
		

b) Prošnjo	za	Božje	vodstvo,	še	posebej	za	učitelje,	
da	 bi	 Božjo	 besedo	 razložili	 na	 otrokom	
razumljiv	in	smiseln	način.		

c) Prošnjo,	 da	 bi	 bili	 otroci	 odprti	 za	 učenje	Božje	
besede	 in	 povabilo	 Svetemu	 Duhu,	 naj	 je	
prisoten	v	srcih	vseh,	ki	so	v	učilnici.	

	
Ker	 vas	 na	 začetku	 čas	 še	 ne	 priganja,	 je	 uvodna	
molitev	 zelo	 primerna	 za	 vključevanje	 molitvenih	
prošenj	 in	 zahval.	 Otrokom	 bo	 ob	 tem	 sprva	
verjetno	malo	 nerodno,	 ko	 pa	 se	 bodo	med	 sabo	
bolje	 spoznali,	 bodo	 lažje	 na	 glas	 povedali	 svoje	
prošnje	 in	zahvale.	Pogovarjanje	o	 tem	 lahko	 traja	
nekaj	 časa,	 zato	 je	pomembno,	da	otroci	ostanejo	
zbrani,	se	osredotočijo	na	zahvalo	ali	prošnjo	 in	se	
ne	izgubijo	v	drugih	temah.	
	

Ko	 v	 molitev	 vključujete	 prošnjo	 ali	 zahvalo,	
imejte	vedno	v	mislih	naslednje:		
a) Vsak	otrok	mora	imeti	priložnost,	da	pove	svojo	

prošnjo	in	zahvalo.	
b) V	primeru,	da	vam	otroci	povedo	 svoje	prošnje	

in	zahvale,	bodite	pozorni,	da	v	molitvi	koga	ne	
pozabite.	

c) Omenite	 tudi	 posebne	 potrebe	 vaše	 cerkve	 oz.	
vaših	vernikov.	

	

MALI BOŽJI 
POMOČNIK 

RASTEMO Z JEZUSOM 

Otroci	 se	 bodo	 pri	 tej	 lekciji	 naučili,	 da	 morajo	 rasti	 tako	 fizično	 kot	
duhovno,	da	lahko	pomagajo	drugim	ljudem	in	jim	služijo.	

	

 
 

1. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

Teme:		
Skrb,	družina,	pomoč,	prijaznost,	duhovna	rast.	

	
Ko	pridejo	otroci,	jih	prosite,	naj	se	usedejo	na	tla	
pred	 vas.	 Postavite	 jim	 naslednja	 vprašanja:	
1.	 Katera	 je	 tvoja	 najljubša	 igrača?	 Ali	 skrbiš	
zanjo?	Zakaj?	 	
2.	 Ali	 bi	 imeli	 raje	 verouk	 v	 pospravljeni	 in	 čisti	
učilnici	 ali	 v	 razmetani	 in	 umazani?	 Zakaj?	
3.	Ali	smo	dolžni	skrbeti	za	stvari,	ki	nam	jih	je	dal	
Bog?	Zakaj?		
Nato	 naj	 otroci	 navedejo	 nekaj	 načinov,	 kako	
lahko	 poskrbimo	 za	 svoje	 igrače,	 cerkev	 in	 vse	
druge	lepe	stvari,	ki	nam	jih	je	dal	Bog.	
	
	
	
Molitev	 je	 pomemben	 del	 vsake	 lekcije,	 tudi	 pri	
predšolskih	otrokih.	Označuje	začetek	učne	ure	in	
konec	 uvodnih	 aktivnosti.	 Molitev	 da	 otrokom	
vedeti,	 da	 je	 prišel	 čas	 za	 resne	 stvari.	 Je	 tudi	
priložnost,	 da	 povabite	 Svetega	 Duha,	 naj	 vodi	
veroučno	uro.	
	

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

prisotnih.	
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Pred	 pričetkom	 pripovedovanja	 naj	 se	 otroci	
zberejo	okoli	vas.	Uporabite	otroško	Sveto	pismo,	
da	bodo	otroci	vsebino	lažje	razumeli.	
	

Uvod: 	
Bog	je	dal	vsakemu	izmed	nas	posebne	darove	ali	
talente.	Talente	nam	je	dal	zato,	da	 lahko	z	njimi	
služimo	drugim.	Videli	bomo,	da	Bog	od	nas	želi,	
da	 z	 veseljem	 priskočimo	 na	 pomoč	 in	 se	 med	
delom	ne	pritožujemo.	Bog	nam	bo	dal	moč,	ki	jo	
potrebujemo,	 da	 dokončamo	 delo,	 ki	 nam	 ga	 je	
dal.	
	

Preberite	1	Peter	4,9-11	
	

Vprašanja	za	razpravo: 	
1) Kako	moramo	uporabljati	darove	 in	talente,	ki	

nam	jih	je	dal	Bog?	(Tako,	da	služimo	drugim.)	
2) Ali	je	prav,	da	godrnjamo	in	smo	slabe	volje,	ko	

nas	nekdo	prosi	za	pomoč?	(Ne.)	
3) Ali	 nam	 Bog	 pri	 delu	 pomaga?	 (Ja,	 daje	 nam	

talente	in	moč,	da	opravimo	delo,	ki	nam	ga	je	
zaupal.)	

4) Ali	 je	 dal	 Bog	 vsem	 enake	 talente	 in	 darove?	
(Lahko	 imamo	 enak	 dar	 kot	 nekdo	 drug,	 toda	
Bog	 je	 naredil	 vsakega	 izmed	 nas	 posebnega	
na	svoj	način.)		

5) Bog	nas	je	naredil	edinstvene.	Ali	lahko	potem	
nekdo	drug	naredi	nekaj	točno	tako,	kot	bi	mi?	
(Ne.)	

6) Zakaj	je	pomembno,	da	služimo	drugim?	(Boga	
veseli,	ko	pomagamo	drugim.)	

	

	
	

	

ROKE,	KI	POMAGAJO	(ročno	delo)	
Odlično	ročno	delo,	ki	otroke	nauči,	da	niso	nikoli	
premajhni,	da	bi	pomagali.	
	

Teme:	
Družina,	slediti	Jezusu,	dajati,	pomoč.	
	
	
	
	
	
	
	
	

Trajanje:	
Približno	15	minut.	
	

Priprava:	
Poskrbite,	 da	 bodo	 otroška	 oblačila	 dobro	
zaščitena	 pred	 barvo.	 V	 ta	 namen	 že	 teden	 dni	
prej	 povejte	 staršem,	 naj	 otroci	 na	 naslednje	
srečanje	prinesejo	staro	majico.	
	

Kaj	boste	naredili:	
V	pekač	vlijte	malo	barve.	Vsak	otrok	naj	si	rahlo	
pobarva	 dlani	 in	 prste.	 Nato	 naj	 svoje	 dlani	
odtisne	 na	 krpo.	 Počakajte,	 da	 se	 barva	 posuši,	
nato	pa	nad	odtis	napišite:	»Mi	smo	pomočniki«.	
Pod	odtis	pa	napišite:	»Kološanom	3,23«.	
		

Ob	 tem	 otroke	 spodbudite,	 naj	 doma	 s	 to	 krpo	
pomagajo.	Z	njo	lahko	očistijo	in	pobrišejo	mizo.	
	

Otrokom	se	včasih	morda	zdi,	da	so	premajhni,	da	
bi	bili	komu	v	pomoč.	Po	končanem	delu	 lahko	s	
svojimi	 krpami	 pobrišejo	 ali	 umijejo	 mizo.	 Če	
imajo	dovolj	energije,	lahko	svoji	mami	ali	očetu	s	
krpo	celo	pomagajo	očistiti	avto.	Pri	 tej	delavnici	
se	bodo	otroci	naučili,	da	nikoli	nisi	premajhen,	da	
bi	ponudil	svojo	roko	v	pomoč	drugim.	
	

»Gospod mi je naklonjen, 
ko mi pomaga.« 

Psalm 118,7a 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (5 minut) 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 

Pojasnite	 otrokom,	 da	 je	 Bog	 z	 nami	 in	 nam	
pomaga	 na	 različne	 načine.	Morda	 vseh	 načinov	
ne	 bomo	 nikoli	 dognali,	 toda	 v	 tolažbo	 nam	 je	
lahko	zavedanje,	da	nas	nebeški	Oče	ljubi	 in	nam	
pomaga	vsak	dan	posebej.	

ČAS ZA ZABAVO (15 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Star	kos	blaga	(krpe)	bele	barve	za	vsakega	otroka	
Akrilne	barve	
Pekač	za	torto	oz.	pito	
Alkoholni	flomaster	
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Zapojte	primerno	pesem.		
	
	
	
	
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.	
	

V	zaključno	molitev	vključite:	
a) 	Zahvalo	 Bogu,	 da	 se	 lahko	 učimo	 o	 njem	 in	

smo	del	njegove	družine.	
b) Prošnjo	za	varnost	in	zdravje	otrok.	
c) Prošnjo,	 da	 bi	 drugi	 ljudje	 v	 naših	 življenjih	

lahko	spoznali	Jezusa.	
d) Če	 imate	 v	 tem	 času	 prigrizke,	 se	 Jezusu	

zahvalite	za	hrano	in	številne	druge	blagoslove.	
	

Prigrizek:	
Na	začetku	se	Bogu	zahvalite	za	njegovo	ljubezen	
in	 da	 nam	 pomaga	 rasti.	 Po	 molitvi	 in	 prigrizku	
spodbudite	 vsakega	 otroka,	 naj	 pomaga	 pri	
pospravljanju	učilnice.	
	
	

Medtem	 ko	 otroci	 čakajo	 na	 starše,	 se	
pogovarjajte,	 zakaj	 je	 pomembno,	 da	 delo	
opravimo	najbolje,	kot	lahko,	tudi	ko	nas	nihče	ne	
vidi.	 Bog	 nam	 bo	 ob	 tem,	 ko	 odraščamo,	 dal	
mnogo	 nalog.	 Lahko	 bi	 celo	 rekli,	 da	 ima	 Bog	 za	
nas	»velike	načrte«,	če	smo	mu	poslušni.	Z	otroki	
se	sprehodite	po	učilnici	in	jih	vprašajte,	kaj	lahko	
postorijo	doma	ali	v	cerkvi.	
	
	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	jo	odnese	domov.	
	

	
	 	

MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 

ZAKLJUČNA AKTIVNOST (10 minut) 

DODATNI ČAS ZA ZABAVO (5 minut) 

NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	 spet	 prihodnji	 teden	 in	
slišali	 boste	 še	 več	 o	 tem,	 kako	
nam	 Bog	 pomaga	 pri	 naši	
duhovni	rasti.	
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Kaj smo se naučili: 

Danes smo se učili, da Bog od nas želi, da pomagamo in služimo drugim in da to 
storimo brez godrnjanja ali pritoževanja. Otroci so se naučili tudi, da nam Bog daje 
moč, ki jo potrebujemo, da dokončamo delo, ki nam ga daje. Pomaga nam na 
različne načine, včasih tudi tako, da mi tega sploh ne vemo. Vse, kar moramo  
storiti, je, da smo voljni uporabljati svoje talente, da pomagamo in služimo, Bog pa 
bo pripravil pot. (Obravnavano svetopisemsko besedilo: 1 Peter 4,9-11)  

Kaj si bomo zapomnili:   

»Gospod mi je naklonjen, ko mi pomaga.«  (Psalm 118,7a)  
 
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: 

Sedaj je najboljše obdobje, da otroka naučite, naj pomaga drugim. Ko so otroci 
majhni, se z lahkoto učijo novih stvari. Otrok naj vam pomaga pri manjših hišnih 
opravilih ali pri večjih nalogah v soseščini. Sestavita seznam stvari, ki jih lahko 
opravita skupaj. Potem vsak teden izberita eno stvar in jo naredita. Spodbujajte 
otroka, da delo opravi dobro. Spominjajte ga na to, da Bog želi, da pomagamo 
ljudem. Vzemita si tudi nekaj časa, da skupaj prosita Boga, naj vama da moč, da 
dokončata delo. Otroci, ki so pripravljeni služiti in pomagati, so resničen blagoslov. 

Dnevna molitev: 

Dragi Gospod, hvala ti za obljubo, da me boš vodil v pomoči drugim ljudem. Hvala, 
da me tako zelo ljubiš, da si mi dal posebne talente, ki jih lahko uporabljam, da 
pomagam in služim drugim. Naj nikoli ne pozabim, da lahko vse storim s tebo, ki 
mi daješ moč. 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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