
		

Temno	moder	šeleshamer	je	za	ozadje	
Bel	papir	naj	bo	za	besedilo	
Zelen	šeleshamer	je	za	besedo	PRVO	
Rumena	obroba	naj	bo	za	linije	
Rdeč	papir	je	za	»X«	
	

Navodila:	
Tekom	srečanja	razdelite	otrokom	drugi	par	slik,	da	
ju	 pobarvajo.	 Ko	 bodo	 končali,	 jim	 pomagajte	
izrezati	 vsako	 sliko	 in	 naj	 jo	 nalepijo	 na	 pravilno	
stran	plakata.		
Če	boste	uporabili	vnaprej	pobarvane	slike,	morate	
otrokom	razdeliti	 le	eno	sliko	 (kot	 je	prikazano).	 Iz	
tega	 lahko	 naredite	 igro,	 tako	 da	 otrok	 sam	
prepozna,	na	katero	stran	plakata	spada	slika	in	se	
o	 tem	 pogovorite.	 Ta	 plakat	 je	 zelo	 prikladen	 za	
popestritev	vseh	štirih	lekcij	serije	»Postaviti	Jezusa	
na	prvo	mesto«.	
Na	 začetku	 vsake	 lekcije	 razdelite	 otrokom	
potreben	 par	 slik	 za	 vsako	 lekcijo.	 Tako	 bo	 plakat	
vsak	 teden	 bolj	 in	 bolj	 zapolnjen.	 Če	 je	 v	 vaši	
skupini	veliko	otrok,	lahko	naredite	več	plakatov	ali	
pa	slike	prilepite	na	tablo.	
	

Z NAŠIMI 
DEJANJI 

POSTAVITI JEZUSA NA PRVO MESTO 

Naše	 obnašanje	 je	 odraz	 naše	 ljubezni	 do	 Jezusa.	 Ta	 lekcija	 bo	 naučila	
otroke,	kako	postaviti	Jezusa	na	prvo	mesto	skozi	vsako	dejanje	doma,	v	
šoli,	cerkvi,	med	prijatelji	in	družino.	

	

 
 

2. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

Teme:	
	 Obnašanje,	odločitve,	slediti	Jezusu,	ugajati	Bogu.	

POSTAVITI	JEZUSA	NA	PRVO	MESTO	(plakat)	
Otrokom	 razdelite	 en	 par	 pobarvank	 s	 predloge,	
ki	 jo	 naj	 pobarvajo	 na	 pričetku	 vsake	 lekcije	 te	
serije	in	se	odločijo,	kam	slike	spadajo	na	plakatu.	
Če	 ne	 boste	 uporabili	 spodaj	 prikazanega	
predloga,	 lahko	otroci	kljub	temu	pobarvajo	slike	
in	 jih	 lahko	 nalepite	 na	 tablo.	 Vsak	 par	 slik	 bo	
pomagal	 otrokom	 dojeti,	 kako	 izgleda,	 ko	
postavimo	Jezusa	na	prvo	mesto	in	obratno,	kako	
izgleda,	ko	Jezusu	ne	pripada	prvo	mesto	v	naših	
življenjih.	 Če	 želite,	 lahko	 slike	 pobarvate	 že	
vnaprej.	 Otroci	 bodo	 uživali	 ob	 dopolnjevanju	
plakata	 in	 spoznavanju,	 kako	 lahko	 z	 besedami,	
dejanji,	mislimi	postavijo	Jezusa	na	prvo	mesto.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	

PRIPOMOČKI: 
Predlogi	(str.	6	in	7)	
Predloge	s	črkami	(str.	8-11)	
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Pred	 pričetkom	 pripovedovanja	 naj	 se	 otroci	
zberejo	 okoli	 vas.	 	 Po	 uvodu	 preberite	 zgodbo	 o	
maziljenju	Jezusa	Svetega	pisma.	
	

Uvod: 	
To,	kar	počnemo,	je	pomembno	ravno	toliko,	kot	
to,	kar	govorimo.	Prejšnji	teden	smo	se	seznanili	s	
tem,	 da	 lahko	 z	 našimi	 besedami	 postavimo	
Jezusa	na	prvo	mesto.	Tokrat	pa	si	bomo	ogledali,	
kako	 postaviti	 Jezusa	 na	 prvo	 mesto	 z	 našimi	
dejanji.	Kaj	moramo	mi	storiti	 za	Gospoda?	("…in	
mu	služite	v	zvestobi	z	vsem	svojim	srcem.”)	
Današnja	zgodba	govori	o	ženi,	ki	ni	živela	dobro,	
vse	 dokler	 ni	 spoznala	 Jezusa.	 Tako	 zdaj	 živi	 za	
Jezusa,	 ki	 je	 na	prvem	mestu	 v	 njenem	 življenju.	
Želela	mu		je	na	poseben	način	izraziti	ljubezen	in	
hvaležnost	 za	 to,	 ker	 jo	 je	 spremenil	 v	 povsem	
novo	 osebnost.	 Preberimo	 zgodbo	 iz	 Svetega	
pisma,	da	vidimo,	kaj	je	naredila.	
	

Preberite	Luka	7,36-38,	44-48	
	

Vprašanja	za	razpravo: 	
1) Kdo	 je	 povabil	 Jezusa	 k	 sebi	 na	

večerjo?	(Farizej.)	
2) Kaj	 je	 žena	 prinesla	 s	 seboj	 na	

večerjo?	(Alabastrno	posodo	polno	olja.)	
3) S	čim	je	žena	umila	Jezusova	stopala	(S	svojimi	

solzami.)	
4) S	čim	pa	jih	je	posušila?	(S	svojimi	lasmi.)	
5) Kaj	 je	 še	storila	 ta	žena?	(Poljubila	 je	 Jezusova	

stopala	in	jih	mazilila.)	

6) Zakaj	 farizeju	 ni	 bilo	 všeč,	 da	 se	 je	 žena	
dotikala	Jezusa?	(Ker	je	bila	grešnica.)		

7) Ali	 verjameš,	 da	 je	 bila	 ta	 žena	 resnično	
hvaležna	Jezusu	in	ga	je	s	temi	dejanji	postavila	
na	prvo	mesto?	(Da.)		

8) Kako	 lahko	 vaša	 dejanja	 izražajo	 to	 veliko	
ljubezen	 do	 Jezusa?	 Kako	 lahko	 naredimo	
nekaj	 takega,	 kot	 je	 žena	 storila	 v	 tej	
zgodbi?	(Dovolite	otrokom	odgovoriti.)	

	
	
	
DATI	JEZUSU	NAJBOLJŠE	(ročno	delo)	
Otroci	bodo	naredili	stekleničke	»mazila«	in	dali	
Jezusu	najboljše.	
	

Teme:	
Blagoslovi,	dajati,	hvaležnost,	ugajati	Bogu.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Trajanje:	
Približno	20	minut.	
	

Trajanje:	
Poskrbite,	da	predhodno	očistite	vse	plastenke	in	
odtranite	 papir,	 ki	 je	 nalepljen	 nanje.	 Lahko	

»Služite Gospodu v 
zvestobi z vsem svojim 

srcem, kajti, glejte, kako 
velike reči je storil z 

vami.« 
1 Samuel 12,24 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (5 minut) 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 

Bog	 želi,	 da	mu	 dajemo	 najboljše.	 On	 nam	 je	
dal	veliko	možnosti,	da	mu	služimo	na	posebne	
načine	 in	 ne	 smemo	 pozabiti,	 zakaj	 želimo	
služiti	 Bogu	 in	mu	 dati	 naše	 najboljše.	 Bog	 je	
toliko	 storil	 za	nas	 in	 včasih	 je	 edini	 način,	 da	
se	 mu	 zahvalimo	 ta,	 da	 mu	 to	 vrnemo.		
Naj	 otroci	 parkrat	 ponovijo	 ta	 del	 vrstice	
tekom	 srečanja.	 Ko	boste	 v	 zraku	držali	 rdeče	
papirnato	srce	in	vprašali	»Kaj	morate	storiti	za	
Gospoda?«	 bodo	 otroci	 odgovorili:	 	»…in	 mu	
služite	v	zvestobi	z	vsem	svojim	srcem.«	

ČAS ZA ZABAVO (20 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Plastenka	(za	vsakega	otroka)	
Okrasni	papir	ali	trši	papir	
(nekaj	listov	za	vsakega	otroka)	
Revije,	nalepke	
Lepilo,	škarje,	flomastri	
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uporabite	 nekaj	 okrasnega	 papirja	 ali	 pa	
preprosto	uporabite	različne	barve	tršega	papirja.	
Lažje	bo,	če	že	v	naprej	narežete	papir	na	trakove,	
da	si	jih	bodo	otroci	lahko	izbrali.	Tako	boste	tudi	
zmanjšali	 nered.	 Pripravite	 nekaj	 nalepk	 in	
barvnih	 flomastrov,	 s	 katerimi	 si	 bodo	 otroci	
lahko	 okrasili	 svoje	 plastenke	 kakorkoli	 želijo.		
Prav	tako	pripravite	nekaj	starih	časopisov	in	revij	
ter	 škarje	 za	 potem,	 ko	 bodo	 otroci	 dokončali	
svoje	plastenke.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Otrokom	 dajte	 na	 razpolago	 dovolj	 časa,	 da	
najprej	okrasijo	plastenke	z	okrasnim	papirjem,	jih	
pobarvajo	s	flomastri	in	popestrijo	z	nalepkami.		
Ko	 končajo	 z	 okraševanjem,	 jim	 dajte	 par	minut	
da	 si	 ogledajo	 revije	 in	 si	 izberejo	 5	 do	 6	 slik,	 ki	
prikazujejo	 to,	 kar	 bi	 si	 oni	 želeli	 početi.	 Na	
primer,	 če	 se	 želijo	 ukvarjati	 s	 športom,	 lahko	
poiščejo	 in	 izrežejo	slike	žoge	ali	atleta.	Če	 jim	 je	
všeč	ples,	 si	 naj	 najdejo	 sliko	balerine	 ali	 plesnih	
čeveljcev.	Na	veliko	načinov	 lahko	 izrazijo	 to,	kar	
bi	 radi	 počeli.	 Otroci	 naj	 položijo	 te	 slike	 v	
plastenko,	ko	jim	vi	naročite	tako.		
	

Kaj	boste	povedali:	
Medtem,	 ko	 bodo	 otroci	 rezali	 slike	 iz	 revij,	 jih	
seznanite,	 da	 se	 boste	 danes	 pogovarjali	 o	 tem,	
kako	moramo	dati	Jezusu	svoje	naboljše.	Ne	glede	
na	 to,	 kar	 delamo,	 ali	 se	 ukvarjamo	 s	 športom,	
izdelovanjem	česa,	ali	uporabljamo	svoj	talent,	ne	
smemo	pozabiti,	da	je	Bog	tisti,	ki	nam	je	dal	vse,	
kar	imamo.	Da	bi	mu	izkazali	svojo	hvaležnost,	mu	
lahko	damo	svoje	najboljše.	
Razložite	otrokom,	da	je	to	podobno	temu,	kar	je	
storila	 tista	 žena,	 ko	 je	 izlila	 vso	 dišavno	 olje	 na	
Jezusova	 stopala,	 jih	 umila	 ter	 osušila	 s	 svojimi	
lasmi.	Dala	je	nakaj,	kar	je	bilo	zares	posebnega	in	
dragocenega	 za	 Jezusa.	 Bila	 je	 ponižna	 in	 mu	 je	
dala	najboljše,	da	bi	mu	izkazala	svojo	ljubezen.		
(Naj	otroci	položijo	te	slike	v	svoje	plastenke	in	jih	
zaprejo.)	 Na	 enak	 način	 lahko	 uporabimo	 naše	
plastenke	in	to,	kar	je	na	sliki;	kar	nam	je	všeč,	da	
bi	 pokazali	 Jezusu,	 da	 ga	 želimo	 imeti	 na	 prvem	
mestu	 v	 življenjih,	 v	 tem,	 kar	 delamo	 in	 kako	 to	
delamo.	 Bog	 želi,	 da	 mu	 damo	 najboljše	 in	 to	
moramo	storiti,	to,	kar	zmoremo	zanj.	
	

	
BODI	 HVALEŽEN	 ZA	 TO,	 KAR	 TI	 JE	 BOG	 DAL	
(pogovor)	
Otroci	 bodo	 izkazali	 svojo	 hvaležnost	 ob	
zavedanju,	kako	nam	je	ljubeči	Očka	dal	vse,	kar	
potrebujemo.	
	

Teme:	
Blagoslovi,	Božja	ljubezen,	hvaležnost,	preskrba.	
	
	
	
	
	
	
	
Trajanje:	
Približno	10	minut.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Vse	te	majhne	stvari	položite	že	prej	v	vrečko,	da	
otroci	 ne	 bodo	 videli,	 kaj	 je	 noter.	 Zraven	 sebe	
postavite	 majhno	 škatlico	 na	 sredino	 sobe	 in	
otroci	 naj	 se	 posedejo	 okrog	 vas.	 Otroci	 bodo	
najprej	 zagledali	 prazno	 škatlo,	 toda	 potem	 jo	
boste	 napolnili	 z	 majhnimi	 rečmi.	 Ko	 dodate	 en	
predmet,	se	naj	otroci	zahvalijo	Bogu.		
	

Kaj	boste	povedali:	
Otroci,	 želim	 vas	 vprašati,	 kaj	 vidite,	 kaj	 je	 v	
škatli?	 Ali	 mi	 lahko	 kdo	 od	 vas	 pove,	 kaj	 točno	
bomo	v	njej	našli?	(Dajte	jim	čas,	da	ugotovijo.)		
Zdaj	 pa	 želim,	 da	 pomislite	 na	 stvari,	 ki	 nam	 jih	
daje	Bog	 in	za	katere	ste	mu	hvaležni.	Vzamite	si	
par	minut	in	razmislite	o	tem	in	nato	bomo	odprli	
škatlo.	 (Medtem	 ko	 oni	 razmišljajo,	 jih	
spodbudite,	da	pomislijo	tudi	na	osnovne	stvari,	ki	
nam	jih	daje	Bog	iz	dneva	v	dan.)		
Prav,	povej	mi	par	stvari,	na	katere	si	se	spomnil.		
(Poskrbite,	da	bo	vsak	omenil	vsaj	eno	stvar.)		
Zdaj	bom	odprla	škatlo,	toda	imamo	izbiro.	Lahko	
se	zahvalimo	Bogu	za	vse	kar	imamo,	kar	smo	prej	
našteli,	 ali	 pa	nadaljujemo	s	 svojimi	 življenji	brez	
zavedanja,	 da	 je	Bog	 tisti,	 ki	 nam	 je	dal	VSE,	 kar	
potrebujemo.	 Prav,	 pa	 odprimo	 škatlo.	 (Ko	
odpirate	 škatlo,	naj	pridejo	otroci	bližje,	 da	bodo	
videli	 kaj	 je	 noter,	 verjetno	 se	 bodo	 spraševali	
zakaj	 je	prazna	 in	 tako	 jim	 lahko	 razložite,	 da	 so	
	
	
	
 

	
	 	
	

DODATNI ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Škatla,	vrečka	
Majhni	 predmeti:	 hiška,	 avtomobilček,	 hrana,	
oblačila,	majhni	ljudje	–	kot	starši,	stari	starši	itd.	
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tudi	naša	življenja	včasih	prazna	kot	ta	škatla.)		
Bog	 bi	 se	 lahko	 odločil	 in	 nam	 ne	 dal	 tega,	 kar	
imamo.	 Vendar	 nam	 je	 dal	 to,	 kar	 potrebujemo,	
ker	nas	 ljubi	 in	 želi,	 da	 smo	 srečni.	 Zahvalimo	 se	
mu	za	to,	da	nam	je	dal	vse,	kar	imamo.		
Pričnite	 v	 škatlo	 polagati	 majhne	 stvari,	 eno	 po	
eno	in	ob	tem	naj	otroci	povejo	na	primer	»Hvala	
ti,	 Bog,	 za	 mojo	 hišo«,	 »hvala	 ti,	 Bog,	 za	 mojo	
glasbo«	 itd.	 To	 je	 priložnost	 za	 otroke,	 da	 se	
zahvalijo	 Bogu	 za	 to,	 kar	 jim	 je	 dal	 in	 se	 s	 tem	
naučijo,	da	moramo	zmeraj	biti	hvaležni	Bogu	za	
vse	 stvari,	 ki	 nam	 jih	 daje,	 četudi	 so	 majhne	 in	
nepomembne.	 Tako	 bodo	 otroci	 videli	 polno	
škatlo	 in	 se	 spomnili,	 da	 nam	 Bog	 daje	 več,	 kot	
potrebujemo,	saj	nas	ljubi	in	zato	bi	se	mu	morali	
zahvaljevati	iz	dneva	v	dan.		
	
	
	
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:	
Pričnite	 z	 molitvijo	 Bogu	 in	 se	 mu	 zahavlite,	 da	
skrbi	 za	 nas	 vsak	 dan.	 Med	 prigrizkom	 se	
pogovorite	 o	 tem,	 kako	 lahko	 postavimo	 Jezusa	
na	 prvo	 mesto,	 z	 našimi	 dejanji	 in	 skozi	 dobre	
stvari,	 ki	 jih	 naredimo	 za	 druge	 ter	 služenjem	
Gospodu.	 Naštejte	 nekaj	 primerov,	 kako	 lahko	
služimo	 Bogu.	 Na	 primer:	 pomijemo	 posodo,	
pomagamo	 mami	 očistiti	 hišo,	 pospravimo	 naše	
igrače,	ko	se	nas	prosi	itd.	
	
	
	
BOG	PRAVI	...	(igra)	–	glej	prejšnjo	lekcijo	
Igrajte	 se	 to	 živahno	 igro,	 medtem,	 ko	 otroci	
čakajo,	da	jih	pridejo	iskat	starši.	
	
	
	

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

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 

ZAKLJUČNA AKTIVNOST (5-10 minut) 

NASLEDNJI	TEDEN	
Zdaj	 lahko	 postavimo	 Jezusa	 na	
prvo	mesto	 z	 našim	 besedami	 in	
dejanji,	 toda	 to	 še	 ni	 vse.	 Pridite	
spet	 prihodnji	 teden,	 da	 se	
naučite	 o	 skrivnostnem	 prostoru	
v	 naših	 življenjih,	 kjer	 moramo	
Jezusa	postaviti	na	prvo	mesto.	

	

MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 
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Kaj smo se naučili: 

Danes se je vaš otrok naučil o tem, kako postaviti Jezusa na prvo mesto z našimi 
dejanji. Govorili smo o ženi, ki je živela grešno življenje, a je nato prosila Boga za 
odpuščanje. Bog je spremenil njeno življenje. Poljubljala je Jezusova stopala in izlila 
drago dišavno olje na njegove noge. Njena dejanja odražajo, kako zelo ji je bilo žal 
za to, kako se je pred tem obnašala ter hkrati izkazovala hvaležnost za Božje 
odpuščanje. (Obravnavano svetopisemsko besedilo: Luka 7,36-38, 44-48)  

Kaj si bomo zapomnili:   

»Služite Gospodu v zvestobi z vsem svojim srcem, kajti, glejte, kako velike reči je storil 
z vami.«	(1 Samuel 12,24)  
 
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: 

Kot starši veste, kako lahko je zagreniti otrokovo življenje s tem, kaj lahko in kaj ne 
sme storiti. Vzemite si nekaj časa v molitvi in prosite Boga, kaj lahko naredite ta 
teden, da bi pokazali otroku skozi svoja dejanja, da ga imate radi. Nato to naredite! 
Tako boste lahko pokazali svojemu otroku skozi izkušnjo, kako lahko tudi on ali 
ona izkazuje ljubezen do drugih skozi dejanja in tako da naredi zanje nekaj lepega.  

Dnevna molitev: 

Dragi Gospod, hvala ti, da nas učiš, kako uporabljati dejanje v tvojem imenu, da bi 
drugim pokazali, kako jih ljubiš. Pomagaj nam ne pozabiti na molitev in te prositi, 
da nam pomagaš, še preden karkoli naredimo, kar bi lahko nekomu škodilo. 
Pomagaj nam ne pozabiti dati tebi slavo skozi dejanja. 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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