
		

zunanjo	 črto	 skrinje	 in	 prepognite	 med	 sekcijami,	
da	 oblikujete	 škatlo	 (ki	 vsebuje	 pokrov).	 Stranice	
skrinje	 utrdite	 na	 mestu	 tako,	 da	 znotraj	 škatle	
zlepite	 sekcije	 skupaj.	 Ko	 so	 škatle	 končane,	 naj	
otroci	izrežejo	zaklad,	ki	ga	želijo	imeti	v	svoji	škatli.	
	

Uporaba:	Naše	zaklade	(Sveto	pismo,	našo	ljubezen	
do	 drugih,	 imetje	 itd.)	moramo	 uporabiti	 tako,	 da	
pomagamo	drugim	in	služimo	Bogu.	
	

Da	prihranite	čas:	Skrinje	za	zaklad	izrežite	že	prej.	
	

	
	
	
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.	
	

JOAŠ 
IN ATALJA 

DOBER KRALJ, SLAB KRALJ 

Ta	lekcija	bo	otroke	naučila,	da	je	vedno	najboljše,	če	smo	poslušni	Bogu.	

	

 
 

3. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 
PRIPOMOČKI: 
Predloga	(str.	5-6)		
Voščenke	
Škarje	
Lepilni	trak	
Trši	papir	

Teme:	
Vera,	slediti	Bogu,	poslušnost,	zaupanje.	
	
	
	
UPORABLJAM	SVOJ	ZAKLAD	(ročno	delo)	
Otroci	bodo	naredili	 izdelek,	ki	 jih	bo	spominjal,	
da	naj	so	poslušni	Bogu.	
	

Teme:	
Slediti	Bogu,	poslušnost,	molitev.		

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	

Priprava:	
Na	 trši	 papir	 natisnite	 predloge	 in	 razdelite	
voščenke.	

Kaj	boste	naredili:	
Otrokom	 povejte	 o	 kralju	 Joašu,	 ki	 je	 uporabil	
zaklad,	da	je	prenovil	tempelj	(2	Kraljev	12)	in	jim	
razložite,	 da	 Bog	 želi,	 da	 uporabljamo	 naše	
premoženje	za	dobro	delo.	Vsakemu	otroku	dajte	
obe	 predlogi	 in	 jim	 povejte,	 naj	 pobarvajo	 svoje	
skrinje	in	zaklad.	Nato	pomagajte	otrokom	izrezati	
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Pred	 pričetkom	 pripovedovanja	 naj	 se	 otroci	
zberejo	 okoli	 vas.	 Po	 uvodu	 preberite	 zgodbo	
neposredno	 iz	 Svetega	 pisma.	 Če	 je	 mogoče,	
uporabite	 otroško	 Sveto	 pismo,	 da	 bodo	 otroci	
vsebino	lažje	razumeli.	
	

Uvod: 	
Atalja	 je	 bila	 slaba	 kraljica,	 ki	 je	 želela	 umoriti	
vsakega	v	svoji	družini,	ampak	Bog	je	zaščitil	Joašo	
in	ga	kasneje	naredil	 za	kralja.	Bog	nas	ščiti	pred	
zlim	in	nam	bo	pomagal,	ko	Ga	poslušamo.	
	
Preberite	2	Kraljev	11,1-3,	12-18.	
	

Vprašanja	za	razpravo: 	
1) Kaj	je	naredila	Atalja?	(Ubila	je	svojo	družino	in	

se	postavila	za	kraljico.)		
2) Kdo	 je	 bil	 Jojada?	 (Duhovnik,	 ki	 je	 Joaša	

postavil	za	kralja.)	
3) Kaj	se	je	zgodilo	z	Ataljo?	(Bila	je	umorjena.)	
4) Kaj	 se	 je	 zgodilo	 s	 templjem	 lažnega	 boga	

Baala?	(Bil	je	uničen.)	
	

Preberite	2	Kraljev	11,1-2;	12,1-5,	13-16.	
	

Vprašanja	za	razpravo: 	
1) Zakaj	je	Joaš	bil	skrit?	(Da	ga	ne	bi	ubili.)		
2) Kaj	 je	 naredil,	 ko	 je	 postal	 kralj?	 (Obnovil	 je	

tempelj/cerkev.)	
3) Kako	 so	 bili	 opisani	 delavci?	 (Bili	 so	

odkriti/govorili	so	resnico.)	
4) Kaj	 se	 naučimo	 o	 Bogu	 iz	 te	 zgodbe?	 (Da	 nas	

bo	zaščitil	in	nam	bo	pomagal.)	
	

Zaključek:	
Bog	nas	bo	kaznoval,	če	bomo	delali	hudo	(slabe	
stavri)	in	mu	ne	bomo	poslušni.	Bog	nas	bo	zaščitil	
in	 nam	 pomagal,	 če	 se	 odločimo,	 da	 mu	 bomo	
poslušni.	

VARUJ	SRCE	(igra)	
Otroci	 se	 bodo	 naučili	 varovati	 svoje	 srce	 od	
greha.		
	

Tema:	
Srce,	poslušnost,	greh.	
	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Priprava:	
Balon	napihnite	in	ga	dobro	pritrdite	na	steno	ali	
belo	 tablo.	Nato	na	 tleh,	 s	 trakom	naredite	 črto,	
približno	1,5	metra	od	balona.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Otrokom	povejte,	da	nam	Pregovori	4,23	pravijo,	
naj	 varujemo	 svoja	 srca,	 saj	 vse	 kar	 delamo,	
prihaja	 iz	 srca.	 Izberite	 otroka,	 ki	 bo	 »varoval«	
srce	tako,	da	bo	stal	pred	balonom	in	s	papirnatim	
krožnikom	odbijal	žogice	za	namizni	tenis.	Ostalim	
otrokom	 naročite,	 naj	 se	 postavijo	 za	 trak	 in	 se	
izmenjujejo,	ko	vržejo	dve	ali	tri	žogice	v	srce.	Ko	
pride	 vsak	 otrok	 na	 vrsto,	 izberite	 nekoga	
drugega,	 da	 bo	 »varuh«.	 Za	 zabavo	 lahko	
prinesete	 majhno	 nagrado	 za	 »varuha«,	 ki	 bo	
odbil	največ	žogic.	
	

Uporaba:		
Greh	 je	 kot	 žogica	 za	 namizni	 tenis	 –	 če	 ne	
pazimo,	bo	prišla	do	srca!	

Otrokom	 razložite,	 da	 se	 beseda	 »hudo«	 nanaša	 na	
slabe	stvari,	ki	 jih	naredimo.	Ta	vrstica	 jih	bo	naučila,	
da	se	lahko	odločimo	odgovarjati	na	dobre	načine,	ne	
glede	na	to,	kaj	se	zgodi.	

»Temveč premagaj 
hudo z dobrim.« 

Rimljanom 12,21b 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (5 minut) 

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

PRIPOMOČKI: 
Balon	v	obliki	srca	(ali	prilepite	srce	iz	papirja	na	
navaden	balon)	
Žogice	 za	 namizni	 tenis	 (ali	 majhne	 papirnate	
žogice)	
Papirnati	krožnik	
Krep	ali	lepilni	trak	
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JOAŠ	IN	ATALJA	–	PRSTNE	LUTKE	(ročno	delo)	
Otroci	bodo	izdelali	lutke,	ki	jih	bodo	spominjale	
na	to,	da	naj	so	poslušni	Bogu.	
	

Teme:	
Sledit	Bogu,	poslušnost,	greh.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Natisnite	predlogo	za	vsakega	otroka.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Otroko	 s	 predloge	 preberite	 uvodni	 del	 zgodbe.	
Nato	 razdelite	 papir	 in	 voščenke	 ter	 povejte	
otrokom,	 naj	 pobarvajo	 lutke	 (lahko	 narišejo	
obraze,	oblačila	in	krone	na	lutke,	ki	predstavljajo	
ljudi).	Zatem	pomagajte	otrokom	izrezati	lutke	po	
neprekinjeni	črti	 in	prepognite	po	črtkanih	črtah.	
Strani	lutk	zlepite	tako,	da	bodo	trdno	stale.	Nato	
lahko	 otroci	 vadijo,	 kako	 bi	 povedali	 zgodbo	 s	
svojimi	 lutkami.	 Nazadnje	 pomagajte	 otrokom	
položiti	 lutke	 v	 plastično	 vrečko	 (skupaj	 s	
pravokotnim	izrezkom	uvoda	zgodbe).	
	

Uporaba:		
Bog	želi,	da	smo	mu	poslušni,	ker	nas	on	ljubi.	Če	
sprejmemo	 slabe	 odločitve,	 bodo	 sledile	
posledice.	
	

Da	prihranite	čas:	
Lutke	izrežite	že	prej.	
	
	
	
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:	
Pripravite	mešanico	 kosmičev,	 penic	 in	 bonbone	
M&Ms.	 Nekaj	 jih	 položite	 v	 plastično	 vrečko	 za	
vsakega	 otroka.	 Za	 piti	 prinesite	 tudi	 majhne	
sokove	 na	 slamico	 ali	 vodo.	 Po	 vodenju	 otrok	 v	
molitvi,	 dajte	 vsakemu	 prigrizek.	 Otroke	
vprašajte,	 kateri	 je	 njihov	 najljubši	 kos	 ali	
»zaklad«	 v	 prigrizku.	 Pogovorite	 se	 o	 tem,	 kako	
nam	Bog	daje	dobre	stvari,	ki	nas	opominjajo,	naj	
mu	služimo	in	smo	mu	poslušni.	
	
	
	
Otroke	 vprašajte,	 če	 vedo,	 kaj	 je	 »nasilnež«	
(izsiljevalec).	Pomagajte	jim	razumeti,	da	je	nekdo	
nasilnež,	ko	ta	oseba	grozi,	je	hudobna	do	drugih	
ali	 je	nasilna	do	drugih.	Na	kratko	opišite	zgodbo	
o	nekaj	nasilnežih	v	Svetem	pismu	(npr.	Goljat)	in	
kako	 je	 Bog	 opravil	 z	 njimi.	 Otrokom	 pomagajte	
razumeti,	 da	 če	 grdo	 ravnamo	 z	 drugimi	 in	 smo	
neposlušni	Bogu,	 ima	to	vedno	posledice,	tudi	če	
se	 te	 posledice	 ne	 zgodijo	 takoj.	 Moramo	 biti	
poslušni	Boga	in	biti	prijazni	in	se	ne	obnašati	kot	
nasilneži.	
	
	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	jo	odnese	domov.	
	
	

PRIPOMOČKI: 
Predloga	z	lutkami	za	prste	(str.	7)	
Voščenke	
Škarje	
Lepilni	trak	
Majhne	plastične	vrečke	

DODATNI ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 

ZAKLJUČNA AKTIVNOST (5-10 minut) 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 
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Kaj smo se naučili: 

Atalja je bila slaba kraljica, ker je želela škodovati svoji družini in ni poslušala Boga. 
Joaš je bil dober kralj in Bog ga je ščitil. Če se odločimo delati slabo stvar, se bo to 
končalo s posledicami, poslušnost Bogu pa se bo končala z zaščito in blagoslovi. 
Bog, pomagaj nam sprejemati dobre odločitve (svetopisemsko besedilo iz 2 Kraljev 
11,1-3, 12-18; 2 Kraljev 12,1-5 in 13-16).  

Kaj si bomo zapomnili:   

»Temveč premagaj hudo z dobrim.« (Rimljanom 12,21b)  

Otroku razložite, da se beseda »hudo« nanaša na slabe stvari, ki jih naredimo. 
Pogovorite se o načinih, s katerimi lahko naredi nekaj dobrega, ne slabega (npr. da 
je prijazen do drugega otroka, ki je hudoben). Prav tako razmislite in podelite nekaj 
primerov iz lastnega življenja, ko ste delali napačno stvar, ki je vodila do posledic. 
Ta vrstica bo naučila otroka, da se lahko odločamo za dobre načine, ne glede na to, 
kaj se zgodi. 

Predlog za aktivnost staršev in otroka: 

Na papir zapišite besedo »NASILNEŽ«. Otroku pomagajte prebrati črke in mu 
povejte, kaj pomeni ta beseda (oseba, ki uporablja moč, da grozi ali škoduje 
drugim). Nato se poskusite skupaj spomniti nekaterih nasilnežev iz Svetega pisma 
(npr. Goljat) in zapišite njihova imena na papir. Nato povejte otroku o nasilnežu, na 
katerega ste vi naleteli v življenju in zapišite še njegovo ime na papir. Nazadnje 
vprašajte otroka, ali je Bog zadovoljen, ko se ljudje obnašajo kot nasilneži (ne). 
Pomagajte mu, da se spomni Božjih načinov, s katerimi lahko pomaga drugim, npr. 
da je prijazen in radodaren. Na koncu raztrgajte papir kot simbol tega, da ste se 
odločili biti poslušni Bogu. 

Dnevna molitev: 

Bog, pomagaj nam varovati svoja srca pred grehom in pomagaj nam sprejemati 
dobre odločitve. Vemo, da poslušaš naše molitve in nas ljubiš, ker si poslal Jezusa, 
da umre za naše grehe. Hvala za tvojo zaščito. 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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Dober kralj, slab kralj 
3. lekcija: JOAŠ IN ATALJA 
 
Prevod: Laura Kramberger 
Tehnična ureditev: Sabina M. Scobie 
Ljubljana, 2017 
 
Material ni za prodajo. 
 

Good King, Bad King 
Lesson 3: JOASH AND ATHALIAH 
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