
		

RUTA	DELA	
ZA	BOGA	

RUTINA	KNJIGA	

Pri	tej	 lekciji	bodo	otroci	odkrili,	kako	nam	Bog	kaže	naklonjenost	 in	na	
mnoge	načine	skrbi	za	nas;	in	da	je	bolje	ugajati	Bogu	kakor	ljudem.	

	

	
	

2.	lekcija	

	

1

Teme:	
Dajati,	pomoč,	prijaznost,	preskrba,	Ruta,	služiti.	
	
	
	
KAJ	JE	V	TVOJI	KOŠARI?	(aktivnost)	
Aktivnost, ki otrokom pokaže, kako Bog skrbi za 
nas na številne načine. 
	

Teme:	
Blagoslovi,	preskrba.	

	

Čas	trajanja:	
Približno	15	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 pričetkom	 pripravite	 vse	 naštete	 pripo-
močke.	Med	srečanjem	dajte	košaro	na	mizo,	da	
bodo	otroci	lahko	videli	vse	predmete	njej.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Otrokom	 dajte	 nekaj	 časa,	 da	 si	 ogledajo	 in	
preučijo	 vse	 predmete	 v	 košari.	 Cilj	 je,	 da	 si	
zapomnijo	 čim	 več	 predmetov	 in	 potem	 vsakega	
narišejo.	Predmete	lahko	vzamejo	iz	košare,	da	jih	
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pogledajo,	 toda	 ko	 končajo,	 morajo	 dati	 predmet	
nazaj	v	košaro.	Na	koncu	odštevajte	zadnjo	minuto,	
ki	 je	 otrokom	na	 voljo	 za	 ogled	 predmetov.	 Ko	 se	
zadnja	 minuta	 izteče,	 pokrijte	 košaro	 s	 kuhinjsko	
krpo.	 Nato	 dajte	 otrokom	 papir	 in	 barvice	 ter	 jim	
povejte,	da	morajo	narisati	vse,	kar	so	si	zapomnili,	
da	je	v	košari.	
	

Čez	nekaj	minut	vzemite	predmete	iz	košare,	enega	
po	enega.	Prosite	otroke,	naj	ob	vsakem	predmetu,	
ki	so	si	ga	zapomnili,	dvignejo	roko.	Povejte	jim,	da	
imajo,	če	so	prej	na	kakšen	predmet	pozabili,	sedaj	
možnost,	 da	 manjkajoče	 narišejo	 na	 svoj	 list.	
Nadaljujte	z	jemanjem	predmetov	iz	košare,	dokler	
ne	izvlečete	vseh.	
	

Kaj	boste	povedali:	
Vsi	ti	predmeti	imajo	nekaj	skupnega.	Predstavljajo	
različne	načine,	s	katerimi	Bog	skrbi	za	nas.	On	nam	
daje	 denar,	 hrano,	 prostor	 za	 spanje,	 oblačila,	
čevlje,	 prijatelje	 in	 družino.	 Bog	 zelo	 rad	 skrbi	 za	
svoje	otroke.	
	

	
	
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	 in	

povabilo	Svetemu Duhu,	naj	je	prisoten	v	srcih.	

OB	PRIHODU	OTROK	(15	minut)	

ZAČETNA	MOLITEV	(5	minut)	

PRIPOMOČKI:	
Velika	košara,	kuhinjska	krpa,	barvice,	list	papirja	
V	košaro	dajte:		
Hrano	(npr.	škatla	kosmičev)	
Kovance,	čevelj,	klobuk	ali	rokavice	
Majhno	igračo,	plastenko	vode	
Predlogo	s	sliko	družine	in	hiše	(str.	6)	
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Pred	 pričetkom	 pripovedovanja	 naj	 se	 otroci	
zberejo	 okoli	 vas.	 Po	 uvodu	 preberite	 zgodbo	 o	
Rutinem	 trdem	 delu	 za	 Boga	 neposredno	 iz	
Svetega	 pisma.	 Uporabite	 otroško	 Sveto	 pismo,	
da	bodo	otroci	vsebino	lažje	razumeli.	
	

Uvod:		
Zadnjič	 smo	 se	 učili,	 kako	 pogumna	 je	 bila	 Ruta,	
da	 je	 svoji	 tašči	 sledila	 v	 tujo	 deželo	 in	 služila	
Bogu,	 ki	 ga	 ni	 poznala.	 V	 2.	 poglavju	 Ruta	 še	
naprej	 sledi	 Naomi	 in	 Bogu.	 Ker	 si	 mora	 najti	
hrano,	 konča	 na	 polju	 in	 tam	 pobira	 pšenično	
zrnje.	Tako	sebi	in	Naomi	priskrbi	hrano.	To	polje	
je	 pripadalo	 Naominemu	 sorodniku.	 Preberimo	
zgodbo,	 da	 vidimo,	 ali	 je	 bila	 Ruta	 za	 svoje	 trdo	
delo	nagrajena.	
	

Preberite	odlomek	iz	Rutine	knjige	2,2-8,	17-21.	
(Odlomek	 preberite	 otrokom	 z	 občutkom.	
Uporabite	 različne	 glasove	 za	 različne	 osebe:	
Ruto,	Naomi,	Boaza	in	vrhovnega	hlapca.)	
	

Vprašanja	za	razpravo:		
1) Kdo	 je	 delal	 na	 žitnem	polju,	Naomi	 ali	 Ruta?	

(Ruta.)		
2) Čigavo	je	bilo	polje?	(Od	družinskega	sorodnika	

po	imenu	Boaz.)	
3) Ali	 je	 Boaz	 dovolil	 Ruti,	 da	 je	 nadaljevala	 s	

paberkovanjem	zrn	na	njegovem	polju?	(Ja.)	
4) Sveto	pismo	pove,	da	si	je	Ruta	vzela	malo	časa	

za	počitek.	Ali	misliš,	da	je	bilo	Rutino	trdo	delo	
poplačano?	 (Da,	ker	 je	našla	milost	pri	Boazu.	
Ta	 jo	 je	 prosil,	 naj	 ponovno	 pride.	 Nabrala	 je	
več	kot	dovolj	žita	zase	in	Naomi.)	

5) Kako	 je	reagirala	Naomi,	ko	se	 je	Ruta	vrnila	s	
toliko	zrnja?	(Bila	je	vesela	in	presenečena.)	
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6) Kako	misliš,	 da	 se	 je	 počutil	 Bog,	 ko	 je	 videl,	
kako	trdo	je	delala	Ruta?	(Bog	je	bil	najbrž	zelo	
zadovoljen.)	

7) Ali	misliš,	 da	 je	 šla	 Ruta	 na	 Boazova	 polja	 po	
naključju,	 ali	 je	 bil	 to	 Božji	 načrt?	 (Šla	 je	 po	
Božjem	načrtu;	tako	je	Bog	poskrbel	zanjo.)	

8) Kako	 je	 Bog	 Ruti	 in	 njeni	 tašči	 Naomi	 izkazal	
dobroto?	 (Ruto	 je	 vodil	 na	 kraj,	 kjer	 je	 lahko	
nabrala	veliko	žita.)	

9) Na	 kakšne	 načine	 Bog	 izkazuje	 dobroto	 tvoji	
družini?	(Dovolite	otrokom	odgovoriti.)	

	
	
	
RUTINA	KOŠARA	(ročno	delo)	
Otroci izdelajo lastno košaro, da bodo lahko 
pobrali zrnje, tako kot je to počela Ruta. 
	

Teme:	
Dajati,	pomoč,	prijaznost,	preskrba,	Ruta.	
	

Čas	trajanja:	
Približno	15	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 srečanjem	 pripravite	 material,	 ki	 ga	 vsak	
otrok	 potrebuje	 za	 izdelavo	 košare.	 Za	 vsako	
košaro	potrebujete	tri	liste	tršega	papirja:	
En	papir	za	dno	košare	(barva	1).	
En	 papir	 za	 4	 trakove,	 ki	 jih	 bodo	 vpletli	 v	 dno	
košare	(barva	2).	
En	papir	za	trak,	ki	bo	služil	kot	ročaj	(barva	1	ali	2).	

Vrstico	vadite	tako,	da	 jo	nekajkrat	zrecitirate	naglas,	
ob	tem	pa	naj	otroci	vsak	stavek	ponovijo	za	vami.	
	
Na	primer,	vi	recite	»Kar	koli	že	delate«	in	nato	otroci	
ponovijo	 »Kar	 koli	 že	 delate«;	 nadaljujete	 »delajte	 iz	
srca«	in	otroci	ponovijo	»delajte	iz	srca«	itd.	

»Kar	koli	že	delate,	
delajte	iz	srca,	kot	da	
delate	za	Gospoda,	

ne	za	ljudi.«	
Kološanom	3,23	

SVETOPISEMSKA	VRSTICA	(7	minut)	

SVETOPISEMSKA	ZGODBA	(15	minut)	

ČAS	ZA	ZABAVO	(15	minut)	

PRIPOMOČKI:	
Trši	papir	(v	dveh	barvah)	
Škarje	
Prozoren	lepilni	trak	
Spenjač	
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Dno	naredite	 tako,	da	prepognete	kos	papirja	na	
pol	in	od	prepognjenega	konca	naprej	zarežete	tri	
enake	črte.	Ne	zarežite	do	konca,	ampak	končajte	
okoli	 2,5	 cm	pred	 robom.	Potem	 iz	drugega	 lista	
papirja	 po	 dolžini	 izrežite	 4	 trakove.	 Iz	 tretjega	
lista	papirja	izrežite	še	5	cm	dolg	trak	za	ročaj.	Za	
vizualno	pomoč	si	oglejte	navodila	(str.	7).	
	

Kaj	boste	naredili:	
Vsakemu	otroku	dajte	liste	papirja,	ki	so	potrebni	
za	 košaro.	 Pokažite	 otrokom,	 kako	 je	 potrebno	
preplesti	 trakove,	 navznoter	 in	 navzven,	 tako	 da	
se	 vsakič	 znova	 prekrižajo.	 Na	 začetku	 jim	 boste	
morda	 morali	 pomagati.	 Ko	 končate	 s	
prepletanjem,	vzemite	lepilni	trak,	da	po	potrebi	z	
njim	utrdite	zaključke.	Nato	vzemite	dodaten	trak	
iz	papirja	in	ga	pripnite	na	stran,	da	dobite	ročaj.	
	

Kaj	boste	povedali:	
Danes	bomo	naredili	košaro,	prav	tako,	kakršno	je	
imela	Ruta,	ko	 je	pobirala	zrnje.	Ali	mislite,	da	 je	
imela	Ruta	dober	ali	slab	odnos	do	dela?	(Dovolite	
otrokom	odgovoriti.)	
Najverjetneje	 je	 imela	 dober	 odnos,	 saj	 je	 pri	
Boazu	 našla	 naklonjenost	 in	 je	 lahko	 nabrala	
veliko	 zrnja.	 Verjetno	 je	 imela	 na	 obrazu	 velik	
nasmeh	in	pela	Bogu	hvalnice.	
Delo	 z	 nasmeškom	 in	 slavljenjem	 Boga	 sta	 zelo	
dobri	 in	 posnemanja	 vredni	 navadi.	 Med	
ustvarjanjem	 košar	 vadimo	dober	 odnos	 do	 dela	
in	delajmo	z	vsem	svojim	srcem,	kot	da	delamo	za	
Boga,	ne	za	učitelja.	Svet	pismo	pravi:	»Kar	koli	že	
delate,	delajte	 iz	 srca,	kot	da	delate	za	Gospoda,	
ne	za	ljudi.«	(Kološanom	3,23)	
	
	
	
BOŽJA	PRESKRBA	(aktivnost)	
Aktivnost, ki bo otrokom pomagala razumeti, da 
Bog za vsakogar poskrbi na različne načine. 
	

Teme:	
Blagoslovi,	preskrba.	
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Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 pričetkom	 srečanja	 pripravite	 kopijo	
predloge	 za	 vsakega	 otroka.	 Na	 mizi	 pripravite	
barvice	ali	voščenke.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Otroci	 naj	 pobarvajo	 slike,	 ki	 kažejo	 različne	
načine	Božje	preskrbe	 za	nas.	Nato	naj	obkrožijo	
predmete,	 ki	 se	 jim	 zdijo	 najpomembnejši.	
Pogovarjajte	 se	 o	 njihovih	 izbirah	 in	 jih	
povprašajte,	zakaj	so	si	izbrali	določen	predmet.		
	

Pred	davnimi	časi	je	živela	ženska	po	imenu	Ruta.	
Sveto	 pismo	 nas	 uči,	 da	 je	 Ruta	 našla	milost	 pri	
Bogu	 in	 ta	 jo	 je	poslal	na	polje	nabirat	žito.	Tako	
sta	 lahko	 imeli	 obe	 s	 taščo	 dovolj	 hrane.	 Bog	
poskrbi	za	nas	na	veliko	različnih	načinov.	
	
Vprašanja	za	razpravo:		
1) Na	 kakšne	 načine	 Bog	 skrbi	 za	 tvoje	

vsakodnevne	 potrebe?	 (Dovolite	 otrokom	
odgovoriti.)		

2) Bog	ne	skrbi	za	vse	na	enak	način	in	ne	podari	
vedno	 vsem	 enakih	 stvari.	 Zakaj	 misliš,	 da	 je	
tako?	(Dovolite	otrokom	odgovoriti.)	

	
	

DODATNI	ČAS	ZA	ZABAVO	(10	minut)	

PRIPOMOČKI:	
Predloga	za	vsakega	otroka	(str.	8)	
Barvice	ali	voščenke	
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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	 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:	
Začnite	malico	z	zahvalo	Bogu	za	različne	načine,	
na	 katere	 on	 skrbi	 za	 svoje	 otroke.	 Lahko	
prinesete	 polnozrnate	 štručke	 ali	 polnozrnate	
žitarice.	 Izpostavite	pomen	polnozrnate	moke	za	
zdravje	 in	 spomnite	 otroke	 na	 Rutino	 pobiranje	
žitnih	zrn	na	Boazovem	polju.	
Medtem	 ko	 otroci	 uživajo	 v	 hrani,	 naj	 ponovno	
vadijo	 svetopisemsko	 vrstico.	 Recitirajte	 del	
vrstice,	ki	naj	ga	otroci	ponovijo	za	vami	tako,	kot	
ste	to	naredili		prej.	
	
	
	
TRDO	DELO	JE	POPLAČANO	(igra)	
Otroci se igrajo, da tako kot Ruta pobirajo zrnje. 
Ob tem se učijo, kako dobro je delati za Gospoda. 
	

Teme:	
Pomoč,	prijaznost,	preskrba,	deliti	z	drugimi,	Ruta	
	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
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Priprava:	
Pred	 pričetkom	 narežite	 dva	 ali	 tri	 liste	 tršega	
papirja	 na	 veliko	 kvadratkov	 s	 stranico	 2,5	 cm.	
Nato	 raztresite	 kvadratke	 po	 sobi.	 Predstavljali	
bodo	 žitna	 zrna,	 ki	 jih	 je	 Ruta	 pobirala	 v	 svojo	
košaro.	 Na	 vaš	 znak:	 »Zdaj!«	 bodo	 otroci	 skušali	
pobrati	čim	več	zrn,	dokler	ne	poberejo	vseh.	
Opomba:	 Ta	 igra	 se	 lepo	 dopolnjuje	 z	 izdelavo	
Rutine	 košare	 (glej	 Čas	 za	 zabavo).	 Otroci	 lahko	
pri	 tej	 igri	 zrna	 zbirajo	v	košare,	 ki	 so	 jih	naredili	
pri	prejšnji	aktivnosti.	
Ko	otroci	poberejo	 vse	kvadratke,	naj	preštejejo,	
koliko	jih	imajo	in	kdo	se	je	najbolj	potrudil	ter	jih	
zbral	največ.	Nato	zaploskajte	zmagovalcu.	
	

Kaj	boste	povedali:	
Delo	ni	samo	nekaj,	kar	delajo	vaši	starši	zato,	da	
služijo	 denar.	 Delo	 so	 lahko	 razne	 obveznosti,	
domače	naloge,	delo	v	hiši,	kuhanje,	čiščenje	 itd.	
Mogoče	 za	 svoje	 delo	 ne	 dobite	 plačila,	 a	 kljub	
temu	 se	 lahko	 naučite	 biti	 dober	 in	 marljiv	
delavec.	 Vedno	 želimo	 delati	 marljivo	 in	 z	 vsem	
srcem.	 Ko	 pospravljate	 sobo	 ali	 pomagate	mami	
in	očetu,	ne	razmišljajte,	kako	je	delo	dolgočasno	
in	 utrudljivo.	 Ko	 marljivo	 delate	 in	 pomagate	
drugim,	 je	Bogu	to	všeč.	Zapomnite	si,	da	vas	on	
gleda	 in	 vidi,	 ali	 imate	 do	 dela	 dober	 ali	 slab	
odnos.	 Zato	 delajte	 marljivo,	 a	 ne	 zato,	 da	
ustrežete	staršem,	ampak	da	ustrežete	Bogu.	
Preizkusimo,	 kako	 marljivo	 znamo	 delati.	 Tukaj	
imam	 veliko	 majhnih	 kartonastih	 kvadratkov.	
Igrali	 se	 bomo,	 da	 so	 to	 žitna	 zrna	 in	 da	 smo	na	
polju	 ter	 pobiramo	 zrnje	 za	 svojo	 družino.	 Zrnje	
bom	 raztresla	 po	 sobi.	 Poglejmo,	 koliko	 zrnja	
lahko	 naberete,	 ampak	 z	 nasmeškom	 in	 dobrim	
odnosom	do	dela.	Ste	pripravljeni?	Zdaj!	
	
	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	jo	odnese	domov.	

NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	 spet	 prihodnji	 teden,	 da	
izveste,	kaj	se	je	zgodilo	Ruti.	

ZAKLJUČNA	AKTIVNOST	(5-10	minut)	

PRIPOMOČKI:	
Trši	papir	različnih	barv	
Škarje,	papirnate	vrečke	
Rutina	košara	–	po	želji	
	

MOLITEV	in	PRIGRIZEK	(10	minut)	

VEROUČNI	LIST	ZA	DOMOV	
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Kaj	smo	se	naučili:	

Danes	 so	 se	 otroci	 učili	 o	 Ruti,	 ki	 je	 zase	 in	 za	 svojo	 taščo	 poskrbela	 tako,	 da	 je	
delala	na	žitnem	polju.	Ker	je	Ruta	delala	marljivo	in	imela	do	dela	dober	odnos,	ji	
je	Boaz	izkazal	naklonjenost.	Pri	tej	lekciji	so	se	otroci	naučili,	da	Bog	za	vsakogar	
poskrbi	 na	 različne	načine	 in	 da	mora	 vsak	delati	 z	 vsem	 svojim	 srcem,	 kakor	 da	
dela	za	Boga	in	ne	za	ljudi	(svetopisemsko	besedilo	iz	Rute	2,2-8,	17-21).		

Kaj	si	bomo	zapomnili:			

»Kar	koli	že	delate,	delajte	iz	srca,	kot	da	delate	za	Gospoda,	ne	za	ljudi.«	(Kološanom	
3,23)		

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:	

Poiščite	 nekaj	 opravil,	 ki	 jih	 otrok	 lahko	 postori	 po	 hiši.	 Na	 primer,	 pobiranje	
razmetanih	 igrač,	 pospravljanje	 sobe,	 zlaganje	 umazane	 posode	 v	 umivalnik	 in	
čiščenje	mize.	Razložite	otroku,	da	teh	opravil	ne	sme	delati	samo	zato,	ker	sta	ga	
prosila	starša,	ampak	jih	mora	opraviti	za	Gospoda	z	nasmehom	in	dobro	voljo.	

Recite	otroku:	»Kar	koli	delaš,	delaj	z	vsem	svojim	srcem,	kot	da	delaš	za	Boga	in	
ne	za	mami	ali	očija.«	Pogovarjajte	se,	kaj	pomeni	delati	s	celim	srcem,	in	kako	si	je	
treba	želeti,	da	so	stvari	čiste	in	pospravljene.	Otrok	naj	med	delom	zapoje	pesem	
in	ponovi	današnjo	svetopisemsko	vrstico.	

Dnevna	molitev:	

Dragi	Gospod,	hvala	ti,	da	vsak	dan	skrbiš	zame	in	za	mojo	družino.	Daješ	nam	vse,	
kar	potrebujemo.	Pomagaj	mi,	da	se	naučim,	kako	delati	z	vsem	svojim	srcem	zate	
in	ne	za	ljudi.	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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