
		

KAJ	JE	SALOMON	
POZABIL?	

KRALJ	SALOMON	

Skozi	 to	 lekcijo	 se	 bodo	 otroci	 naučili,	 da	 morajo	 svoja	 življenja	
osredotočati	 na	 Boga.	 Drugače	 obstaja	 tveganje,	 da	 nam	 v	 življenju	
postanejo	pomembnejše	druge	stvari.	

	

	
	

4.	lekcija	
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Teme:	
Odločitve,	ugajati	Bogu,	Salomon,	modrost.	
	
	
	
KAJ	JE	NA	PRVEM	MESTU?	(aktivnost)	
Otroci odkrivajo, da morajo številne stvari v 
življenju biti opravljene v določenem redu. 
	

Teme:	
Obnašanje,	Božji	otrok.		

	

Čas	trajanja:	
Približno	7	minut.	
	

Priprava:	
Pripravite	kopijo	predloge	za	vsakega	otroka.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Otroci	naj	si	ogledajo	vsako	sliko	in	nato	obkrožijo	
tisto,	ki	bi	morala	biti	na	prvem	mestu.		
	

Primer:		
Otrok	moli	pred	spanjem.		
Lokomotiva	pride	pred	vagonom.		
Nogavice	obujemo	pred	čevlji.		
Dojenček	se	plazi	preden	shodi.		

2

Kaj	boste	povedali:	
Ko	 otroci	 zaključijo	 s	 predlogo,	 recite:	 »Pri	
vsakodnevnih	opravilih	 je	vedno	nek	 red.	Ali	ne	bi	
bilo	 smešno,	 če	 bi	 najprej	 obuli	 čevlje	 in	 potem	
nogavice?	 Ali	 ne	 bi	 bilo	 smešno,	 če	 bi	 videli,	 da	
dojenček	najprej	shodi	in	se	šele	potem	plazi?	Vlak	
ne	bi	deloval,	če	bi	bila	lokomotiva	za	vagonom.	
	

Tako	moramo	tudi	Boga	v	naših	življenjih	postaviti	
na	pravo	mesto.	Ali	mogoče	kdo	ve,	katero	mesto	
bi	moral	imeti	Bog	v	naših	življenjih?«	Počakajte	na	
odgovore	 in	 recite:	 »Tako	 je,	 Bog	 bi	moral	 biti	 na	
prvem	mestu	v	naših	življenjih.«	
	
	

	
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.	

OB	PRIHODU	OTROK	(7	minut)	

ZAČETNA	MOLITEV	(5	minut)	

PRIPOMOČKI:	
Predloga	(str.	5)		
Svinčniki	ali	flomastri	
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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:		
Salomon	je	bil	neprimerljivo	bogat	in	najmodrejši	
kralj	v	deželi,	vendar	je	bil	še	vedno	samo	človek.	
V	današnji	lekciji	bomo	pogledali,	kako	je	Salomon	
dovolil,	 da	 so	ga	drugi	 ljudje	 spravili	 v	 težave	pri	
Bogu.		
	

Preberite	1	Kraljev	11,4-14.	
	

Vprašanja	za	razpravo:		
1) Kako	so	kralja	Salomona	njegove	žene	spravile	

v	težave,	ko	se	je	postaral?	(Nagnile	so	mu	srce	
k	drugim	bogovom.)		

2) Kaj	 hudega	 je	 kralj	 Salomon	 storil	 v	
Gospodovih	očeh?	(Salomonovo	srce	ni	bilo	več	
povsem	 predano	 Bogu	 in	 sledil	 je	 lažnim	
bogovom	svojih	žena.)	

3) Kaj	 je	Bog	prepovedal	storiti	kralju	Salomonu?	
(Hoditi	za	lažnimi	bogovi.)	

4) Ali	 se	 je	 Salomon	 držal	 Božje	 zapovedi?	 (Ne,	
odločil	se	je	ugajati	ljudem	namesto	Bogu.)	

5) Kaj	 je	 Bog	 storil,	 ker	 kralj	 Salomon	 ni	 bil	
poslušen?	(Bog	je	rekel	Salomonu,	da	bo	iztrgal	
kraljestvo	iz	njegovih	rok	in	ga	dal	služabniku.)	

6) Kaj	 se	 je	 še	 zgodilo	 zaradi	 Salomonove	
neposlušnosti?	 (V	 kraljestvu	 ni	 bilo	 več	 miru,	
Bog	je	proti	Salomonu	zbudil	nasprotnika.)	
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PRVE	STVARI	PRVE	(aktivnost)	
Otroci se bodo naučili, da ne sme nič priti med 
nas in našo ljubezen do Boga.  
	

Teme:	
Odločitve,	slediti	Bogu,	poslušnost.		
	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Natisnite	 Jezusovo	 sliko	 in	 jo	 dajte	 v	 okvir	 ali	 jo	
nalepite	 na	 kos	 kartona.	 Slika	 bo	 morala	 stati	
sama	pokončno	na	mizi.	Pospravite	vse	predmete	
v	 škatlo,	 da	 jih	 otroci	 ne	 bodo	 mogli	 videti.	
Otrokom	 boste	 rekli,	 naj	 se	 osredotočajo	 na	
Jezusovo	sliko,	kar	bo	postalo	vse	težje,	ko	boste	
iz	 škatle	 začeli	 na	 mizo	 postavljati	 različne	
predmete.		
	

Kaj	boste	povedali:	
Preberite	 Marko	 12,30.	 Vrstico	 nekajkrat	
preberite	 in	 prosite	 otroke,	 da	 ponovijo,	 kako	
moramo	ljubiti	Boga.	Uporabite	geste	z	rokami,	ki	
ponazarjajo	 srce,	 dušo	 in	 moč.	 Vprašajte	 jih,	 če	
lahko	kaj	pride	med	nas	in	našo	ljubezen	do	Boga.		
	

Pokažite	otrokom	Jezusovo	sliko	in	jo	postavite	na	
mizo	 tako,	 da	 jo	bodo	 vsi	 videli.	Otrokom	 recite,	
da	 je	 vsak	 dan	 pomembno,	 da	 se	 osredotočamo	
na	 Jezusa.	 Otrokom	 dajte	 navodilo,	 da	 imajo	 oči	

Pojasnite,	 da	 je	 Bog	 samo	 eden,	 vse	 ostalo	 je	 lažen	
bog	 ali	 malik.	 Lažni	 bogovi/maliki	 so	 brez	 moči	 in	
izguba	časa.		

»Ne	imej	drugih	bogov	
poleg	mene.«	

2	Mojzes	20,3	

SVETOPISEMSKA	VRSTICA	(5	minut)	

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

PRIPOMOČKI:	
Predloga	s	sliko	Jezusa	(str.	6)	
Okvir	(po	želji)	
Različni	 predmeti	 (igrače,	 športna	 oprema,	
oblačila/čevlji,	glasbeni	 inštrumenti,	elektronske	
naprave,	grana	ali	sladkarije	ipd.)	
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Teme:	
Obnašanje,	Božji	otrok,	prijateljstvo.	

Čas	trajanja:	
Približno	7	minut.	
	

Priprava:	
Natisnite	 predlogo	 in	 izrežite	 kartico	 za	 vsakega	
otroka.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Vsakemu	 otroku	 dajte	 kartico	 »Prijatelji	 vplivajo	
nate«,	 svinčnik	 in	 vatko	 (kroglico).	 Otrokom	
recite,	 naj	 s	 svinčnikom	 potemnijo	 del	 osebe	 na	
svoji	 kartici.	 Ko	 končajo,	 naj	 s	 kroglico	 iz	 vate	
podrgnejo	po	kartici	 »Prijatelji	 vplivajo	nate«,	da	
vidijo,	kako	se	svinčnik	pozna	na	vati.			
	

Kaj	boste	povedali:	
Naši	 prijatelji	 imajo	 lahko	 velik	 vpliv	 na	 naše	
obnašanje	–	dobro	ali	slabo.	Z	drugimi	besedami,	
prijatelji	 imajo	vpliv	na	naša	dejanja	in	mi	imamo	
vpliv	 na	 njihova	 dejanja.	 Pazljivi	 moramo	 biti,	
kakšne	 prijatelje	 si	 izbiramo,	 da	 nam	 bodo	
pomagali	odrasti	in	početi	stvari,	ki	ugajajo	Bogu.		
	
	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	jo	odnese	domov.	

1

neprestano	usmerjene	na	Jezusa,	vi	pa	nadaljujte	
z	govorjenjem.	Razložite,	koliko	stvari	lahko	pride	
med	 nas	 in	 Jezusa	 vsak	 dan.	 Začnite	 enega	 za	
drugim	 predmete	 postavljati	 iz	 škatle	 in	 jih	
položite	 pred	 Jezusovo	 sliko.	 Razložite,	 da	 stvari,	
ki	 pridejo	 med	 Jezusa	 in	 nas,	 morda	 sploh	 niso	
škodljive,	 vendar	 ne	 smemo	 dovoliti,	 da	
prevzamejo	prvo	mesto	v	naših	življenjih,	saj	je	to	
rezervirano	za	Boga.	Poskrbeti	moramo,	da	Jezusa	
vedno	 ohranimo	 pred	 seboj.	 Postavite	 Jezusovo	
sliko	pred	vse	predmete.		
	

Razložite,	 kako	 lahko	ohranjamo	 Jezusa	prvega	 v	
naših	 življenjih.	 (Molitev,	 branje	 Svetega	 pisma,	
obiskovanje	 cerkve	 in	 nedeljske	 šole,	 služenje	
drugim	itn.)	
	
	
	
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:	
Pred	današnjim	prigrizkom	razložite,	zakaj	molimo	
preden	 jemo,	 nato	 se	 zahvalite	 Bogu	 in	 uživajte	
prigrizke.	 Medtem,	 ko	 otroci	 jedo,	 se	
pogovarjajte,	kdaj	v	dnevu	še	molijo.		
	
	
	
	
PRIJATELJI	VPLIVAJO	NATE	(aktivnost)	
Otroci bodo videli, kako hitro začnemo 
ponavljati obnašanje svojih prijateljev. 
	

PRIPOMOČKI:	
Predloga	(str.	7)	
Svinčnik	za	vsakega	otroka	
Vatke	(kroglice),	vlažni	robčki	

MOLITEV	in	PRIGRIZEK	(10	minut)	

ZAKLJUČNA	AKTIVNOST	(5-10	minut)	

VEROUČNI	LIST	ZA	DOMOV	

NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	 spet	 prihodnji	 teden	 in	
slišali	boste	o	zanimivih	zgodbah	
iz	Stare	zaveze.	
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Kaj	smo	se	naučili:	

Danes	 se	 je	 vaš	 otrok	 naučil,	 da	 moramo	 svoja	 življenja	 osredotočati	 na	 Boga,	
drugače	 lahko	 tvegamo	 in	dovolimo,	da	postanejo	druge	 stvari	pomembnejše	od	
njega	(svetopisemsko	besedilo	iz	1	Kraljev	11,4-14).		

Kaj	si	bomo	zapomnili:			

»Ne	imej	drugih	bogov	poleg	mene.«	(2	Mojzes	20,3)		

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:	

Skupaj	z	vso	družino	se	igrajte	igro	»SPOMIN«.	Kartice	spomina	postavite	na	mizo,	
obrnjene	s	slikami	navzdol.	Premešajte	jih	in	eden	po	eden	vzdignite	po	dve	kartici.	
Če	 se	 sliki	ujemata,	 lahko	 igralec	par	 vzame,	 sicer	mora	kartici	postaviti	nazaj	na	
isto	 mesto	 in	 igro	 nadaljuje	 naslednji	 igralec.	 Kartice	 obračamo,	 dokler	 jih	 ne	
zmanjka.	Zmaga	tisti,	ki	ima	na	koncu	največ	parov.		

Po	igri	vprašajte	svoje	otroke,	če	je	bila	pri	 igri	koncentracija	pomembna.	Njihove	
oči	 so	morale	 biti	 neprestano	 uprte	 v	 kartice,	 da	 so	 si	 lahko	 zapomnili,	 katera	 je	
katera.	Tako	morajo	naše	duhovne	oči	biti	neprestano	uprte	v	Jezusa.		

Dnevna	molitev:	

Dragi	 Gospod,	 prosim	 te,	 pomagaj	 mi,	 da	 te	 bom	 vedno	 postavljal/-a	 na	 prvo	
mesto.	Pomagaj	mi,	da	igrače,	risanke,	šport	(otrok	naj	doda	druge	stvari)	ne	bodo	
tako	pomembne	v	mojem	življenju.	Naj	bodo	moje	oči	vedno	uprte	v	tebe,	Jezus.	
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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Kralj	Salomon	
4.	lekcija:	Kaj	je	Salomon	pozabil?	
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King	Solomon	
Lesson	4:	WHAT	DID	SOLOMON	FORGET?	
	
"Copyright	2014	Kids	Sunday	School	Place,	Inc.	
Used	by	permission	
www.kidssundayschool.com”			


