
  

 

JEZUSOV  
ZMAGOVALNI VSTOP 

Pri tej lekciji se bodo otroci naučili praznovati veliko noč s slavljenjem 
Jezusa, ker je postal naš Odrešenik.  
 

 

Teme: 
Praznovanje, Velika noč, Jezus, zahvaljevanje. 
 
 
 
LABIRINT MED PALMAMI (aktivnost) 
 

Otroci bodo našli svojo pot do Jezusa skozi 
labirint med palmami. 
 

Teme: 
Praznovanje, Velika noč, Jezus, slavljenje. 

 
 

Čas trajanja: 
Približno 10 minut. 
 

Priprava: 

Pripravite kopijo predloge labirinta za vsakega 
otroka. 
 
Kaj boste naredili: 
 

Vsakemu otroku dajte svinčnik ali flomaster  in 
kopijo predloge. To je lahek labirint, narejen za 
mlajše otroke. Otroci naj poiščejo svojo pot do 
Jezusa skozi labirint med palmami. Vprašajte, če 
je kdo rešil labirint brez napake, če je kdo od njih 

šel v napačno smer? Razložite jim, da je življenje 
včasih lahko labirint z veliko obrati, ovinki in slepimi 
potmi. Če imamo oči usmerjene na Jezusa, ne 
bomo nikoli izgubljeni. 

 
 
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) Bolj kot da se zanašate na svoj spomin, si stvari, 

ki so povedane, raje zapišite. 
c) Omenite prošnjo vsakega otroka. Vedeti morajo, 

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

d) Omenite tudi posebne potrebe v vaši cerkvi. 
 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

  ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Labirint – predloga (str. 4) 
Svinčniki in flomastri 
 

VELIKA NOČ  
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Otroke zberite okrog sebe za svetopisemsko 
zgodbo. Po uvodu preberite zgodbo neposredno 
iz Svetega pisma. Če je možno, uporabite otroško 
Sveto pismo, da bo otrokom lažje razumeti.  
 

Uvod: 

Današnja svetopisemska zgodba opisuje čas, ko je 
Jezus potoval  v Jeruzalem na majhnem osličku. 
Prosil je nekaj svojih učencev, da gredo v mesto 
pred njim in najdejo oslička ter ga pripeljejo k 
njemu. Preberimo kaj se je zgodilo. 
 
Preberite Matej 21,6-11 
 

Vprašanja za razpravo: 
 

1) Zakaj so učenci pripeljali oslička Jezusu? (Da 
bi lahko potoval na njem.) 

2) Ali se je veliko ljudi zbralo, da bi videli Jezusa? 
(Da, velika množica ljudi se je zbrala, da bi 
videla Jezusa.) 

3) Katere stvari so ljudje položili na cesto pred 
Jezusa? (Plašče in drevesne vejice.) 

4) Kaj so ljudje vpili, ko je Jezus prišel po cesti? 
(Hozana, Blagoslovljen, ki prihaja v Gospo-
dovem imenu.) 

5) Kako lahko praznujemo in slavimo Jezusa? 
(Dovolite otrokom odgovoriti.) 

 
 
 
OSLIČEK MALEGA FANTA (zgodba) 
Zgodba o osličku malega fanta, ki je iz 
običajnega postal izjemen, zaradi našega 
Gospoda Jezusa Kristusa (str. 5). 

 
 

Pogovorite se z otroki o številnih ljudeh, ki so se zbrali 
ob cesti, da bi videli in slavili Jezusa, ko je potoval v 
Jeruzalem. Veliko od njih je vpilo, »Blagoslovljen, ki 
prihaja v Gospodovem imenu.« Otroci naj skupaj v en 
glas večkrat zavpijejo to vrstico. 
 
 

»Blagoslovljen, ki prihaja 
v Gospodovem imenu.« 

Matej 21,9b 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (5 minut) 

  DODATNI ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

  ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

SLIKE O ZGODBI Z OSLIČKOM (aktivnost) 
Otroci označijo slike s predloge, ki so bile omenjene v 
prejšnji zgodbi (str. 6). 
 
 
 
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 naj je kratka. Zapomnite si, da otroci 
želijo čim prej zagristi v prigrizek ali preiti na naslednjo 
fazo dneva. 
 

Prigrizek: 
Začnite z molitvijo in zahvaljevanjem Bogu, ker je 
poslal Jezusa. Priskrbite prigrizke čipsa ali sadnih rolic, 
ki bodo predstavljale palčke in plašče, ki so bili 
razgrnjeni pred Jezusom. Pogovorite se o tem, kako 
lahko danes slavimo in hvalimo Jezusa. 

 

Zapojte z otroki primerno pesem. 

 

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

 
 

MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 

ZAKLJUČNA AKTIVNOST (5-10 minut) 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 

NASLEDNJI TEDEN 
Pridite spet prihodnji teden in 
izvedeli boste še več o 
velikonočnih dogodkih. 
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Kaj smo se naučili: 

Danes je vaš otrok odkril, kako si Jezus zasluži naše slavljenje in hvalnice zaradi 
tega, kar on je in njegovega namena za nas na zemlji. Na palmovo nedeljo so ljudje 
vzklikali hvalnice radosti, ko so videli Jezusa in mi lahko naredimo enako ko 
praznujemo Veliko noč (svetopisemsko besedilo iz Matej 21,6-11). 

Kaj si bomo zapomnili:   

»Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu!« (Matej 21,9b)  

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: 

Pri letošnjem praznovanju Velike noči lahko naredite nekaj drugačnega pri 
barvanju pirhov. Preden pomočite jajca v barvo, uporabite voščenko da z njo 
napišete kratko sporočilo ali narišete krščanski simbol na jajca. Napišite kratko 
sporočilo kot na primer »Jezus te ima rad« ali »Jezus je Gospod«. Narišite križke ali 
simbol ribe na druga jajca. 

Barva ne bo prekrila voščenke, zato boste še vedno videli sporočila tudi po tem, ko 
jajca namočite v barvo. Uporabite ta čas, da pokažete kako hvaležni ste Jezusu za 
vse kar nam daje. 

Dnevna molitev: 

Dragi Gospod, hvala ti za Veliko noč. Naj si vzamemo ta čas, da ti damo posebno 
hvalo in slavljenje ter da praznujemo tebe, naš Gospod in Odrešenik. Naj pojemo in 
vzklikamo, »Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu!« 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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Dolgo časa nazaj je bil en mali fant, ki je imel zelo rad konje. Velikokrat je rotil je očeta naj mu kupi 
enega. Celo prihranil je nekaj denarja, da bi si lahko kupil svojega konja.  
»Očka«, je rekel en dan. »Poglej, zdaj imam denar, da si kupim svojega konja.« 
Oče ga je pogledal, nato pogledal njegov denar in rekel, »Sin, zelo dobro si varčeval svoj denar, 
ampak se bojim, da to ne bo dovolj denarja za pravega konja.« 
»Dobro« je rekel fant, bom pa še naprej varčeval. Nekega dne bom imel dovolj. Želim si kupiti 
takšnega konja, ki ga jezdijo rimski vojaki. 
 
Kar pa sin ni vedel, je bilo to, da je oče načrtoval kupiti konja za sinov rojstni dan prav ta dan. Kasneje 
tega dopoldneva je šel oče do edine stojnice v mestu, da bi našel popolnega konja za svojega sina. 
Ko je prispel, je našel mladega žrebička, ravno prav velikega. »Koliko stane ta mladi žrebiček?« je 
vprašal lastnika. 
»Ooo ne!« je lastnik odgovoril. »Ta mladi žrebiček je že prodan in nimamo več konjev, ki bi jih lahko 
prodali. Včeraj so prišli rimski vojaki in kupili vse konje, ki sem jih imel. Razen tistega majhnega 
oslička, ki spi tam v kotu. 
»Moj sin bo tako zelo razočaran,« je rekel oče. »Želel sem mu dati konja kot darilo za njegov rojstni 
dan. Koliko denarja želite za oslička?« 
»Osliček je last mojega sina« je odgovoril lastnik. »Nikoli ni nihče jezdil na njem in je zelo nežen in 
ubogljiv. Moj sin je v službi za rimsko vlado daleč stran in ne more skrbeti več zanj, zato ga lahko 
imate, če obljubite, da mu boste dali dober dom.« 
»Oh, to bi bilo čudovito,« je rekel oče. »Siguren sem, da bo moj sin zelo vesel, da ima tega majhnega 
oslička.«  
Osliček je bil prav res zelo majhen, zato se je oče odločil, da bo hodil z njim nazaj domov. 
Poleg tega je sin želel jahati prvi na njem. Ko je prispel, je ponosno pokazal oslička svojemu sinu in 
razložil, da je včasih pripadal sinu lastnika stojnice.  
Mladi fant je začel jokati, ko je videl oslička. »Oče, to ni konj. Kako naj postanem spoštovan jezdec z 
majhnim osličkom? Slavni ljudje vedno jezdijo konje.« Nato je odkorakal stran zelo žalosten. 
Oče je odšel do oslička in mu nežno spregovoril. »Lahko, da si resnično zelo majhen in brez izkušenj, 
ampak zdiš se nežen in zelo prijazen, in … nekega dne te bo moj sin sprejel.« Nato je privezal 
majhnega oslička ob drevo. Čez nekaj trenutkov sta prišla do njega dva moška. Pokazala sta na 
oslička in vprašala očeta za posebno uslugo. Želela sta si izposoditi oslička. 
 
Minilo je nekaj ur, ko je kar naenkrat pritekel k hiši s svojimi prijatelji. »Oče, pridi z nami,« je zaklical 
fant. »Kralj je tu! Vsi ga čakajo ob cesti.« 
»Kako to misliš, kralj?« 
»Jezus, kralj, se spomniš? Tam je pri vhodu v mesto in vsi se veselijo. Pojdiva ga pogledat!« 
Vsi so skupaj tekli do roba cest. Ko so prišli tja, so videli, da vsi pojejo hvalnice in mahajo s palmovimi 
vejicami. Ljudi so slišali vzklikati: »Hozana! Hozana! Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu!« 
Mali fant je zgrabil očeta za roko in rekel, »Oče,  poglej! Jezus je skoraj tukaj!« 
»Sin moj, poglej bližje!« je rekel oče z navdušenjem. »Jezus jezdi na majhnem osličku!« 
»Ja oče,« je rekel sin z velikim veseljem. »Kralj jezdi na mojem veličastnem osličku.« 
 

KONEC 
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Velika noč 
1 lekcija: JEZUSOV ZMAGOVALNI VSTOP 
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Material ni za prodajo. 
 

Easter Lessons 
Lesson 1: THE TRIUMPHAL ENTRY 
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