
  

 

MOJZES IN 
MIRJAM 

HVALEŽNI LIKI 

Bogu lahko povemo, da smo hvaležni tako, da mu pojemo hvalnice. 

 

 
 

1. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

Teme: 

 

Zahvaljevanje, hvaležnost. 

GLASBILA (aktivnost) 
Otroci bodo raziskovali igranje glasbil in 
slavljenje Boga. 
 

Teme: 
Hvaležnost, zahvaljevanje, slavljenje. 
 
 
 
 

 
 
Čas trajanja: 
Približno 10 minut. 
 

Priprava: 
Razporedite glasbila po mizi. 
 

Kaj boste naredili: 
Povabite otroke, da si ogledajo glasbila ko pridejo 
k verouku. Če se vam zdi pomembno, pokažite 
otrokom kako držati in igrati glasbila. Spodbudite 
jih k temu, da delijo glasbila med seboj, ker 
verjetno ne bo dovolj glasbil za vse otroke in se 
morda spomnite pesmi, ki jo lahko pojejo 
medtem, ko igrajo glasbila. 
 

Uporaba: Ali ste vedeli, da lahko z igranjem glasbil 
izkažemo hvaležnost Bogu? Mnogo ljudi v Svetem 
pismu poje in igra glasbila, da s tem slavijo Boga. 
Bog se veseli, ko igramo glasbo z namenom, da se 
mu zahvaljujemo. 

 
 
 
 
 
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. 
 

PRIPOMOČKI: 

Različna otroška glasbila – ukulele, tamborin, 
ropotuljice, bongo, ksilofon itd. 
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Zberite otroke okoli sebe in jih pripravite na čas za 
zgodbo. Po uvodu preberite odlomek neposredno 
in Svetega pisma. Preberite vsak odlomek, preden 
vprašate pripadajoča vprašanja. 
 

Uvod: 
Sedaj smo v mesecu novembru ali kdo ve, kateri 
praznik praznujemo v novembru (dan zahvale)? 
To je čas, ko veliko govorimo o hvaležnosti. 
Ampak ali ste vedeli, da obstaja več načinov s 
katerimi lahko pokažemo našo hvaležnost Bogu? 
Danes bomo začeli govoriti o hvaležnih likih, tako 
da se bomo naučili kako in zakaj sta bila Mojzes in 
Mirjam hvaležna Bogu. 

 

Preberite 2 Mojzes 15,1-6 in 15,19-21 
 

Vprašanja za razpravo: 
1) Kako Mojzes pokaže svojo hvaležnost Bogu? (S 

petjem pesmi.) 
2) Zakaj je Mojzes hvaležen? (Ker je Bog razdelil 

morje in utopil sovražnike.) 
3) Kako Mojzes opiše Boga? (Kot bojevnika, ki je 

mogočen, močan, velik, veličasten, itd.) 
4) Kdo še izkaže hvaležnost skozi pesem? 

(Mirjam, Mojzesova in Aronova sestra.)  
5) Kako še lahko izkazujemo hvaležnosti? (Skozi 

glasbila, kot je tamburin.) 
6) Kako druga pesem opisuje Boga? (Kot visoko 

vzvišenega oz. hvaljenega.) 
7) Ali lahko pokažemo hvaležnost Bogu na enak 

način? (Da.) 
 

Zaključek: Mojzes in Mirjam sta pokazala 
hvaležnost Bogu skozi pesmi, slavljenje in igranje 
glasbil. Tudi mi lahko pokažemo hvaležnost na 

enak način. Glasba je eden najbolj znanih načinov 
izražanja hvaležnosti in Bog je zadovoljen, ko 
pojemo in ga hvalimo s hvaležnim srcem.   
 

 
 
IZKAZOVANJE HVALEŽNOSTI (aktivnost)  
Otroci bodo odigrali slab in dober način kako 
pokazati hvaležnost. 
 

Teme: 
Obnašanje, hvaležnost. 
 
 
 
 
Čas trajanja: 
Približno 10 minut. 
 

Kaj boste naredili: 
Razložite otrokom, da obstajajo slabi in dobri 
načini izkazovanja hvaležnosti. Zaigrajte en ali dva 
načina izkazovanja hvaležnosti in povabite 
prostovoljce, da zaigrajo ostale. Primeri 
vsebujejo: pritoževanje, pomoč, prerekanje, 
poslušnost, objemanje, kujanje, pohvalo, 
prerivanje, itd. Po vsakem izzivu (primeru), ki so 
ga pravilno uganili, pomagajte otrokom ugotoviti, 
ali je to dober ali slab način izkazovanja 
hvaležnosti.  
Uporaba:  
Reči hvala je lepo, ampak izkazovanje hvaležnosti 
na dober način je še boljše. Vadite izkazovanje 
hvaležnosti na različne načine, ker če smo lahko 
hvaležni drugim, smo lahko tudi  Bogu. 

»Gospod je moja moč in 
moja pesem, bil mi je v 

rešitev. To je moj Bog, zato 
ga bom hvalil, Bog mojega 
očeta, poveličal ga bom.« 

2 Mojzes 15,2 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (5 minut) 

Pojte vrstice z melodijo himne (hvalnice), 
»Mogočna utrdba je naš Bog« in tako naučite 
otroke vrstice: 
Gospod je moja moč in moja pesem, 
bil mi je v rešitev. 
To je moj Bog, zato ga bom hvalil, 
Bog mojega očeta, 
poveličal ga  bom.   
 

ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Nič 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 
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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: 
Vodite otroke v molitev in razdelite zdrav 
prigrizek. Medtem ko jedo poslušajte slavilno 
glasbo. Pogovarjajte se o vokalih, glasbilih in o 
tem, kako se počutijo ob poslušanju slavilne 
glasbe. Povabite otroke naj povedo svoje mnenje 
o glasbi. Opomnite jih, da je petje in igranje 
glasbil čudovit način izkazovanja hvaležnosti 
Bogu. 
 

 
 
PRAZNOVANJE Z ROPOTULJICAMI (aktivnost) 
Otroci bodo izdelali svoja glasbila za slavljenje 
Boga skozi glasbo.  
 

Teme: 
Hvaležnost, slavljenje. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Čas trajanja: 
Približno 10 minut. 
 

Priprava: 
Uporabite močan lepilni trak, da zaprete spodnje 
dele tulca. Nato dajte v vsaki tulec 10 suhih 
fižolčkov in zaprite z močnim lepilnim trakom. 
Potem izrežite 6-10 trakov za vsakega otroka. Vse 
pripomočke razdelite med otroke.  
 

Kaj boste naredili: 
Povabite otroke naj izberejo trakove papirja s 
katerimi bi radi okrasili svoje ropotuljice in nato 

nalepite trakove na tulce. Potem bodo tulce 
okrasili z nalepkami po svoji želji. Če želijo, lahko 
ropotuljice dodatno okrasijo z okrasnimi trakovi. 
Uporaba: 
Zdaj, ko imamo svoja glasbila, jih lahko 
uporabimo med slavljenjem Boga. Z glasbili lahko 
na zabaven način pokažemo, kako hvaležni smo 
Bogu in kako ga ljubimo. 
 
 
 
Na koncu srečanja dajte vsakemu otroku kopijo, 
da jo odnese domov. 
 

  
 

PRIPOMOČKI: 
Tulci toaletnega papirja 
Trakovi iz barvnega papirja 
Fižolčki 
Močan lepilni trak 
Prozoren lepilni trak 
Nalepke 
Okrasni trakci (po izbiri) 

ZAKLJUČNA AKTIVNOST (5-10 minut) 

MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 

NASLEDNJI TEDEN 
Pridite spet prihodnji teden in 
slišali boste še o enem liku, ki je 
bil hvaležen. 
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Kaj smo se naučili: 

Sedaj smo v mesecu novembru – to je čas, ko veliko govorimo o hvaležnosti. Danes 
smo začeli z lekcijami o hvaležnosti, tako smo se naučili, zakaj sta bila Mojzes in 
Mirjam hvaležna Bogu. Mojzes in Mirjam sta izkazala svojo hvaležnost Bogu s 
pesmimi, slavljenjem in igranjem na glasbila. In mi lahko izkažemo svojo 
hvaležnost na enak način. Glasba je eden izmed najbolj znanih načinov za 
izkazovanje hvaležnosti Bogu in Bog je navdušen nad našim petjem in slavljenjem 
njega s hvaležnimi srci (svetopisemsko besedilo iz 2 Mojzesa 15,1-6, 19-21).  

Kaj si bomo zapomnili:   

»Gospod je moja moč in moja pesem, bil mi je v rešitev. To je moj Bog, zato ga bom 
hvalil, Bog mojega očeta, poveličal ga bom.« (2 Mojzes 15,2)  
 

Zapojte prvi del himne Mogočna utrdba je naš Bog in se tako naučite vrstice z vašim 
otrokom:   
Gospod je moja moč in moja pesem, 
bil mi je v rešitev. 
To je moj Bog, zato ga bom hvalil, 
Bog mojega očeta, 
poveličal ga  bom. 

Predlog za aktivnost staršev in otroka: 

Oglejte si sličice in poslušajte zvoke različnih glasbil na internetu. Bolj specifično pa 
se naučite o glasbilih, ki jih v cerkvi uporabljamo pri slavljenju. Vprašajte svojega 
otroka, katero glasbilo jim je najbolj všeč. Razložite otrokom, da so poleg glasbil 
tudi naši glasovi glasbila za slavljenje. Naša glasbila in naše glasove lahko 
uporabimo kjerkoli in kamorkoli gremo, da slavimo in izražamo hvaležnost Bogu. 

Dnevna molitev: 

Hvala, Bog, da nas varuješ in ljubiš. Nauči nas imeti hvaležna srca in izkazovati 
hvaležnost. Hvala, ker si poslal Jezusa, da je umrl za naše grehe na križu. 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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