
  

v vrsti. Tisti, zgrešijo, se postavijo na konec vrste in 
poskusijo ponovno, dokler jim ne uspe. Igrali bomo 
toliko časa, da vsak igralec zadane vsaj prvo skledo. 
(Če kateremu od otrok ne uspe zadeti niti prve 
sklede, jo pomikajte bliže, dokler mu ne uspe.) 
 

Današnja igra nas uči, da velikokrat potrebujemo 
več kot eno možnost, da nam uspe. Pomembno je, 
da se ne predamo. Bog ve, da nam bo včasih 
spodletelo, toda preko Jezusa nam pomaga, da 
nam lahko uspe. 
 
 
 
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.  

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. 

VSAKIČ NOVA 
PRILOŽNOST 

NOVI ZAČETKI 

Pri tej lekciji se bodo otroci naučili o Božji ljubezni, saj jim ponuja dar 
odrešenja po Jezusu, od katerega lahko prejmejo nov začetek. 

 

 
 

1. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

Teme: 

 Odpuščanje, ljubezen, milost, greh, kesanje. 

METANJE (aktivnost) 
Otroci bodo uživali v neomejenih možnostih, da z 
vrečko fižola zadenejo skledo. 
 

Teme: 
Odpuščanje, milost, kesanje. 
 
 
 
 
 
 
Trajanje: 
Približno 10 minut. 
 

Priprava: 
Z lepilnim trakom zaznamujte linijo, za katero 
bodo otroci stali. Skledi postavite eno za drugo – 
prva naj bo nekoliko bliže, da bodo lažje zadeli, 
druga pa naj bo nekoliko dlje. 
 

Kaj boste naredili: 
Danes boste poskusili z vrečko fižola zadeti 
skledo. Če prva vrečka pristane v prvi skledi, 
poskusite z drugima dvema zadeti bolj oddaljeno 
skledo. Ne glede na to, ali ste zadeli ali ne, 
vzemite vse tri vrečke in jih podajte naslednjemu 

PRIPOMOČKI: 

Tri vrečke fižola 
Dve skledi, lepilni trak 
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Pred pričetkom pripovedovanja naj se otroci 
zberejo okoli vas. Po uvodu preberite kratek 
odlomek iz Svetega pisma. Za lažje razumevanje 
uporabite otroško Sveto pismo. 
 

Uvod: 
V današnji lekciji se bomo naučili, kolikokrat 
moramo odpustiti eden drugemu. Kolikokrat 
mislite, da Bog želi, da nekomu odpustimo? 
(Dovolite otrokom odgovoriti.) 
 

Preberite Matej 18,21-22 
 

Vprašanja za razpravo: 
1) Kdo Jezusu zastavi vprašanje? (Peter.) 

2) S prsti pokažite, kolikokrat naj bi po Petrovem 

mnenju odpustili svojemu bratu ali 

sestri? (Sedem prstov; Peter je mislil, da je 

sedemkrat zelo veliko.) 

3) Kolikokrat ti odpustiš bratu/sestri ali prijatelju, 

ko te prizadene? (Dovolite otrokom 

odgovoriti.) 

4) Ali jim odpustite takoj in rečete, odpuščam ti? 

(Dovolite otrokom odgovoriti.) 

5) Kolikokrat je Jezus rekel, naj odpustimo? (70 

krat 7, kar je 490-krat.) 

6) Ali to pomeni, da ko nas nekdo prizadene 491-

krat, rečemo, »Sedaj pa dovolj, ne bom ti več 

odpustil«? (Ne, Jezus pravi, da bi morali biti 

pripravljeni odpustiti, če jim je resnično žal, ne 

glede na to, kolikokrat so nas prizadeli. Prav 

tako kot bo Bog še naprej odpuščal nam, če se 

bomo skesali in mu priznali svoje grehe.) 

 
 
 
KOVANEC ODPUŠČANJA (ročno delo) 
Otroci se bodo zabavali, ko bodo izdelovali ta 
»kovanec«, ki jih bo spominjal, da je Božje 
odpuščanje neomejeno in vsak dan novo. 
 

Teme: 
Odpuščanje, milost, kesanje, greh. 
 
 
 
 
 
 
Trajanje: 
Približno 15 minut. 
 

Kaj boste naredili: 
Naj otroci na sredino obeh krožnikov s črnim 
markerjem napišejo »Bog mi odpušča« 
(pomagajte otrokom, ki še ne znajo pisati). Dajte 
jim nekaj časa, da z nalepkami in voščenkami 
okrasijo oba krožnika, nato pa ju s spenjačem 
spnite tako, da bosta vidni obe okrašeni strani. 
 

»Če pa svoje grehe 
priznavamo, nam jih bo 

odpustil in nas očistil vse 
krivičnosti, saj je zvest in 

pravičen.« 
1 Janez 1,9 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (5 minut) 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 

ČAS ZA ZABAVO (15 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Papirnati krožniki, spenjač 
Črni markerji, voščenke, sličice 
En kovanec 

Vrstico preberite na glas in vključite mimiko, da si 
bodo otroci lažje zapomnili. 
Če pa svoje grehe priznavamo – roki dajte skupaj 
in ju postavite pred usta, tako da ustvarite 
“megafon”, ki bo poudaril vaš glas;  
nam jih bo odpustil – obe roki spustite in ju 
razširite kakor v slavljenju; 
in nas očistil vse krivičnosti – z obema rokama 
zamahnite ob bokih, kot da bi ometli prah s sebe; 
saj je zvest – z eno roko naredite pest; 
in pravičen – še z drugo roko naredite pest in jo 
položite na vrh prve. 
Skupaj z otroki ponovite vrstico.  
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Kaj boste povedali: 
Mnogi izmed vas ste že videli kovanec. Večina 
kovancev ima vsaj dve različni sliki. Ko vržem ta 
kovanec, ne vemo ali bo glava ali številka. Mnogi 
radi mečejo kovanec, da vidijo, kolikokrat bodo 
vrgli številko. 
 
Še dobro, da se nam ni potrebno spraševati, ali 
nam bo Bog odpustil, ko se obrnemo stran od 
svojih napačnih dejanj. To ni nikoli igra naključja. 
Božja beseda pravi: »Če pa svoje grehe 
priznavamo, nam jih bo odpustil in nas očistil vse 
krivičnosti, saj je zvest in pravičen.« (1 Janez 1,9) 
 
Vsak izmed vas bo naredil svoj kovanec 
odpuščanja. Vsak dan ga lahko vržete in vedno 
znova spoznate, da vam Bog odpušča. Vsak izmed 
vas bo dobil dva krožnika. Na sprednjo stran 
vsakega boste napisali »Bog mi odpušča«. Nato 
lahko oba okrasite z nalepkami in voščenkami in 
na koncu bomo oba speli skupaj. Ko končate, 
želim, da pomislite na greh ali napako, ki ste jo 
storili. Recite: »Bog, ali mi odpuščaš?«, vrzite svoj 
kovanec in poglejte, kaj pravi. Vsakič bo pristal na 
napisu »Bog mi odpušča.« Zapomnite si, Božje 
odpuščanje je brezmejno. 
 
 
 
MREŽA ODPUŠČANJA (aktivnost) 
Otroci se bodo zabavali, ko bodo eden drugemu 
odpuščali. 
 

Teme: 
Odpuščanje, greh. 
 
 
 
 
Trajanje: 
Približno 10 minut. 
 

Priprave: 
Pred otroki razvije velik klopčič volne. 
 

Kaj boste povedali: 
Postavimo se v krog. Igrali se bomo igro mreža 
odpuščanja. Jaz bom začela; obdržala bom konec 
volne, nato pa bom klopčič vrgla nekomu v krogu, 

vendar bom najprej zaklicala njegovo ime. Rekla 
bom: »Janez, ali mi odpuščaš?« Janez bo ujel 
volno in rekel: »Odpuščam ti.« Obdržal bo en 
konec volne, izbral naslednjega, ga prosil 
odpuščanja in mu vrgel volno. Ta igralec bo ujel 
volno in odpustil Janezu. Igra se nadaljuje na tak 
način. Svojih grehov ne imenujemo, temveč 
vadimo, kako s svojimi besedami odpuščamo 
eden drugemu. Ko so vsi vsaj enkrat vrgli volno, 
štejte do tri, zavpijte odpuščeno in vsi spustite 
volno na tla. 
 

Naš greh se lahko ovije okoli nas kot pajkova 
mreža, toda Božje odpuščanje nas lahko reši. 
 
 
 
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: 
Preden pojeste prigrizek, se zahvalite Bogu za 
njegovo srce, ki nam vedno znova odpušča. 
 
 
 
NOVOST (predmetni pogovor) 
Otroci bodo uživali v aktivnosti, ki jih uči o 
vsakodnevni Božji novosti. 
 

Teme: 
Odpuščanje, kesanje. 
 
 
 
 
 
Trajanje: 
Približno 10 minut. 
 

Kaj boste povedali: 
Vprašanja za razpravo –  
 

 

DODATNI ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČEK: 

Klopčič volne 

MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 

ZAKLJUČNA AKTIVNOST (5-10 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Bela tabla, flomastri za belo tablo 
Robček ali gobica za brisanje 
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1.) Zakaj moramo drugim vedno znova 
odpuščati? (Dovolite otrokom odgovoriti. Ker 
je Jezus umrl na križu, da bi odvzel vsakršen 
greh. Zato nam Bog odpušča vsak greh, ki 
smo ga zagrešili ali ga še bomo.) 

2.) Kako lahko drugim vedno znova odpuščamo? 
(Tako da jim povemo, da jim odpuščamo in 
prosimo Svetega Duha, da nam pomaga 
odpustiti.) 
 

To tabelo prepišite na belo tablo in dodajte grehe, 
ki so jih otroci morda zagrešili. Npr.: kraja, 
laganje, jeza, pretepanje, metanje igrač itd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dvignite roko, če ste že kdaj kradli. (Pokažite na 
grehe na tabli.) No, če v svojem srcu poveste, Bog 
odpusti mi za _______, vam bo on takoj odpustil. 
(Takoj izbrišite greh, ki ste ga ravnokar 
imenovali.)  
 
Mnogi izmed nas imamo težav s tem, da bi vsak 
dan delali dobre stvari. Brez Jezusa je nemogoče 
biti brez greha. Le Jezus je živel življenje brez 
greha. Vendar vemo, da lahko le Jezus izbriše vsak 
greh in naredi vsak dan, vsak teden, vsako leto 
povsem novo. Le na en način lahko izbrišemo vse 
grehe. Kako? (Tako da Bogu priznamo ali povemo 
o svojem grehu in prosimo za odpuščanje. Nato se 
potrudimo, da tega ne ponovimo in prosimo 
Svetega Duha za samoobvladovanje, prijaznost, 
itd.) Božja novost je na voljo vsakemu izmed nas. 
(Pojdite skozi vsak dan in demonstrirajte, kako 
prositi za Božje odpuščanje. Vsakič, ko prosite, 
izbrišite greh tistega dne.) Poglejte sedaj moj 
teden. Imam svež začetek. To je nov dan, nov 
teden zame. 
 
 

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

 
 
 

Nedelja 
Ukradel sem 

bratovo igračo 

Ponedeljek 
Lagal sem 

učitelju 

Torek 
Imel sem 

slabe misli 

Sreda 
Kričal sem 
na starše 

Četrtek 
Na testu sem 

prepisoval 

Petek 
Udaril sem 

svojega brata 

Sobota 
Ukradel sem 

sladkarijo 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 

NASLEDNJI TEDEN 
Pridite spet prihodnji teden in 
naučili se bomo še nekaj več o 
novih začetkih. 
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Kaj smo se naučili: 

Danes smo odkrili, da je Božje odpuščanje brezmejno, če priznavamo svoje grehe. 
Vaš otrok se je naučil, da mora odpuščati drugim, kakor tudi Bog odpušča njemu. 
(Obravnavano svetopisemsko besedilo: 1 Janez 1,9)  

 

Kaj si bomo zapomnili:   

»Če pa svoje grehe priznavamo, naj jih bo odpustil in nas očistil vse krivičnosti, saj je 
zvest in pravičen.« (1 Janez 1,9) 
 
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 družina skupaj preberite Matej 18,21-22. Ko boste končali, se pogovorite, zakaj 
je tako težko odpuščati eden drugemu. Pogovorite se, ali se vam zdi, da nam Bog 
težko odpušča. Med tednom vadite medsebojno odpuščanje. 
 

Dnevna molitev: 

Gospod, hvala, da si poslal svojega Sina, ki je umrl na križu in odvzel vse naše 
grehe. Pomagaj mi odpuščati drugim, tako kot ti meni odpuščaš vsak dan. 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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Novi začetki 
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Material ni za prodajo. 
 

New Beginnings 
Lesson 1: CHANCE AFTER CHANCE 
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