
		

Kaj	boste	naredili:	
Otroci	 naj	 veje	 pobarvajo	 z	 zeleno	 barvo.	 Ko	
končajo,	 jim	 pomagajte	 palmovo	 vejico	 izrezati	 ali	
jo	naj	izrežejo	sami.	
Ko	 otroci	 delajo	 na	 tem,	 se	 pogovarjajte	 o	 tem,	
kako	bi	 bilo,	 če	bi	 otroci	 stali	 v	množici	 na	 cvetno	
nedeljo	 in	 videli	 Jezusa	 jahati	 na	 osličku.	 Če	 bi	
otroci	 bili	 v	 množici,	 kaj	 bi	 videli	 in	 slišali	 na	 ta	
poseben	dan?	
	
	
	
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.	
	

SLAVIMO 
BOGA 

MOLITEV 

Pri	tej	lekciji	bodo	otroci	začeli	razumeti,	kaj	pomeni	slaviti	in	oboževati	
Boga	skozi	molitev.			

	

 
 

3. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

Teme:		
Molitev,	slavljenje.	

	
Ko	 otroci	 pridejo,	 bodo	 ustvarili	 svoje	 palmove	
vejice	s	pomočjo	naslednjih	navodil.	Otroci	naj	na	
trši	 papir	 zelene	 barve	 narišejo	 tri	 odtise	 svoje	
dlani	 in	 jih	 nato	 izrežejo.	 Nato	 spnite	 tri	 odtise	
tako,	da	oblikujete	preprosto	palmovo	vejico.	Na	
hrbtno	 stran	dokončanega	 izdelka	naj	 vsak	otrok	
napiše	svoje	ime.	
	
PALMOVA	VEJICA	(aktivnost)	–	druga	opcija	
Otroci	 izdelajo	 svojo	 lastno	 palmovo	 vejico	 za	
praznovanje	cvetne	nedelje.	
	

Temi:	
Praznovanje,	Velika	noč,	Jezus,	cvetna	nedelja.	
	
	
	

	
	
	
Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 srečanjem	 natisnite	 predlogo	 za	 vsakega	
otroka.	 Zagotovite	 dovolj	 zelenih	 voščenk,	
flomastrov	ali	barvic,	da	lahko	vsi	delajo	hkrati.	

PRIPOMOČKI: 
Predloga	(str.	5)	
Voščenke,	flomastri	ali	barvice	
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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: 	
Skozi	 današnjo	 svetopisemsko	 zgodbo	 bomo	
videli,	da	je	prišlo	veliko	ljudi,	ki	so	slavili	in	častili	
Jezusa.	Tudi	mi	danes	lahko	slavimo	in	obožujemo	
Jezusa	in	mu	povemo,	kako	izjemen	se	nam	zdi.			
	

Preberite	Marko	11,1-10	
	

Vprašanja	za	razpravo: 	
1) Kaj	 je	 Jezus	 rekel,	 katero	 žival	 bosta	 učenca	

našla	v	vasi?	(Oslička.)	
2) Kaj	sta	učenca	storila	z	osličkom?	 (Položila	sta	

svoja	 plašča	 na	 oslička	 in	 ga	 pripeljala	 k	
Jezusu.)	

3) Ali	je	že	kdo	jahal	tega	oslička	prej?	(Ne.)	
4) Kaj	 so	 ljudje	 ob	 poti	 polagali	 na	 cesto,	 ko	 je	

Jezus	 na	 osličku	 jahal	 v	 Jeruzalem?	 (Svoje	
plašče,	 drugi	 pa	 veje,	 ki	 so	 jih	 odlomili	 na	
poljih.)	

5) Kaj	 so	 ljudje	 vzklikali,	 ko	 so	 spremljali	 Jezusa?	
(Hozana.	 Blagoslovljen,	 ki	 prihaja	 v	
Gospodovem	 imenu!	 Blagoslovljeno	 kraljestvo	
našega	 očeta	 Davida,	 kraljestvo,	 ki	 prihaja!	
Hozana	na	višavah!)	

6) Ali	 so	 bili	 ljudje	 veseli,	 ker	 so	 videli	 Jezusa?	
(Dovolite	otrokom	odgovoriti.	Nato	zagotovite,	
da	 otroci	 vedo,	 da	 lahko	 Boga	 častijo	 tudi	
preko	molitve.)	

	

SLAVLJENJE	BOGA	(aktivnost)	
Aktivnost	 računanja	 in	 barvanja,	 ki	 uči	 otroke	
več	o	slavljenju.	
	

Temi:	
Angeli,	slavljenje.	
	
	
	
	
	
Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 srečanjem	natisnite	 dovolj	 kopij	 predloge	 –	
za	vsakega	otroka	eno.	
	
Kaj	boste	naredili:	
Pojasnite	otrokom,	kaj	pomeni	 slaviti	Boga.	Nato	
razdelite	 predlogo.	 Otroci	 naj	 na	 predlogi	
preštejejo	 število	 angelov.	 Pobarvajte	 oblačila	
angelov,	 ki	 igrajo	 inštrument,	 z	 modro	 barvo.	
Oblačila	 angelov,	 ki	 pojejo,	 pobarvajte	 rumeno.	
Ko	otroci	končajo	svojo	sliko,	naj	pokažejo	ostalim	
svoj	 izdelek	in	povedo	en	način,	kako	bodo	slavili	
Boga	v	tem	tednu.		

»Tako te bom slavil v 
svojem življenju, v tvojem 

imenu bom vzdigoval 
svoje roke.« 

Psalm 63,5 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (5 minut) 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 

Boga	lahko	slavimo	za	dobroto,	ki	nam	jo	izkazuje	
vsak	 dan	 našega	 življenja.	 Slavimo	 ga	 lahko	 na	
različne	 načine	 –	 podelite	 z	 otroki	 svoje	 najbolj	
priljubljene	načine	slavljenja.		
	

PRIPOMOČKI: 
Predloga	za	vsakega	otroka	(str.	6)	
Barvice	

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.	
	

Prigrizek:	
Vse	 dobre	 stvari	 prihajajo	 od	 Boga.	 Pojasnite	
otrokom,	zakaj	je	pomembno	zahvaljevati	se	Bogu	
za	 vso	 skrbi	 in	 ljubezen,	 ki	 nam	 jo	 izkazuje.	
Pripravite	preprost	prigrizek.		
	
	
	
	
Ko	 otroci	 čakajo,	 da	 jih	 pridejo	 starši	 iskat,	
pojasnite,	 da	 ko	 je	 Jezus	 živel	 na	 zemlji,	 so	 ga	
ljudje	 slavili	 tako,	 da	 so	 mu	 vzklikali	 hvalnice	 in	
polagali	 svoje	 plašče	 predenj,	 ko	 je	 vstopal	 v	
mesto.	 Vprašajte	 otroke	 za	 ideje,	 kako	 lahko	
slavimo	Boga.	Naj	otroci	podelijo	svoje	ideje	glede	
tega,	zakaj	bi	naj	slavili	Jezusa.				
	
	
	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	jo	odnese	domov.	
	
	
	
	
	
	
	

	
MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 

ZAKLJUČNA AKTIVNOST (10 minut) 

NASLEDNJI	TEDEN	
Izberite	še	eno	zanimivo	lekcijo	za	
otroke.	
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Kaj smo se naučili: 

Danes se je vaš otrok učil o času, ko je Jezus na osličku jahal v Jeruzalem. Ljudje so 
polagali svoje plašče na pot pred njim. Mahali so s palmovimi vejami in vzklikali 
hvalnice Jezusu, ko je jahal mimo. Vaš otrok je spoznal, da tudi mi slavimo Jezusa 
na zelo poseben način. Tako kot ljudje v Jezusovem času, ki so bili polni veselja, 
lahko prinašamo hvalnice in slavljenje k njemu vsakič, ko molimo (svetopisemsko 
besedilo iz Marka 11,1-10).  

Kaj si bomo zapomnili:   

»Tako te bom slavil v svojem življenju, v tvojem imenu bom vzdigoval svoje roke!« 
(Psalm 63,5)  
 
Čez teden skupaj z otrokom nekajkrat ponovite vrstico. Tako si jo bo otrok lažje 
zapomnil, prav tako mu bo to pomagalo utrditi znanje, pridobljeno na verouku. 

Predlog za aktivnost staršev in otroka: 

Otrok naj podeli z vami nekaj načinov, kako lahko slavimo Jezusa. Obstaja veliko 
možnosti. Izkoristite ta čas pogovora o tem, kaj počnejo drugi in kako lahko te 
stvari dela tudi vaš otrok. Eden izmed preprostih načinov slavljenja Jezusa je, da 
mu pojemo pesmi. Pojemo pesmi o njegovi ljubezni, moči, o njegovem odpuščanju 
– vse to je dober način za pričetek. Morda se bo sprva zdelo neumno, toda še en 
način slavljenja je, da preprosto dvignemo svoje roke in se zahvalimo Jezusu za to, 
kar je on storil za nas. Naj tudi otrok predlaga nekaj idej in čez teden skupaj z 
otrokom prakticirate te ideje.   

Dnevna molitev: 

Dragi Gospod, hvaležni smo za to priložnost, da ti izkazujemo čast. Prišel si na ta 
svet, da nas rešiš od greha. Pomagaj nam, da nikoli ne pozabimo velike ljubezni, ki 
jo imaš do nas. Naj te slavimo tako, kot so to počeli ljudje, ko so polagali oblačila na 
pot in mahali s palmovimi vejami. Ti si vreden vse slave in časti. 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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