
		

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.	

	

DELAMO 
ZA JEZUSA 

RASTEMO Z JEZUSOM 

Pri	tej	lekciji	se	bodo	otroci	naučili,	da	duhovna	rast	pride	preko	služenja	
drugim.	Bog	želi,	da	bi	vsi	delali	z	vsem	srcem,	kakor	da	bi	delali	zanj.		

	

 
 

3. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

Teme:		
Pomoč,	rast,	služiti,	duhovna	rast.	

	
Ko	pridejo	otroci,	jim	naročite,	naj	se	posedejo	na	
tla	v	velik	krog.	Vprašajte	jih,	kakšne	službe	imajo	
njihovi	 starši.	 Ali	 so	 tudi	 babice	 in	 dedki	 še	 v	
službah	in	če	ja,	kakšno	je	njihovo	delo?	Na	koncu	
otroke	 vprašajte,	 kaj	 si	 želijo	 biti	 oni	 po	 poklicu,	
ko	odrastejo.	

	
	
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.	
b) Prošnjo	 za	 Božje	 vodstvo,	 še	 posebej	 za	

učitelje,	 da	 bi	 Božjo	 besedo	 razložili	 na	
otrokom	razumljiv	in	smiseln	način.		
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Pred	 pričetkom	 pripovedovanja	 naj	 se	 otroci	
zberejo	 okoli	 vas.	 Po	 uvodu	 preberite	
svetopisemski	 odlomek	 o	 delu	 za	 Boga.	 Če	 je	
mogoče,	uporabite	otroško	Sveto	pismo,	da	bodo	
otroci	vsebino	lažje	razumeli.		
	

Uvod: 	
Bog	nam	pomaga	rasti	na	veliko	različnih	načinov.	
Dal	 nam	bo	 delo,	 ki	 nam	bo	 pomagalo	 rasti.	 Dal	
nam	bo	 tudi	moč,	 ki	 jo	 potrebujemo,	 da	 to	 delo	
naredimo.	 V	 Svetem	 pismu	 je	 mnogo	 primerov	
opravil,	ki	 jih	je	Bog	dal	svojim	ljudem.	Te	naloge	
so	bile	včasih	majhne,	drugič	pa	zelo	velike.		
	

Preberite	Kološanom	3,23-24	
	

Vprašanja	za	razpravo: 	
1) Kaj	 pravi	 Sveto	 pismo	 glede	 načina,	 kako	 naj	

delamo?	(Delati	moramo	iz	srca.)	
2) Kaj	 pomeni	 delati	 iz	 srca?	 (Da	 se	 potrudimo	

najbolje,	kolikor	se	da.)	
3) Sveto	 pismo	 omenja,	 da	 naj	 delamo	 tako	 za	

koga?	(Za	Boga	in	ne	za	človeka.)	
4) Bog	vidi	delo,	ki	ga	opravimo.	Kaj	bomo	prejeli	

od	 Boga?	 (V	 povračilo	 bomo	 prejeli	 dediščino	
od	Gospoda.)	

5) Kakšne	 vrste	 naloge,	 ki	 jih	 morate	 opraviti,	
imate	vi?	(Delo	za	šolo,	opravila	doma.)	

6) Ali	opravljate	te	naloge	iz	vsega	srca?	(Dovolite	
otrokom	odgovoriti.)	

7) Ali	 opravljate	 te	naloge,	 kot	da	bi	 jih	delali	 za	
Boga?	(Dovolite	otrokom	odgovoriti.)	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

ČIGAVA	SLUŽBA	JE	TO?	(aktivnost)	
Otroci	povežejo	like	z	ustreznim	poklicem.		
	

Teme:	
Duhovna	rast,	zabava.	
	
	
	
	
	
	
Trajanje:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 srečanjem	 natisnite	 predlogo	 za	 vsakega	
otroka.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Otrokom	 razdelite	 predloge	 in	 jih	 prosite,	 naj	 s	
črtami	 povežejo	 risane	 junake	 s	 poklici,	 ki	 jih	
opravljajo.	
	

Ko	 otroci	 končajo,	 pregledajte	 skupaj	 vsako	 sliko	
in	 pokažite	 otrokom,	 kako	 ste	 vi	 povezali	 slike	 z	
liki.	 Poudarite,	 da	 bi	 bilo	 astronavtu	 zelo	 težko	
opravljati	 delo	 gasilca.	 Gasilcu	 bi	 bilo	 prav	 tako	
težko	opravljati	delo	policista.	
	

Dokončajte	aktivnost	tako,	da	pojasnite,	kako	Bog	
tudi	 nam	 zaupa	 določene	 naloge,	 ki	 jih	moramo	
opraviti.	 In	dal	nam	 je	 sposobnosti	 in	 talente,	da	
te	naloge	lahko	opravimo.	In	ko	to	delamo,	bomo	
zagotovo	rasli.		

»Vse zmorem v  
Kristusu, ki mi daje moč.« 

Filipljanom 4,13 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (5 minut) 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 

Pojasnite	otrokom,	da	z	Božjo	pomočjo	lahko	
delamo	različne	stvari,	ki	jih	sami,	v	svoji	moči,	ne	
bi	nikoli	zmogli.	Ko	rastemo,	nam	bo	Bog	dal	
številne	naloge	za	opraviti,	dal	pa	nam	bo	tudi	
moč,	ki	jo	potrebujemo	za	uresničitev	le-teh.	

ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Predloga	(str.	5)	
Pisala	
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BOG	NAM	DAJE	MOČ	(tematski	pogovor)	
Igračam	 moč	 dajejo	 baterije,	 mi	 pa	 dobivamo	
moč	od	Boga.	
	

Teme:	
Zadovoljstvo,	Božja	moč.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Trajanje:	
Približno	5	minut.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Prikazali	 boste,	 da	 na	 enak	 način,	 kakor	 igrača	
potrebuje	baterije,	mi	potrebujemo	Boga,	da	nam	
daje	moči.	Pred	srečanjem	vzemite	baterije	ven.	
	

Kaj	boste	povedali:	
Danes	 imam	 tukaj	 zelo	 zanimivo	 igračo.	 Edina	
težava	je,	da	ne	deluje.	Ogledujte	si	igračo	iz	večih	
kotov,	 nato	 jo	 obrnite	 in	 recite:	 »Aha,	 že	 vidim,	
kaj	je	problem.	Tukaj	spodaj	pod	igračo	je	majhen	
predalček.	Zagotovo	mora	biti	nekaj	noter,	 le	kaj	
bi	 to	 bilo?«	 Verjetno	 bodo	 zavpili:	 »Potrebuje	
baterije,«	toda	za	zdaj	ignorirajte	njihov	predlog.		
Nato	 vzemite	 bankovec	 za	 pet	 evrov	 in	 recite:	
»Zanima	me,	a	bo	to	delovalo?«	Vstavite	denar	v	
predalček	in	preizkusite	igračo.	Še	vedno	ne	dela.	
Odstranite	 denar	 in	 ponovite	 postopek	 –	 tokrat	
uporabite	 sliko	 igrače;	 nato	 poskusite	 še	 s	 sliko	
kužka.	 Končno	 poslušajte	 predlog	 otrok	 in	
uporabite	baterije.	»Aha,	to	je	igrača	potrebovala	
–	 baterije!	 Sedaj	 pa	 deluje	 brezhibno.«	 Pokažite	
na	kratko.		
Veste,	 otroci,	 tako	 je	 tudi	 z	 nami	 ljudmi.	 Lahko	
poizkusimo	različne	stvari,	da	bi	bili	zadovoljni	oz.	
srečni,	toda	nobena	od	teh	stvari	ne	deluje.	Lahko	
poskusimo	z	denarjem,	 igračo,	hišnimi	 ljubljenčki	
ali	 drugimi	 stvarmi,	 toda	 nič	 nas	 ne	 more	 tako	
osrečiti	kot	Bog.	Ko	prosimo	Boga,	da	pride	v	naše	
življenje	in	prevzame	nadzor,	potem	naša	življenja	
dobijo	 pravi	 smisel	 in	 namen.	 Zato	 ne	 polnite	
svojih	življenj	s	smetmi,	temveč	z	Bogom.	

	
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.	
Prigrizek:	
Začnite	 z	 molitvijo	 in	 zahvalo	 Bogu	 za	 njegovo	
dobroto	 in	 da	 nam	 pomaga	 rasti.	 Otrokom	
ponudite	 preste.	 Medtem	 ko	 jih	 jedo,	 naj	 jih	
razpolovijo	na	različne	velikosti	 in	ob	tem	rečejo:	
»Ni	 važno,	 kako	 velika	 ali	majhna	 je	 naloga,	 Bog	
nam	bo	pomagal,	da	jo	opravimo.«	

	
	
Medtem	 ko	 otroci	 čakajo	 na	 starše,	 jim	 povejte,	
da	 jim	 Bog	 že	 daje	 naloge,	 na	 primer	 to,	 da	
morajo	 ubogati	 starše	 in	 biti	 prijazni	 eden	 z	
drugim.	 Naša	 naloga	 je	 tudi,	 da	 v	 cerkev	
povabimo	 svoje	 prijatelje,	 da	 se	 lahko	 skupaj	 z	
nami	učijo	o	Bogu.	
	
	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	jo	odnese	domov.	
	

	
	 	MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 

ZAKLJUČNA AKTIVNOST (5-10 minut) 

DODATNI ČAS ZA ZABAVO (5 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Igrača	na	baterije	
Baterije	
Bankovec	za	5	EUR	
Slika	igrače	
Slika	kužka	
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Kaj smo se naučili: 

Danes se je vaš otrok učil o delu za Jezusa. Bog želi, da vsako stvar, ki jo počnemo, 
naredimo najboljše, tako kot če bi jo delali zanj. Vaš otrok je slišal, da ko se uči za 
šolo ali piše domačo nalogo, mora to delati kakor za Jezusa, da njega osreči. Jezus 
omogoči, da ob tem, ko opravljamo te naloge, rastemo tudi duhovno. Naše naloge 
so na začetku majhne, toda v mislih moramo imeti, da karkoli delamo, moramo 
delati kakor za Jezusa. (Obravnavano svetopisemsko besedilo: Kološanom 3,23-24)  

Kaj si bomo zapomnili:   

»Vse zmorem v Kristusu, ki mi daje moč.« (Filipljanom 4,13)  
 
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: 

Skupaj z otrokom naredite seznam majhnih opravil, ki jih lahko otrok sam opravi 
po stanovanju. Stvari kot so pospravljanje knjig, pomoč pri pomivanju posode ali 
pometanju oz. sesanju tal. Dovolite otroku, da si izbere opravila in mu nato 
pomagajte, da to pravilno opravi. To ga bo učilo odgovornosti in mu pokazalo, da 
je pomemben del družine. Spomnite otroka, da je Bog vedno na voljo, da nam 
pomaga. Želi, da svoje naloge opravimo najbolje, da bomo potem zmožni 
opravljati še večje in zahtevnejše naloge. Ni pa se nam potrebno težjih stvari bati, 
ker vemo, da nam Bog stoji ob strani.   

Dnevna molitev: 

Dragi Gospod, hvala ti, da mi pomagaš. Hvala, da mi daješ moč in mi pomagaš 
rasti, da lahko delam stvari zate. Želim se kar najbolj potruditi zate, da te 
razveselim. Čeprav se moje naloge sedaj zdijo majhne, vem, da so pomembne, ker 
jih delam tudi zate. 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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Rastemo z Jezusom 
3. lekcija: DELAMO ZA JEZUSA 
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