
		

zakotalite	žogo	in	eden	izmed	otrok	naj	prebere	na	
glas	 prostor,	 ki	 je	 zapisan	 na	mestu,	 kjer	 je	 otrok	
prijel	 žogo.	 Pomagajte	 otrokom,	 da	 se	 domislijo	
načina,	 kako	 pomagati	 v	 tistem	 prostoru.	 Nato	
ponovno	 zakotalite	 žogo	 do	 drugega	 otroka	 in	
nadaljujte	 z	 igro,	 vse	 dokler	 vsak	 otrok	 ni	 bil	 vsaj	
dvakrat	na	vrsti.	
	
	

	
	
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.	

	
Ko	 vključujete	 molitveno	 prošnjo	 ali	 zahvalo,	
vedno	imejte	v	mislih	naslednje:		
a) Zagotovite,	da	imajo	vsi	priložnost	povedati. 	
b) Omenite	prošnjo	vsakega	otroka.	Vedeti	morajo,	

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

c) Omenite	tudi	posebne	potrebe	v	vaši	cerkvi.	
	

 
ARON 

POMOČNIKI V SVETEM PISMU 

Ta	lekcija	bo	naučila	otroke,	da	je	Bogu	všeč,	če	pomagamo	drugim.	

	

 
 

1. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

Teme:		
Pomoč,	poslušnost,	služenje.		

	
ŽOGA	POMOČI	(igra)	
Ta	 igra	 bo	 otrokom	 pomagala,	 da	 se	 domislijo	
načinov,	 kako	 pomagati	 drugim	 v	 različnih	
situacijah.		
	

Teme:	
Pomoč,	poslušnost,	služenje.	
	
	
	
	
	
	
	

	
Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Na	 žogo	 napišite	 imena	 mest,	 kjer	 otroci	 lahko	
pomagajo	(na	primer	šola,	cerkev,	trgovina,	dom,	
itd.)	Če	se	da,	mesta	enakomerno	razporedite	po	
žogi.		
	

Kaj	boste	naredili:	
Prosite	 otroke,	 da	 se	 usedejo	 z	 vami	 v	 krog.	
Pokažite	 jim	 žogo	 in	 jim	 razložite,	 da	 obstaja	
mnogo	 mest,	 kjer	 smo	 lahko	 v	 pomoč.	 Nato	

PRIPOMOČKI: 
Srednje	velika	žoga	
Alkoholni	flomaster	
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Uvod: 	
Mojzes	je	bil	vodja,	ki	ga	je	Bog	poslal,	da	bi	rešil	
svoje	 ljudstvo	 suženjstva	 v	 Egiptu.	 Kakorkoli,	 kot	
vsi	veliki	vodje,	 je	Mozes	potreboval	pomoč.	Bog	
je	 poslal	 Arona,	 da	 bi	 pomagal	 Mojzesu	 voditi	
ljudstvo	v	Obljubljeno	deželo.	
	

Preberite	2	Mojzes	6,28–7,7	in	2	Mojzes	17,8-13	
	

Vprašanja	za	razpravo: 	
1) Kdo	je	bil	Aron?	(Mojzesov	brat.)	
2) Zakaj	 je	 Bog	 dovolil,	 da	 Aron	 pomaga	

Mojzesu?	(Ker	je	Aron	bil	dober	govornik.)	
3) Kaj	sta	Aron	in	Mojzes	počela	skupaj?	(Govorila	

sta	faraonu	in	mu	pokazala	Božja	znamenja.)	
4) Kako	 je	 Aron	 pomagal	 Mojzesu	 v	 bitki	 v	

puščavi?	(Podpiral	 je	 k	 višku	 Mojzesovo	 roko,	
da	bi	ljudstvo	zmagalo.)	

5) Zakaj	je	Mojzes	potreboval	pomoč?	(Ker	je	bilo	
pretežko	 držati	 obe	 roki	 gor	 tako	 dolgo,	 brez	
podpore.)	

6) Kaj	 se	 je	 zgodilo,	 ko	 je	 Mojzes	 spustil	
roki?	(Pričeli	so	izgubljati	bitko.)	

7) Kaj	 pa	 se	 je	 dogajalo,	 ko	 je	Mojzes	 držal	 roki	
gor?	(Zmagovali	so.)	

8) Kdo	je	zmagal	v	bitki?	(Božje	ljudstvo.)	
9) Ali	je	Aronova	pomoč	štela?	(Da.)		
	

Zaključek:	Aron	 je	 bil	 dober	 pomočnik,	 ki	 je	
ubogal	Boga.	Pomagal	je	Mojzesu	voditi	Izraelce	iz	
suženjstva	in	jim	zmagati	v	bitki.	Bog	je	srečen,	ko	
tudi	mi	pomagamo.	

	POMAGAJ	MI,	BRAT!	(igra)	
Otroci	 bodo	drug	drugemu	pomagali	 premagati	
ovire.		
	

Teme:	
Pomoč,	poslušnost,	služenje.	
	
	
	
	
	
	
	

	
Čas	trajanja:	
Približno	15	minut.	
	

Priprava:	
Sestavite	 poligon	 ovir	 iz	 vsaj	 štirih	 postaj	 s	 krep	
trakom.	Postavite	vsako	točko	vsaj	meter	stran	od	
druge	 in	 v	 vijugastem	 vzorcu.	 Nato	 postavite	
drugo	 točko	 na	 tleh	 z	 žogico,	 od	 koder	 okrog	 2	
metra	 vstran	 postavite	 vedro.	 Za	 zadnjo	 postajo	
nastavite	 stol	 za	 vedrom	 (prepričajte	 se,	 da	 je	
dovolj	prostora	za	tek	okoli	stola).		
	

Kaj	boste	naredili:	
Razdelite	otroke	po	parih	in	določite,	kdo	od	njih	
bo	pomočnik.	Nato	 jim	pokažite,	 kako	premagati	
ovire.	Skočite	od	ene	točke	k	drugi,	vržite	žogico	v	
vedro	 in	 nato	 tecite	 trikrat	 okoli	 stola,	 razložite	
otrokom,	da	bo	pomočnik	svojega	partnerja	držal	
za	roko,	ko	bo	tale	skakal,	mu	šel	po	žogico,	ki	ne	
bo	zadela	vedra	 in	mu	štel	kroge	okoli	stola.	Par,	
ki	 bo	 prešel	 vse	 prepreke	 v	 najkrajšem	 času,	 bo	
zmagal!	 Če	 vam	 čas	 dopušča,	 lahko	 otroci	
zamenjajo	 vloge	 in	 se	 igrajo	 še	 enkrat.		
	

Uporaba:	Bog	 je	 vesel,	 ko	 pomagamo	 drugim!	
Poiščite	 načine,	 kako	 pomagati	 drugim	 doma,	 v	
cerkvi	in	v	šoli.	

»... služite drug drugemu 
po ljubezni.« 

Galačanom 5,13b 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (5 minut) 

Pojasnite	 otrokom	 da	 beseda	 »služiti«	 pomeni	
ravnati	z	drugimi	tako,	kot	bi	mi	želeli,	da	ravnajo	
z	 nami.	 In	 eden	 izmed	 načinov,	 kako	 služiti,	 je	
pomoč	drugim.	Ker	nas	Bog	ljubi	in	nam	pomaga,	
bi	tudi	mi	morali	ljubiti	in	pomagati	drugim.	

ČAS ZA ZABAVO (15 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Krep	trak,	stol,	veliko	vedro	
Majhna	žogica	

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 
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POMOČNIKI,	KI	SE	UJEMAJO	(igra)	
Otroci	 se	bodo	 igrali	 igro	ujemanja	 in	 se	naučili	
novih	načinov,	kako	pomagati.		
	

Teme:	
Pomoč,	poslušnost,	služenje.	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Natisnite	 izročke	 na	 karton	 in	 jih	 izrežite	 v	 obliki	
kartic.	 Natisnite	 še	 nekaj	 več	 teh	 kartic	 za	 vsak	
slučaj.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Pokažite	otrokom	kartice	 in	se	pogovorite	o	tem,	
kako	 lahko	 vsaka	 oseba	 pomaga	 drugim	 (kot	 na	
primer	policaj	pomaga	ohraniti	 soseščino	varno).	
Nato	 obrnite	 kartice,	 da	 ne	 boste	 videli	 njihovih	
prednjih	strain,	ji	premešajte	in	pokažite	otrokom,	
kako	 poiskati	 par.	 Ko	 boste	 našli	 vse	 pare,	
pomgajte	otrokom	domisliti	se	še	drugih	načinov,	
kako	 pomagati	 drugim.	 Morda	 lahko	 otrokom	
prinesete	 majhne	 nagrade,	 za	 tiste,	 ki	 najdejo	
največ	parov.	
		
Uporaba:		Obstaja	 veliko	načinov	pomoči.	Bog	 je	
vesel,	ko	najdemo	načine,	kako	lahko	pomagamo	
drugim.	
	
	
Zaključna	molitev:	
Tako	 kot	 začetna	 molitev	 je	 pomembna	 tudi	
zaključna	molitev.	Le-ta	dá	otrokom	priložnost,	da	
se	zahvalijo	Bogu	za	prigrizke	in	ostale	blagoslove.	
Zaključna	molitev	naj	 je	 kratka.	 Zapomnite	 si,	 da	
otroci	želijo	čim	prej	zagristi	v	prigrizek.	
	

Prigrizek:	
Prinesite	piškote	in	sok	ali	vodo.	Ko	skupaj	z	otroki	
molite,	prosite	dva	otroka,	da	vam	pomagata	pri	
postrežbi	hrane	in	pijače.	Čestitajte	otrokom,	ki	so	

vam	 pomagali	 in	 povejte	 še	 ostalim,	 da	 je	 tudi	
pomoč	 pri	 postrežbi	 odličen	 način	 služenja	
drugim.	 Po	 prigrizku	 prosite	 še	 dva	 otroka	 za	
pomoč	pri	pospravljanju.	Ponovno	 jima	čestitajte	
in	 opomnite	 ostale,	 da	 je	 Bogu	 všeč,	 ko	
pomagamo	drugim.	
	
	
	

KJE	JE	POMOČNIK?	(aktivnost)	
Otroci	bodo	razpoznavali	pomočnike	na	sliki.		
	

Teme:	
Pomoč,	poslušnost,	služenje.	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Poiščite	stare	časopise,	revije	 in	otroške	knjige	 in	
iz	njih	izrezite	slike	pomočnikov.	Označite	vsaj	pet	
slik,	da	jih	pokažete.		
	

Kaj	boste	naredili:	
Opomnite	otroke,	da	so	pomočniki	vse	okrog	nas.	
Pokažite	otrokom	eno	sliko	in	jih	prosite,	da	eden	
izmed	 njih	 pove,	 kako	 te	 osebe	 pomagajo,	
spodbudite	otroke,	da	služijo	in	pomagajo	drugim	
na	 podoben	 način	 (če	 je	 to	 seveda	 primerno).	
	

Uporaba:		Vsakdo	potrebuje	včasih	pomoč	 in	biti	
moramo	pripravljeni	pomagati	 ljudem,	ko	vidimo	
potrebo.	
	
	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	jo	odnese	domov.	
	

	
	 	

MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 

ZAKLJUČNA AKTIVNOST (10 minut) 

DODATNI ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Kartice	pomočnikov	(str.	5)	
Karton	
Škarje	

NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	spet	prihodnji	 teden	 in	se	
seznanite	s	še	enim	pomočnikom.	

PRIPOMOČKI: 
Star	časopis	
Stare	revije	
Otroške	knjige	

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 
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Kaj smo se naučili: 

Aron je bil dober govornik in je pomagal svojemu bratu Mojzesu. Bog je prosil 
Arona, da pomaga Mojzesu rešiti Božje ljusdtvpo suženjstva v Egiptu. Aron je celo 
pomagal Mojzesu z podpiranjem njegove roke, da bi ljudstvo zmagalo v bitki. Bogu 
je všeč, ko mi pomagamo drugim, ker to izkazuje Njegovo ljubezen. Moramo najti 
načine, kako vsakodnevno pomagati drugim (svetopisemsko besedilo iz 2 Mojzesa 
6,28–7,7; 2 Mojzesa 17,8-13).  

Kaj si bomo zapomnili:   

»... služite drug drugemu po ljubezni.« (Galačanom 5,13b)  
 
Razložite otroku, da beseda »služenje« pomeni obnašati se do drugih tako, kot bi 
mi želeli, da se oni do nas. Pogovorite se o vaši izkušnji, ko je nekdo vam pomagal 
ali vam služil in kako je Bog uporabil pomočnika, da vas je preko njega blagoslovil. 
Nato prosite otroka, da tudi on podeli z vami primer, ko mu je bila izkazana pomoč 
in kako se je ob tem počutil. Povejte mu, da zaradi tega, ker nas Bog ljubi in nam 
pomaga, moramo tudi mi drugim izkazovati ljubezen in pomagati drugim. 

Predlog za aktivnost staršev in otroka: 

Prosite otroka, da vam pomaga pri novem opravilu ali stvari, ki zahteva več časa 
(na primer pometanje listja). Spodbudite ga in priznajte, da včasih pomoč ni 
zabavna in zahteva trdo delo, toda Bog je vesel, ko smo dejavni pomočniki. Povejte 
otroku, da trdo delati pomeni naučiti se nekaj novega in da ste ponosni nanj, da je 
končal to opravilo. Nato se pogovorite o Božji obljubi, ki nam jo je Bog dal v 
Svetem pismu, če bomo poslušni in bomo ubogali ter bomo pripraljeni služiti (na 
primer nagrade, blagoslovi, mir, itd.). 

Dnevna molitev: 

Hvala ti Bog, da nam kažeš, kako pomagati drugim. Želimo biti primer tvoje 
ljubezni preko služenja drugim. Pomagaj nam še bolj tdo delati in biti pripravljeni 
poskusiti nove reči. Hvala ti, da nas ljubiš in da si poslal Jezusa, da je umrl za naše 
grehe. 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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