
		

ZAVEZA	
	Z	MAVRICO	

Noetovo	življenje	

Pri	tej	lekciji	se	bodo	otroci	učili	o	Božji	večni	zavezi	z	Noetom	in	zemljo.	

	

	
	

4.	lekcija	
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Teme:	
Noe,	zaščita,	obljube.	
	
	
	
BARVITI	TRAKOVI	(aktivnost)	
 

Ta aktivnost bo vizualen prikaz otrokom, da 
prepoznajo barve mavrice in se seznanijo z eno 
izmed najbolj vidnih zavez.  
	

Teme:	
Zaveza,	obljube,	mavrica.	

	

Čas	trajanja:	
Približno	5	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 srečanjem	 natrgajte	 dolge	 trakove	 krep	
papirja	 in	 jih	položite	na	mizo,	da	 jih	bodo	otroci	
lahko	 vzeli	 in	 z	 njimi	 mahali	 naokoli.	 Z	 lepilnim	
trakom	 razporedite	 trakove	 na	 tleh	 v	 obliko	
mavrice.	
	

Kaj	boste	povedali:	
Ko	vstopite	v	učilnico,	izberite	eno	barvo	traku	in	
z	njim	mahajte	naokoli,	po	zraku	in	se	veselite	nad	
barvo,	ki	jo	je	Bog	ustvaril.	Jaz	bom	šla	naokrog	in	
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vprašala,	kakšne	barve	je	vaš	trak.	Ko	vas	pokličem,	
mi	 boste	 povedali	 barvo	 svojega	 traku	 in	 ga	
postavili	na	sredino	kroga.	
	

	(Pokličite	barve	po	vrstnem	redu,	kot	so	v	mavrici.	
Če	 imate	več	trakov	 istih	barv,	 jih	postavite	zraven	
drugega.	 Vrstni	 red:	 rdeča,	 oranžna,	 rumena,	
zelena,	modra,	vijolična.)	
	

Zdaj,	ko	so	vsi	trakovi	na	sredini	kroga,	mi	povejte,	
kaj	 je	 to,	 kar	 smo	 ustvarili.	 (Naj	 otroci	 ugibajo.)	
Tako	je!	To	je	mavrica.	Danes	se	ne	bomo	učili	le	o	
mavrici	 in	 barvah,	 temveč	 o	 nečem	 dosti	 bolj	
čudovitem,	 kar	 je	 skrito	 v	 barvah	 mavrice.	 To	 je	
Božja	 večna	 zaveza	 z	 Zemljo.	 Ne	 moremo	 videti	
vseh	 barv,	 ker	 je	 toliko	 odtenkov.	 Ne	 moremo	
videti	 vse	 zemlje,	 ker	 je	 tako	 velika,	 toda	Bog	 vidi	
vse	 barve	 in	 vso	 Zemljo.	 Bog	 je	 sklenil	 zavezo	 in	
obljubil,	da	ne	bo	nikoli	več	poplavil	celotne	zemlje.	
	
	
	
	
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.	

OB	PRIHODU	OTROK	(10	minut)	

ZAČETNA	MOLITEV	(5	minut)	

PRIPOMOČKI:	
Barven	krep	papir	
Papirnati	 robčki	 ali	 karton	 (oranžen,	 rdeč,	
zelen,	rumen,	moder,	vijoličen)	
Lepilni	trak	
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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:		
Noe	 je	 nadaljeval	 z	 ugajanjem	 Bogu	 po	 poplavi.	
Daroval	mu	je	daritve	na	oltarju,	da	bi	ga	počastil.	
Božja	ljubezen	do	Noeta	in	zemlje	je	bila	čudovita.	
Bog	 je	 želel	 Noetovo	 pomoč	 pri	 tem,	 da	 bi	 več	
ljudi	naselilo	zemljo.	Dovolil	je	ljudem,	da	vladajo	
zemlji	 in	 živalim.	 Bog	 je	 želel	 tudi	 pokazati,	 kako	
močno	 ljubi	 Noeta	 in	 zemljo.	 Preberimo,	 da	
izvemo,	kakšno	obljubo	je	Bog	dal	Noetu	in	zemlji,	
da	bi	pokazal	svojo	ljubezen.	
	

Preberite	1	Mojzes	8,20-22;	9,1-17	
	

Ko	preberete	oba	dela,	preberite	1	Mz	9,1-17	 še	
enkrat,	 vendar	naj	 tokrat	otroci	 spuščajo	glasove	
ali	se	premikajo,	ko	so	prebrane	določene	besede.	
To	 bo	 pritegnilo	 otroke,	 da	 bodo	 bolje	 poslušali	
zgodbo	 in	 si	 zapomnili	 nekaj	 pomembnejših	
besed.	
	

Vprašanja	za	razpravo:		
1) Kateri	 simbol	 je	 Bog	 postavil	 na	 nebo	 kot	

znamenje,	 da	 nikoli	 več	 ne	 bo	 poplavil	 vse	
zemlje?	(Mavrico	–	glej	1	Mojzes	9,15.)		

2) S	 kom	 je	 Bog	 sklenil	 zavezo?	 (Z	 Noetom	 in	
vsemi	bitji	na	zemlji.)	

3) Ali	bo	Bog	še	naprej	držal	svojo	obljubo,	tudi	če	
bodo	 ljudje	grešili	 in	delali	hudo?	 (Da,	Bog	bo	
držal	svojo	zavezo.	Nikoli	ne	bo	poplavil	celotno	
zemljo,	kajti	on	vedno	drži	svojo	obljubo.)	
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4) Kako	 dolgo	 bo	 ta	 zaveza	 trajala?	 (Tako	 dolgo,	
kot	 bo	 obstajala	 Zemlja	 oziroma	 dokler	 bodo	
živeli	ljudje	na	Zemlji.)	

5) Zakaj	 mislite,	 da	 je	 Bog	 izbral	 mavrico	 za	
znamenje	 zaveze?	 (Dovolite	 otrokom	
odgovoriti.	Ker	se	mavrica	pojavi	po	dežju,	je	to	
kot	 opomnik	 Bogu,	 da	 ne	 poplavi	 več	 vse	
zemlje.)	

	
	
	
ZAVEZA	LJUBEZNI	(aktivnost)	
 

Preko te aktivnosti si bodo otroci pridobili 
razumevanje zaveze in hkrati naredili nekaj za 
domov. 
	

Teme:	
Zaveza,	obljube,	mavrica.	

	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Kaj	boste	povedali:	
(Pokažite	otrokom	prstan	ali	svoj	poročni	prstan.)	
Lep	je,	a	nosi	tudi	veliko	pomena	in	obljub.	Ko	se	
par	 poroči,	 si	 navadno	 izmenja	 prstan.	 Ta	 prstan	
je	simbol	njune	zaveze.	Pomeni,	da	se	bosta	mož	
in	žena	 ljubila,	spoštovala,	častila	vse	dni	svojega	
življenja.	 Danes	 bomo	 zavezali	 barven	 kos	 volne	
na	 prst,	 kot	 prstan,	 da	 si	 bomo	 lažje	 zapomnili	
Božjo	zavezo	ljubezni	nam	in	zemlji.	

PRIPOMOČKI:	

Barvna	volna	
Škarje	
Prstan	

Otroci	naj	vrstico	nekajkrat	ponovijo	in	ob	tem	mahajo	
s	svojimi	trakovi	po	zraku.	Med	drugim	delom	vrstice	
naj	zamahujejo	v	krogu,	kot	da	bi	obkrožali	Zemljo.	

»Svojo	mavrico	
postavljam	v	oblake	in	bo	
v	znamenje	zaveze	med	

menoj	in	zemljo.«	
1	Mojzes	9,13	

SVETOPISEMSKA	VRSTICA	(7	minut)	

SVETOPISEMSKA	ZGODBA	(15	minut)	

ČAS	ZA	ZABAVO	(10	minut)	
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(Zavežite	 kos	 volne	 vsakemu	otroku	 okrog	 prsta.	
Naj	ne	bo	zavezan	pretesno,	da	si	ga	otroci	lahko	
snamejo.)	Mavrica	ni	edina	Božja	obljuba.	Leta	je	
Bog	govoril	ljudem,	da	bo	prišel	k	njim	Odrešenik.	
Bog	 je	 izpolnil	 obljubo,	 ko	 se	 je	 rodil	 Jezus.	
Podobno	 nam	 je	 Bog	 obljubil	 darilo,	 preden	 je	
odšel	 v	 nebesa.	 Ta	 obljuba	 se	 je	 izpolnila,	 ko	 je	
prišel	 Sveti	 Duh.	 Bog	 drži	 svoje	 obljube.	 Vsaka	
obljuba	je	zaveza	njegove	ljubezni.	
Ko	 vas	 bodo	 drugi	 spraševali,	 kaj	 imate	 okrog	
svojega	 prsta,	 recite,	 da	 je	 to	 opomnik	 Božje	
ljubeče	obljube	 ali	 zaveze	 svojemu	 ljudstvu.	 (Naj	
otroci	vadijo	in	povedo	to	drug	drugemu.)	
	

MAVRIČNA	DIRKA	(igra)	
	

Zabavna igra, ki pomaga otrokom prepoznati 
različne barve in izboljšati njihovo spretnost 
poslušanja. 
	

Tema:	
Noe,	mavrica,	samo	za	zabavo.	

	
	
	
	
	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Natisnite	 in	 izrežite	 kartice	 za	mavrično	 dirko	 na	
trden	 papir.	 Natisnite	 jih	 dovolj	 za	 vse	 otroke.	
Kartice	bodo	bolj	vzdržljive,	če	jih	plastificirate.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Preden	 pričnete,	 pridržite	 kartice	 in	 naj	 otroci	
poimenujejo	barve	kart,	 ki	 jih	držite.	Ponovite	 ta	
postopek,	 dokler	 se	 otroci	 ne	 seznanijo	 z	
različnimi	barvami.	
Vsakemu	otroku	dajte	 eno	 karto	 in	 jim	 razložite,	
da	 se	 bodo	 igrali	 zabavno	 igro,	 ki	 se	 imenuje	
Mavrična	dirka.	Nič	ni	narobe,	če	imajo	otroci	po	
isto	karto.	Razložite	jim,	da	boste	poklicali	različne	
barve	 in	 če	 pokličete	 bravo,	 ki	 jo	 imajo	 oni,	 naj	
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naredijo	 korak	 naprej.	 Če	 to	 storijo	 z	 napačno	
barvno	 karto,	 naj	 stopijo	 nazaj.	 Ko	 pokličete	
mavrico,	stopijo	naprej	vsi	otroci.		
	
	
	
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:	
Preden	 imate	 prigrizek,	 se	 Bogu	 zahvalite	 za	
njegovo	večno	zavezo	 ljubezni.	Uporabite	smarties	
bonbone	 in	 krekerje.	 Iz	 bonbonov	 naj	 otroci	
ustvarijo	svojo	mavrico.		
	
	
	
Medtem	 ko	 otroci	 čakajo	 na	 svoje	 starše,	 zapojte	
neko	pesmico.	
	
	
	
Na	koncu	srečanja	dajte	vsakemu	otroku	kopijo,	da	
odnese	domov.	

DODATNI	ČAS	ZA	ZABAVO	(10	minut)	

PRIPOMOČKI:	
Kartice	(str.	5)	

		VEROUČNI	LIST	ZA	DOMOV	

ZAKLJUČNA	AKTIVNOST	(5-10	minut)	

MOLITEV	in	PRIGRIZEK	(10	minut)	

NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	 spet	 prihodnji	 teden	 in	
izvedeli	 boste	 še	 več	o	Noetu	 in	
veliki	nalogi,	ki	mu	jo	je	Bog	dal.	
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Kaj	smo	se	naučili:	

Danes	se	je	vaš	otrok	naučil	nekaj	o	pomenu	in	simboliki	mavrice:	to	je	Božja	večna	
zaveza	ljubezni.	Vaš	otrok	je	med	drugim	odkril,	da	Bog	ne	bo	nikoli	prelomil	svoje	
obljube	(svetopisemsko	besedilo	iz	1	Mojzes	8,20-22;	9,1-17).		
	

Kaj	si	bomo	zapomnili:			

»Svojo	mavrico	postavljam	v	oblake	in	bo	v	znamenje	zaveze	med	menoj	in	zemljo.«	(1	
Mojzes	9,13)		

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:	

Med	 tednom	 preberite	 skupaj	 kot	 družina	 naslednje	 vrstice:	 1	 Mz	 9,1-17;	 2	 Mz	
14,14;	2	Mz	20,12;	Jer	29,11;	Ps	50,15;	Ps	103,17;	Prg	1,33;	Prg	22,6;	Iz	40,29-31,	Mt	
11,28-29,	Jn	14,27;	Rim	6,23,	Rim	8,37-39,	Rim	10,9;	Flp	4,19	
Bog	nam	je	dal	veliko	obljub	v	svoji	Besedi.	Njegove	obljube	so	resnične	in	na	njih	
se	 lahko	 zanašamo.	 Kot	 družina	 raziščite	 obljube	 v	 Svetem	 pismu	 s	 tem,	 da	
preberete	te	vrstice	vsak	večer.	Ko	končate,	spodbudite	svojega	otroka,	da	nariše	
risbo,	kaj	vsaka	obljuba	pomeni	njemu.	
	

Dnevna	molitev:	

Dragi	Gospod,	hvala	ti	za	tvojo	večno	zavezo	ljubezni	z	mano	in	zemljo.	Hvala	ti,	da	
nikoli	ne	prelomiš	obljube.	Nauči	me,	kako	obdržati	svojo	obljubo	s	tabo	in	drugimi.	
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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