevali z drugimi aktivnostmi, ki jih še čakajo v 
tem dnevu. 
 

Prigrizek: 
Začnite z molitvijo in se zahvalite Bogu, da nam je 
dal svojega edinega Sina. Medtem ko uživate v 
prigrizku, omenite nekaj različnih načinov, kako 
nas Bog ljubi. 
 
Na primer: 
Jezus je ljubil otroke, ko so prišli k njemu in tako 
vemo, da Bog ljubi svoje otroke. 
Jezus je bil prijazen in usmiljen, zato vemo, da je 
Bog prijazen in usmiljen. 
Jezus je svoje učence učil o Očetu in Bog želi, da 
se naučimo več o njem. 
 
Naj otroci premislijo še o drugih stvareh, ki jih je 
Jezus počel in to primerjajte z našim nebeškim 
Očetom. 
 
 
 
JEZUS JE DARILO (igra) 
Pred srečanjem zavijte tri majhne škatlice v darilni 
papir in jih okrasite s pentljo, da bodo videti kakor 
majhna božična darila. Na dnu vsake izrežite 
veliko luknjo ali odprtino.  
 
Ko otroci čakajo, da jih starši poberejo, darila 
postavite tako, da vi odprtine vidite, otroci pa jih 
ne morejo videti. V enega od njih postavite 
majhno figurico Jezusa (takšno kot jo najdemo v 
jaslicah) in vsa darila postavite pokonci. Lahko jih 
tudi premešate. Otroci naj ugibajo, v kateri škatli 
je Jezus. Ko nekdo pravilno ugane, ga lahko 
nagradite s točko ali spodbudo. Namen te igre je, 
da utrdite idejo, da je Jezus darilo. 

 
 
Na koncu srečanja dajte vsakemu otroku kopijo, 
da jo odnese domov. 

 
 
 

 
MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) VEROUČNI LIST ZA DOMOV 

NASLEDNJI TEDEN 
Pridite spet prihodnji teden, da 
slišite še eno zanimivo stvar iz 
Svetega pisma. 

 

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

Danes se je vaš otrok učil o še enem darilu od Boga – Jezusu. Ne le, da nam Bog 
daje prijatelje in Sveto pismo, dal nam je tudi svojega Sina, da je z nami in nas uči. 
Darilo, ki ga dobimo po Jezusu, je še toliko izjemnejše, saj po njem lahko na oseben 
način spoznamo Boga. Jezus se je odrekel svojemu življenju, da bi nas rešil in bi 
nekoč bili z njim v nebesih. (Obravnavano svetopisemsko besedilo: Janez 14,6-11)  

Kaj si bomo zapomnili:   

»Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina.« (Janez 
3,16a) 
 
Čez teden skupaj z otrokom nekajkrat ponovite to vrstico. Tako si jo bo otrok lažje 
zapomnil, prav tako pa mu bo to pomagalo, da utrdi znanje, pridobljeno pri 
verouku. 

Predlog za aktivnost staršev in otroka: 

Ta teden si vzemite nekaj časa in skupaj preberite nekaj svetopisemskih vrstic, ki 
vam bodo povedale več o Jezusu. Tu je nekaj pomembnih vrstic, s katerimi lahko 
začnete: Janez 1,1 (Beseda); Janez 1,3 (Stvarnik); Janez 1,9 (resnična luč); Janez 
1,29 (Božje Jagnje); Janez 3,16 (Božji Sin); Janez 11,25 (vstajenje in življenje); Janez 
6,35 (kruh življenja); Janez 14,6 (pot in resnica); Janez 8,12 (luč sveta); Janez 15,1 
(resnična vinska trta); Janez 8,58 (jaz sem). 
Potem ko ste z otrokom malo pobrskali po Svetem pismu, se igrajte igro imen. 
Začnite s črko A  in nadaljujte po abecedi; za vsako črko se poskusite spomniti ene 
značilnosti za Jezusa (npr. »A« kot avtentičen, »B« kot blagoslovljen, »C« kot 
celovit itd.) 

Dnevna molitev: 

Dragi Gospod, hvala da me tako ljubiš, da si poslal svojega Sina zame. Pomagaj mi, 
da se bom spominjal, kako je Jezus umrl na križu in me rešil grehov. Naj se naučim 
še več čudovitih besed, ki te opisujejo, da bom lahko delil tvojo ljubezen s temi, ki 
so okoli mene. 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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Darovi od Boga 
3. lekcija: BOG NAM DAJE JEZUSA 
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Gifts from God 
Lesson 3: GOD GIVES US JESUS 
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