
		

MOJ	KRALJ	
ME	POZNA	

Kralj	Savel	

Ta	lekcija	bo	spodbudila	otroke	k	pogumu,	ki	ga	potrebujejo,	da	naredijo	
to,	kar	Bog	želi	od	njih.	Lekcija	kaže	tudi,	da	nas	Bog	pozna	in	da	kliče	po	
imenu	vsakega	izmed	nas.			

	

	
	

2.	lekcija	

	

1

Teme:	
Božji	otrok,	pogum,	poslušnost,	Savel.	
	
	
	
BOŽJA	ZVEZDA	(1.	del)	
Otroci se bodo naučili, da je boljše ceniti sebe 
kakor biti ljubosumen. 
	

Teme:	
Ljubosumje,	preskrba,	samopodoba,	izjemnost.	

	
	
	
	
	

Čas	trajanja:	
Približno	15	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 srečanjem	 natisnite	 kopijo	 pobarvanke	 in	
narežite	 30-35	 cm	 dolge	 sukance	 za	 vsakega	
otroka.	 Natisnite	 in	 izrežite	 tudi	 predlogo	 z	
vrstico.	 Po	 želji	 lahko	 vrstico	 natisnete	 na	 list	 z	
nalepkami.	 Da	 prihranite	 čas,	 izrežite	 vsako	
zvezdo	že	pred	srečanjem.	
	

Kaj	boste	naredili:	
1.	 del	 –	 Vsakemu	 otroku	 dajte	 pobarvanko	 in	
barvice.	 Otroci	 naj	 na	 zgornjo	 polovico	 zvezde	
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lepo	 napiše	 svoje	 ime.	 Nato	 naj	 pobarvajo	 svojo	
zvezdo	in	 jo	na	koncu	izrežejo.	Naročite	 jim	naj	ne	
barvajo	notranjosti	pravokotnika,	saj	bodo	v	2.	delu	
tja	 nalepili	 vrstico.	 Ko	 vsak	 otrok	 dokonča	 svojo	
zvezdo,	nalepite	oba	konca	sukanca	na	zadnjo	stran	
zvezde,	 da	 naredite	 verižico.	 Ne	 vežite	 skupaj	
koncev	 sukanca.	 Otroci	 si	 lahko	 zvezdo	 namestijo	
okoli	 vratu	 in	 jo	 uporabijo	 ta	 dan	 kot	 kartico	 s	
svojim	imenom.	
	

2.	 del	 –	Na	tablo	zapišite	vrstico:	»On,	ki	 zvezdam	
določa	število,	vsem	daje	imena.«	(Psalm	147,4)	
Vsakemu	otroku	dajte	 listek	 z	vrstico,	da	 jo	pritrdi	
ali	 nalepi	 na	 pravokotno	 območje	 na	 svoji	 zvezdi.	
Nato	naj	otroci	 izmenično	vstajajo	 in	povedo	svoja	
imena,	 medtem	 ko	 v	 zraku	 držijo	 svojo	 zvezdo.	
Skupaj	 ponovite	 svetopisemsko	 vrstico,	 ki	 je	
napisana	 na	 tabli,	 vsakokrat	 ko	 nekdo	 vstane	 in	
pove	svoje	ime.	
	

Kaj	boste	povedali:	
Sveto	pismo	pravi:	»On,	ki	zvezdam	določa	število,	
vsem	daje	imena.«	(Psalm	147:4)	Kdo	mislite,	da	je	
»On«	v	tej	vrstici?	(Bog.)		
	

Tako	je,	Bog.	On	pozna	ime	vsake	zvezde	na	nebu,	
tudi	tiste,	ki	je	ne	moremo	videti.	Če	Bog	pozna	ime	
vsake	zvezde,	potem	on	pozna	tudi	tvoje	ime.	Ti	si	
mu	bolj	poseben/-na	kot	vse	zvezde	na	nebu.	
	

OB	PRIHODU	OTROK	(10	minut)	

		ZAČETNA	MOLITEV	(5	minut)	

PRIPOMOČKI:	
Predloga	zvezde	za	vsakega	otroka	(str.	6)	
Odrezki	vrstice	(str.	7)	
Barvni	sukanec,	barvice,	škarje,	lepilni	trak	
List	z	nalepkami	(po	želji)	
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Zberite	 otroke	 ob	 sebi.	 Po	 uvodu	 preberite	
zgodbo	 neposredno	 iz	 Svetega	 pisma.	 Če	 je	
mogoče,	uporabite	otroško	Sveto	pismo,	 tako	da	
bodo	otroci	vsebino	lažje	razumeli.	
	

Uvod:		
Prejšnjič	 smo	 se	 naučili,	 kako	 je	 Bog	 izbral	
Izraelce,	 da	 so	 edinstveni	 in	 posebni.	 Ampak	 oni	
niso	 želeli	 biti	 edinstveni	 in	 so	 Boga	 zavračali.	
Želeli	 so,	da	 je	namesto	Boga	njihov	kralj	 človek.	
Zato	 jim	 je	 Bog	 dal	 kralja.	 Preroku,	 po	 imenu	
Samuel,	je	pokazal,	koga	je	izbral,	da	bo	kralj	nad	
Izraelci.	 Preberimo	 iz	 Svetega	 pisma	 o	 njihovem	
novem	kralju.	
	

Preberite	1	Samuel	10,20-24	
	

Vprašanja	za	razpravo:		
1) Kje	se	je	Savel	skrival?	(Med	prtljago.)		
2) Zakaj	 mislite,	 da	 se	 je	 Savel	 skrival?	 (Mogoče	

ga	 je	bilo	strah	biti	kralj,	ker	 je	vedel,	da	 je	 to	
težko	delo.)	

3) Kdo	je	izbral	Savla	za	kralja?	(Bog.)	
4) Kaj	 so	 zavriskali	 Izraelci,	 ko	 je	 kralj	 bil	 izbran?	

(Živel	kralj!)	
5) Ali	 bi	 nas	 naj	 bilo	 strah,	 ko	 nas	 Bog	 kliče,	 da	

nekaj	naredimo,	npr.	da	smo	poslušni	staršem	
ali	da	si	delimo	stvari?	(Ne.)	

6) Ali	nas	je	strah,	ko	nas	Bog	kliče	za	nekaj?	Zakaj	
da	ali	ne?	(Jezus	nam	bo	dal	moč	in	pogum,	ki	
nam	 bosta	 pomagala	 dokončati	 karkoli	 nas	
kliče,	da	delamo.)	
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BOG	TE	KLIČE	(igra)	
 

Pri tej igri otroci najdejo Savla, medtem ko se 
skuša skriti med prtljago in se naučijo, da pogum 
pomeni odzvati se na Božji klic. 
	

Teme:	
Pogum,	poslušnost,	Savel.	

	

	
	
	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 srečanjem	natisnite	 in	 izrežite	 sliko	Savla	 in	
krono.	Nalepite	 Savla	na	 leseno	palčko.	Na	 kroni	
izrežite	 črtkano	 črto,	 da	 se	 bo	 prilegala	 Savlovi	
glavi.	Natisnite	eno	ali	več	kopij	predloge	prtljage	
in	 izrežite	 vsako	 torbo.	 Vsako	 torbo	 nalepite	 na	
leseno	palčko.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Otroke	postavite	v	vrsto.	Izberite	enega	otroka,	ki	
je	naj	Samuel.	Samuel	naj	stoji	na	nasprotni	strani	
prostora,	 tako	 da	 je	 s	 hrbtom	 obrnjen	 proti	
drugim.	 Nato	 izberite	 enega	 otroka,	 ki	 naj	 drži	
palčko	s	Savlom	za	 svojim	hrbtom.	Vsem	ostalim	
otrokom	 dajte	 palčko	 s	 torbo,	 da	 bodo	
predstavljali	prtljago,	kamor	se	je	Savel	skril.	

BOŽJA	ZVEZDA	(2.	del)	
Nadaljevanje	od	prej	(glej	Ob	prihodu	otrok).			
	

»On,	ki	zvezdam	določa	
število,	vsem	daje	

imena.«	
Psalm	147,4	

SVETOPISEMSKA	VRSTICA	(7	minut)	

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

PRIPOMOČKI:	
Predloga	Savla	in	krone	(str.	8)	
Predloga	prtljage	(str.	9)	
Lesene	palčke	(od	lučke)	
Lepilo,	škarje	
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Priprava:	
Pred	 srečanjem	 natisnite	 in	 izrežite	 slike	 Savla	 in	
prtljage.	 Obrnite	 štiri	 kozarce	 navzdol	 in	 prilepite	
torbe	 na	 kozarce,	 da	 bodo	 vsi	 izgledali	 enako.	
Natisnite	eno	kopijo	Savla	in	ga	izrežite.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Med	 srečanjem	obrnite	 plastične	 kozarce	 navzdol.	
Medtem	 ko	 otroci	 gledajo,	 nalepite	 Savla	 v	
notranjost	 enega	 izmed	 štirih	 kozarcev.	 Za	 tem	 se	
prepričajte,	 da	 so	 vsi	 kozarci	 obrnjeni	 navzdol.	
Otroci	 naj	 gledajo,	 kako	 pomikate	 kozarce	 naokoli	
in	 poglejte,	 ali	 lahko	 s	 svojimi	 očmi	 spremljajo	
Savlov	skriti	kotiček.	
	

Ko	 ste	 končali	 s	 premikanjem	 kozarcev,	 povejte	
otrokom,	naj	uganejo,	v	katerem	kozarcu	se	skriva	
Savel.	Ko	vsi	otroci	podajo	svoje	odgovore,	razkrijte	
kozarec,	kjer	se	skriva	Savel.	
	

Po	 želji:	 Lahko	 odvzamete	 ali	 dodate	 kozarce,	 da	
igro	naredite	zahtevnejšo	ali	preprostejšo.	
	
Vprašanja	za	razpravo:		
(Če	otroci	ne	poznajo	zgodbe	o	Savlu,	ki	se	je	skrival	
med	prtljago,	jim	lahko	preberete	1	Samuel	10:20-
40	preden	nadaljujte	z	vprašanji	za	razpravo.)	
	
1) Kje	se	je	Savel	skrival?	(Med	prtljago.)		
2) Zakaj	mislite,	da	se	je	Savel	skrival?	(Savla	je	bilo	

strah	biti	kralj,	ker	je	vedel,	da	je	to	težko	delo.)	
3) Ali	mislite,	da	je	imel	razlog	za	strah?	(Ne,	ker	ko	

nas	Bog	kliče,	da	nekaj	storimo,	nam	da	vse,	kar	
potrebujemo.	Biti	moramo	pogumni	in	hrabri.)	

4) Katere	 stvari	 je	 Bog	 želel,	 da	 jih	 storiš	 in	 jih	 ti	
morda	 ne	 želiš	 narediti?	 (Ubogati	 starše,	 deliti,	
se	lepo	obnašati	itd.)	

	

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.	

DODATNI	ČAS	ZA	ZABAVO	(10	minut)	

1

Ko	 imajo	 vsi	 otroci	 svoje	 roke	 za	 hrbtom,	 naj	 se	
Samuel	obrne	in	izbere	nekoga,	za	katerega	misli,	
da	 drži	 Savla.	 Ta	 otrok	 nato	 gre	 do	 Samuela	 in	
pokaže,	 kaj	 drži.	 Če	 Samuel	 izbere	 nekoga,	 ki	 ne	
drži	 Savla,	 se	 mora	 ta	 otrok	 postaviti	 poleg	
Samuela.	 Če	 Samuel	 ugane	 pravilno,	 lahko	 da	
Savlu	krono	na	glavo.	
	

Ko	 je	 Savel	 razkrit,	 izberite	 drugo	 osebo,	 da	 bo	
Samuel	in	začnite	še	enkrat.	
	

Po	želji:	Lahko	pustite	otrokom,	da	ugibajo	dokler	
ne	ugotovijo,	kdo	drži	Savla	ali	pa	postavite	mejo,	
kolikokrat	lahko	ugibajo.	
	

Kaj	boste	povedali:	
Bog	 je	za	kralja	 izbral	Savla.	Moral	bi	priti,	da	bo	
okronan,	 ampak	 se	 je	 skril	 pred	 Samuelom.	
Mogoče	 je	 nas	 tudi	 strah	 opravljati	 dela,	 ki	 nam	
jih	Bog	daje.	Danes	bomo	pomagali	najti	Savla	 in	
ga	 okronali.	 En	 učenec	 bo	 Samuel	 in	 vsi	 ostali	
boste	prtljaga,	za	katero	se	je	Savel	poskusil	skriti.	
Samo	 ena	 oseba	 bo	 držala	 Savla	 (pokažite	
otrokom	 kako	 izgleda	 Savel).	 Vsi	 morate	 imeti	
roke	za	hrbtom,	dokler	niste	poklicani.	
	

(Samuel	 naj	 izgovori	 sledečo	 frazo,	 ko	 kliče	
otroka,	da	naj	pristopi.)	
»Bog	 te	 kliče!	 Bog	 te	 kliče!	 Pokličite	 (otrokovo	
ime)	sem!«	
	
	
	
	
KJE	SI,	SAVEL?	(igra)	
	

Iskanje Savla je lahko zahtevno. V tej igri se 
otroci naučijo, da Bog zmeraj ve, kje so in da jih 
ni potrebo biti strah.  
	

Teme:	
Pogum,	poslušnost,	Savel.	

	
	
	
	
	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	

PRIPOMOČKI:	
Slika	Savla	in	prtljage	(str.	10)	
4	plastični	kozarci	
Lepilni	trka,	škarje	

MOLITEV	in	PRIGRIZEK	(10	minut)	
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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,	 da	
pozna	 vsakega	 otroka	 po	 imenu.	 Ko	 otroci	 jedo	
zdrav	 prigrizek,	 razpravljajte	 z	 njimi	 o	 tem,	 kako	
Bog	pozna	tudi	njihove	priimke.	Povabite	otroke,	
da	z	ostalimi	podelijo	svoja	polna	imena.	
	
	
	

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

2

ZAKLJUČNA	AKTIVNOST	(5-10	minut)	

VEROUČNI	LIST	ZA	DOMOV	

NASLEDNJI	TEDEN	
Ali	mislite,	da	bo	Savel	Izraelcem	
dober	 ali	 slab	 kralj?	 Pridite	
naslednji	teden	in	boste	videli.		
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Kaj	smo	se	naučili:	

Danes	se	je	vaš	otrok	naučil,	da	ga	Bog	pozna	po	imenu.	Naučil	se	je	tudi,	da	ko	ga	
Bog	 kliče,	 da	 nekaj	 naredi,	 bo	 priskrbel	 pogum	 in	 moč,	 ki	 ju	 rabi,	 da	 to	 naredi	
(svetopisemsko	besedilo	iz	1	Samuela	10,20-24).		
	

Kaj	si	bomo	zapomnili:			

»On,	ki	zvezdam	določa	število,	vsem	daje	imena.«	(Psalm	147,4)		

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:	

Z	 otrokom	 razpravljajte	 o	 različnih	 nalogah,	 katere	 bi	 Gospod	 morda	 želel,	 da	
naredijo.	 Na	 primer:	 Ubogati	 starše,	 poslušati	 v	 šoli,	 deliti	 stvari	 itn.	 Otroka	
vprašajte,	katere	od	teh	stvari	je	najtežje	delati	in	zakaj.	Nato	z	otrokom	preberite	
Psalm	 139.	 Razpravljajte	 o	 tem,	 kako	 dobro	 ga	 Bog	 pozna	 in	 kako	 je	 vaš	 otrok	
poseben	vam	in	Bogu.	

	

Dnevna	molitev:	

Dragi	Gospod,	hvala	ti,	da	me	poznaš	in	da	me	kličeš	po	imenu.	Hvala	ti,	Bog,	da	mi	
daješ	moč	in	pogum,	da	naredim,	kar	me	prosiš.	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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