
		

BOG	GOVORI	
ELIJI	

IZJEMNI	LJUDJE	SVETEGA	PISMA	

Pri	tej	lekciji	se	otroci	učijo,	kako	Bog	na	čudežne	načine	skrbi	za	njih,	ko	
so	poslušni	njegovi	Besedi.	

	

	
	

4.	lekcija	

	

1

Teme:	
Elija,	poslušnost,	preskrba.	
	
	
	
Ob	prihodu	otrok	 imejte	pripravljen	bel	poster	 in	
na	 mizi	 staro	 revijo.	 Otroci	 naj	 prelistajo	 skozi	
revije,	 da	 najdejo	 slike	 hrane	 in	 drugih	 užitnih	
stvari.	 Sodelovati	morajo	kot	ekipa	 in	 izdelati	 cel	
obrok:	 meso,	 zelenjavo,	 sladico,	 pijačo	 itd.	
Primerne	 slike	 nalepite	 na	 poster,	 da	 izdelate	
kolaž	obroka.	
	

Razdelite	vsakemu	otroku	kopijo	pobarvanke	Elija	
(str.	5).		
	

	
	

	

Začetna	 molitev	 je	 pomemben	 del	 vsakega	
srečanja	 tudi	 za	predšolske	otroke.	Kaže	namreč,	
da	je	čas	za	pričetek	verouka	in	začetno	aktivnost.	
Molitev	 dá	 otrokom	 vedeti,	 da	 je	 čas	 za	 resne	
stvari,	 prav	 tako	 pa	 vam	 omogoči,	 da	 povabite	
Svetega	Duha,	naj	 ima	vse	pod	nadzorom	v	 času	
srečanja.		
	
Začetna	 molitev	 bi	 morala	 vedno	 vsebovati	
naslednje:		
a) Zahvalo	 Bogu	 za	 priložnost	 za	 srečanje	 vseh	

prisotnih.	
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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)	
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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:		
Današnja	zgodba	govori	o	preroku	z	imenom	Elija.	
Preroki	 so	 bili	 zelo	 pomembni.	 Ljudje	 so	 lahko	
slišali	Božjo	besedo	 in	čutili	Božjo	 ljubezen	preko	
prerokov.	Elija	je	živel	v	času,	ko	so	Izraelu	vladali	
kralji.	Ampak	takratni	kralj,	z	imenom	Ahab,	je	bil	
zelo	 slab	 kralj.	 Naredil	 je	 veliko	 več	 hudega,	 kot	
kateri	 koli	 drug	 kralj	 pred	 njim.	 Celo	 malika	 je	
častil.	Ahab	je	verjel,	da	njegov	malik	lahko	naredi	
dež.	Bog	 je	bil	 zelo	zelo	 jezen.	Da	bi	Bog	pokazal	
Ahabu,	 kako	 zelo	 je	 jezen,	 se	 je	 odločil,	 da	 bo	
ustavil	dež	in	posušil	deželo,	dokler	sam	ne	pove,	
da	 lahko	 spet	 začne	deževati.	 Tudi	 Elijo	 je	 poslal	
stran,	 da	 ljudje	 ne	 bi	 imeli	 svojega	 ljubljenega	
preroka.	Bili	so	odrezani	od	Boga.	Naša	zgodba	se	
začne	s	tem,	da	Elija	pove	hudobnemu	kralju,	kaj	
se	bo	zgodilo.	
	
Preberite	odlomek	iz	1	Kraljev	17,1-6.	
	

Vprašanja	za	razpravo:		
1) A	 je	 Bog	ustavil	 dež,	 ker	 je	Ahab	bil	 dober	 ali	

hudoben?	(Hudoben.)		
2) A	je	Bog	poslal	Elijo	stran?	(Da.)	
3) Kako	je	Elija	našel	hrano	za	jesti?	(Bog	je	poslal	

krokarje	s	kruhom	in	mesom.)	
4) Kaj	 je	 Elija	 pil	 ob	 kruhu	 in	 mesu?	 (Vodo	 iz	

potoka.)	
5) Komu	je	bil	Elija	poslušen?	(Bogu.)	
6) Kdo	bi	še	moral	biti	poslušen	Bogu?	(Ahab,	mi.)	
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ČUDEŽNA	HRANA	IZ	ZRAKA	(igra)	
Zabavna igra ujemanja, da pokažemo, kako 
lahko Bog na čudežne načine preskrbi.  
	

Teme:	
Živali,	Elija,	čudeži,	preskrba.		

	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Natisnite	 predlogo	 s	 karticami	 za	 preskrbo	 za	
vsaka	dva	otroka,	ki	ju	pričakujete	na	srečanju.	To	
deluje	 najbolj,	 če	 natisnete	 na	 trši	 papir.	 Pred	
srečanjem	vsako	kartico	izrežite.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Najprej	 naj	 se	 otroci	 dajo	 v	 pare.	 Nato	 izberite	
enega,	 ki	 bo	 krokar	 in	 drugega,	 ki	 bo	 Elija.	 Na	
primer,	 najprej	 naj	 bo	 v	 vsakem	 paru	 krokar	
najstarejši	ali	najvišji	ali	otrok	z	najdaljšimi	 lasmi.	
Vsak	 otrok	 bo	 imel	 priložnost	 biti	 krokar.	
Krokarjem	dajte	tri	kartice	z	mesom	in	tri	kartice	s	
kruhom.	 Stali	 bodo	 visoko	 (starejši	 otroci	 lahko	
stojijo	 na	 stolu)	 in	 izpustili	 kartice,	 eno	 po	 eno.	
Njihov	par	bo	sedel	na	tleh	in	poskušal	ujeti	vsako	
kartico	 preden	 pade	 na	 tla.	 Kdor	 ujame	 največ	
kartic,	 si	 zasluži	 aplavz	 od	 ostalih.	 Nato	 naj	
zamenjajo	 vloge	 in	 se	 ponovno	 igrajo.	 Za	 bolj	
organizirano	 igro,	 lahko	 poveste	 otrokom	 naj	 ne	
spustijo	kartic,	dokler	ne	poveste:	»Spustite!«	

Pojasnite	otrokom,	da	bati	se	Boga,	ne	pomeni	da	nas	
je	 njega	 strah,	 kot	 npr.	 če	 nas	 je	 strah	 teme,	 ampak	
pomeni,	da	sledimo	Božji	besedi	(Psalm	110:10).	To	je	
tudi	dober	čas,	da	z	otroki	delimo	koliko	ljudi	po	vsem	
svetu	 sledi	 Božji	 volji,	 da	 pomagajo	 tistim,	 ki	 so	 v	
potrebi.	

»Hrano	je	dal	tistim,	ki	se	
ga	bojijo.«	

Psalm	111,5	

SVETOPISEMSKA	VRSTICA	(5	minut)	

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

PRIPOMOČKI:	
Predloga	s	karticami	(str.	6)	
Trši	papir	ali	karton	
Navaden	papir	
Stoli	(po	želji)	
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Kaj	boste	povedali:	
Že	dolgo	časa	nazaj	je	Bog	spregovoril	preroku	po	
imenu	Elija	 in	mu	povedal	 naj	 gre	 k	potoku,	 kjer	
ga	 bodo	 hranili	 krokarji.	 V	 tej	 igri	 se	 bomo	
pretvarjali,	kako	krokarji,	medtem	ko	letijo	mimo,	
iz	zraka	spuščajo	kruh	in	meso.	
	

(Otroke	dajte	v	pare	in	razložite	pravila	igre)	
	
	
	
SLIKE	ELIJEVE	ZGODBE	(aktivnost)	
Otroci	 naj	 na	 predlogi	 (str.	 7)	 obkrožijo	 stvari,	
omenjene	 v	 svetopisemski	 zgodbi	 in	 prekrižajo	
predmete,	ki	v	zgodbi	niso	omenjeni.		
	

	
	
	
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:	
Začnite	z	molitvijo	Bogu	in	zahvaljevanjem	njemu	
za	 to,	 kako	 na	 čudežne	 načine	 priskrbi	 čudovite	
stvari,	 ki	 jih	 lahko	 jemo	 in	 v	 njih	 uživamo.	 Za	
današnji	 prigrizek	 priskrbite	 rozine	 ali	 karkoli	
naravnega,	 npr.	 jabolka	 ali	 grozdje.	 Razpravljajte	
o	tem,	kako	je	čudež	že	to,	da	iz	rastlin	in	dreves	
zraste	hrana,	kako	so	napojena	z	dežjem,	ki	pada	
iz	neba	 in	kako	sonce	pomaga	sadju	dozoreti,	da	
je	potem	sladko	in	sočno.	Sami	čudeži.	
	
	
	

DODATNI	ČAS	ZA	ZABAVO	(5	minut)	
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Za	 zaključek	 naj	 otroci	 dokončajo	 z	 barvanjem	
pobarvanke,	 ki	 so	 jo	 dobili	 ob	 prihodu.	 Obenem	
lahko	zapojete	še	neko	pesmico,	ki	govori	o	tem,	
da	Bog	skrbi	za	nas.			
	
	
	
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	
naučili	se	boste	še	več	o	izjemnih	
ljudeh	Svetega	pisma.	
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Kaj	smo	se	naučili:	

Danes	se	je	vaš	otrok	skozi	zgodbo	o	preroku	Eliji	učil,	da	bo	Bog	na	čudežne	načine	
poskrbel	za	svoje	 ljudi,	ko	so	poslušni	njegovi	besedi	(svetopisemsko	besedilo	 iz	1	
Kraljev	17,	1-6).		

	

Kaj	si	bomo	zapomnili:			

»Hrano	je	dal	tistim,	ki	se	ga	bojijo.«	(Psalm	111,5)		

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:	

Ob	večerji	razpravljajte	o	mnogih	čudežih,	ki	jih	Bog	vsakodnevno	priskrbi,	da	nam	
omogoči,	 da	 imamo	 toliko	 okusnih	 stvari	 za	 jesti.	 Razpravljajte	 o	 pomembnosti	
zahvaljevanja	Bogu	 za	 vse,	 kar	priskrbi,	 ne	 le	 za	hrano,	 ampak	 tudi	 stvari,	 kot	 so	
vreme,	 zavetje,	 zdravje,	 modrost,	 družina	 in	 prijatelji.	 Seznam	 stvari,	 ki	 nam	 jih	
Bog	 priskrbi,	 je	 neskončen.	 V	 nadaljevanju	 razložite,	 da	 je	 poslušnost	 Bogu	 en	
način,	s	katerim	lahko	počastimo	njega	in	pokažemo,	da	smo	hvaležni	za	vse,	kar	je	
priskrbel.	
	

Dnevna	molitev:	

Dragi	Gospod,	hvala	ti	za	čudovit	svet,	ki	si	ga	ustvaril	za	nas;	hvala	ti,	da	priskrbiš	
dobre	stvari,	ki	jih	lahko	jemo.	Hvala	ti,	da	skrbiš	za	nas	in	nas	tako	zelo	ljubiš.	Naša	
želja	je,	da	vsak	dan	svojega	življenja	ljubimo	in	poslušamo	tebe.	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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