
		

BOG	POSKRBI		
	ZA	IZRAELCE	

Mojzesovo	življenje	

Pri	 tej	 lekciji	 bodo	otroci	 videli,	 da	 Bog	 poskrbi	 za	 nas	 tudi	 v	 najhujših	
časih.	Izraelcem	je	poslal	kruh	in	meso,	ko	so	tavali	po	puščavi.	

	

	
	

3.	lekcija	

	

1

Teme:	
Blagoslovi,	čudeži,	Mojzes,	preskrba.	
	
	
	
BOG	NAM	DAJE	OKUSNO	HRANO	(aktivnost)	
 

Otroci bodo pobarvali svoje najljubše jedi, ob 
tem pa se bodo naučili, da vse dobre stvari 
prihajajo od Boga. 
	

Teme:	
Blagoslovi,	preskrba,	hvaležnost.	
	

Čas	trajanja:	
Približno	12	minut.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Pripravite	dovolj	barvic	ali	 flomastrov	in	razdelite	
otrokom	 predlogo.	 Najprej	 naj	 otroci	 obkrožijo	
svojo	najljubšo	 jed,	 nato	pa	narišejo	pravokotnik	
okoli	 jedi,	ki	 jim	je	najmanj	všeč.	Zatem	jim	dajte	
čas,	 da	 pobarvajo	 vse	 sličice.	 Ko	 končajo	 z	
barvanjem	ali	so	blizu	temu,	nadaljujte	z	molitvijo.	
	

Kaj	boste	povedali:	
Jedi,	ki	smo	jih	pobarvali,	so	slastne,	kajne?	Vem,	
da	so	nam	nekatere	jedi	bolj	všeč	kot	druge,	zato	
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je	odlično,	da	 imamo	na	izbiro	toliko	različnih	 jedi,	
mar	ne?	
Ali	veste,	kdo	nam	pravzaprav	daje	vso	to	hrano,	ki	
jo	tako	radi	jemo?	(Bog.)	
Vsakemu	 otroku	 posebej	 zastavite	 naslednja	
vprašanja:	
1) Katera	 je	 tvoja	najljubša	 jed,	 ki	 si	 jo	obkrožil/-a	

na	listu?	
2) Okrog	katere	jedi	pa	si	narisal/-a	pravokotnik?	
3) Kako	bi	se	počutil/-a,	če	ne	bi	mogel/-la	več	jesti	

_____?	(Navedite	otrokovo	najljubšo	jed,	ki	jo	je	
obkrožil	na	listu.)	

4) Komu	bi	se	rad	zahvalil,	da	ti	daje	za	 jesti	 tvojo	
najljubšo	jed?	

Bog	 je	 do	 nas	 tako	 dober.	 Ne	 le,	 da	 nam	 daje	
hrano,	 da	 lahko	 živimo,	 ampak	 nam	 daje	 tudi	
različne	 jedi,	da	bi	v	njih	uživali.	Bog	vedno	ve,	kaj	
potrebujemo,	 zato	 moramo	 biti	 hvaležni	 za	 vse	
stvari,	ki	nam	jih	daje.	
	
	
	
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	(12	minut)	

ZAČETNA	MOLITEV	(5	minut)	

PRIPOMOČKI:	
Barvice	ali	flomastri	
Kopije	predloge	(str.	6)	
Že	pobarvana	predloga	(str.	7)	–	po	želji	
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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:		
Kmalu	 potem,	 ko	 je	 Mojzes	 Izraelce	 popeljal	 iz	
Egipta,	so	prišli	v	Sinsko	puščavo.	Zmanjkalo	jim	je	
hrane,	 ki	 so	 jo	 prinesli	 s	 seboj	 in	 bili	 so	 lačni.	 V	
puščavi	 jim	 je	 bilo	 na	 voljo	 zelo	 malo	 hrane.	
Rastlinja	ni	 bilo	 veliko,	 prav	 tako	 živali.	 Ljudje	 so	
mislili,	 da	 bodo	 umrli	 od	 lakote.	 Preberimo	
zgodbo,	da	izvemo,	kaj	se	je	zgodilo.		
	

Opomba:	 Sinska	 puščava,	 v	 kateri	 so	 se	 znašli	
Izraelci,	 je	 bila	 v	 bližini	 gore	 Sinaj	 in	 tam	 je	 bilo	
zelo	 malo	 hrane	 in	 drugih	 stvari,	 potrebnih	 za	
življenje.	 Tako	 je	 Bog	 lahko	 pokazal	 svoje	
veličastvo.	
	

Preberite	2	Mojzes	16,1-18	in	31	
	

Vprašanja	za	razpravo:		
1) Ali	je	Gospod	slišal,	da	se	Izraelci	veselijo	ali	da	

se	 pritožujejo,	 ko	 niso	 našli	 nobene	 hrane?	
(Pritožujejo.)		

2) Ali	 je	 bilo	 takšno	 godrnjanje	 v	 redu?	 Zakaj	 da	
ali	zakaj	ne?	(Ne,	zato	ker	so	s	tem	pokazali,	da	
so	nehvaležni	in	da	Bogu	ne	zaupajo.)	

3) Bog	 je	 vedel,	 da	morajo	 ljudje	 jesti;	 ali	 jim	 je	
dal	kruh	ali	meso?	(Oboje.)	

4) Od	kod	sta	prišla	kruh	in	meso?	(Deževala	sta	z	
neba.)	

5) Kako	so	Izraelci	poimenovali	kruh,	ki	je	deževal	
z	neba?	(Mana	–	glej	31.	vrstico.)	
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6) Katero	 vrsto	 mesa	 jim	 je	 preskrbel	 Bog?	
(Prepelice	 –	 majhne	 pegaste	 ptice,	 podobne	
jerebicam;	verjetno	so	imele	podoben	okus	kot	
piščanci.)	

7) Kakšnega	 okusa	 je	 bila	 mana?	 (Kot	 meden	
kolač.)	

8) Ko	so	ljudje	nabrali	mano,	ali	so	imeli	nekateri	
premalo,	 drugi	 pa	 preveč?	 (Ne,	 vsak	 je	 imel	
toliko,	kolikor	je	potreboval.)	

9) Kako	 nas	 Bog	 še	 blagoslavlja,	 poleg	 tega,	 da	
nam	 daje	 hrano?	 (Daje	 nam	 oblačila,	 dom,	
starše,	prijatelje	itd.)	

	
	
	
POBERI	MANO	IN	PREPELICE	(igra)	
 

Pri tej igri bodo otroci preverjali, kako hitro 
lahko poberejo mano in prepelice – tako kot 
Izraelci v puščavi. 
	

Teme:	
Preskrba,	čudeži.	

	

Čas	trajanja:	
Približno	10	do	15	minut.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Kartice	 razmečite	 po	 učilnici,	 ne	 glede,	 če	 so	
nekatere	 narobe	 obrnjene.	 Nato	 bodo	 otroci	 na	
vaš	znak	»ZDAJ«	hitro	pobrali	vse	kartice	in	sicer:	
Mlajši	otroci	naj	preprosto	poberejo	toliko	kartic,	

PRIPOMOČKI:	

Kartice	z	mano	in	prepelicami	(str.	8)	
Šeleshamer	ali	trši	kartonast	papir	

Ko	 otroci	 ponavljajo	 vrstico,	 jim	 pojasnite,	 kako	 nam	
Bog	daje	veliko	stvari,	da	v	njih	uživamo.	Celo	ko	smo	
v	pomanjkanju,	bo	še	vedno	skrbel	za	nas	in	nam	dal,	
kar	 potrebujemo	 za	 življenje.	 Namesto	 da	 smo	
zaskrbljeni	 glede	 hrane	 in	 obleke,	 moramo	 več	
razmišljati	 o	 Božjem	 kraljestvu	 in	 bogastvu,	 ki	 ga	
imamo	 v	 Jezusu.	 Vedno	 se	 lahko	 zanesemo	 nanj,	 ne	
glede	na	težavo,	s	katero	se	soočamo.	

»Moj	Bog,	bogat,	kakor	je,	
bo	po	svojem	bogastvu	v	
veličastvu	potešil	vse	vaše	
potrebe	v	Kristusu	Jezusu.«	

Filipljanom	4,19	

SVETOPISEMSKA	VRSTICA	(7	minut)	

SVETOPISEMSKA	ZGODBA	(15	minut)	

ČAS	ZA	ZABAVO	(10	minut)	
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kolikor	jih	lahko,	in	jih	nato	na	mizi	razdelijo	v	dva	
kupa	–	enega	z	mano	in	enega	s	prepelicami.	Nato	
se	 igrajte	 znova,	 da	 vidite,	 če	 lahko	 otroci	 vse	
skupaj	izvedejo	hitreje.	
	

Starejši	predšolski	otroci	in	učenci	prvega	razreda	
osnovne	 šole	pa	 lahko	med	pobiranjem	kartic	 še	
malo	računajo.	
Prvič	morajo	za	vsako	kartico	s	prepelico	zbrati	po	
eno	 kartico	 z	 mano.	 Če	 ne	 morejo	 najti	 para,	
morajo	kartico	položiti	nazaj	na	tla.	Na	primer,	če	
najdejo	 štiri	 kartice	 z	mano	 in	 le	 tri	 s	 prepelico,	
morajo	eno	kartico	z	mano	odložiti	na	tla.	
	

Nato	 naj	 kartice	 zopet	 zberejo	 in	 jih	 razporedijo	
po	sobi.		
Drugič	 naj	 za	 vsako	 prepelico	 zberejo	 po	 dve	
kartici	 z	mano.	 Če	 želijo	 na	 primer	 obdržati	 šest	
kartic	z	mano,	morajo	najti	tri	prepelice.	
	

Glede	 na	 sposobnosti	 otrok	 in	 čas,	 ki	 vam	 je	 na	
voljo,	 se	 lahko	 igrate	 tudi	 druge	 možne	
kombinacije	pobiranja	kartic,	na	primer	tri	ali	štiri	
mane	za	eno	prepelico	itd.	
	
Kaj	boste	povedali:	
Na	 začetku	 otrokom	 razložite,	 kako	 so	 Izraelci,	
potem	ko	so	pobegnili	 iz	Egipta,	prišli	 v	pustinjo,	
imenovano	Sinska	puščava.	 Težava	 je	bila	 v	 tem,	
da	 so	bili	 ljudje	 lačni,	 hrane	pa	 jim	 je	 zmanjkalo.	
Tako	 je	 Bog	 storil	 čudež.	 Deževal	 je	 mano	 in	
prepelice,	 da	 bi	 jih	 ljudje	 jedli.	 Mana	 je	 bila	 kot	
medeni	 kolač,	 prepelice	 pa	 so	 bile	 po	 okusu	
podobne	piščancem.	Igrali	se	bomo,	da	pobiramo	
mano	 in	 prepelice.	 A	 prepričati	 se	 moramo,	 da	
bomo	 vsi	 imeli	 dovolj,	 zato	 moramo	 kartice	
pobirati	tako,	da	upoštevamo	določena	pravila.	
	

SKUPNA	MALICA	(tematski	pogovor)	
	

Z Jezusom lahko tudi najmanjše stvari postanejo 
čudežno velike. 
	

Teme:	
Čudeži,	preskrba,	deljenje	med	sabo.	
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Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Na	 primeru	 posodice	 za	 hrano	 ali	 vrečke,	
napolnjene	 s	 sladkarijami,	 boste	 otrokom	 razložili,	
kako	Jezus	skrbi	za	nas.	
Priboljške	 zavijte	 vsakega	 posebej,	 jih	 dajte	 v	
vrečko	in	jih	na	koncu	razdelite	otrokom.	
	

Kaj	boste	povedali:	
Nekateri	otroci	po	svetu	svojo	malico	nosijo	v	šolo	
takole	v	vrečki	(dvignite	vrečko).	Ali	veste,	kaj	je	to?	
To	je	vrečka,	v	kateri	lahko	nesemo	hrano	za	malico	
ali	 kosilo.	 Ne	 samo	 otroci,	 tudi	 številni	 odrasli	 si	
prinesejo	malico	v	službo,	na	primer	v	taki	posodici	
(dvignite	plastično	posodico).		
	

Zakaj	si	malico	vzamemo	s	sabo?	(Dovolite	otrokom	
odgovoriti).	 Zato,	 ker	 ko	 pride	 čas	 za	 malico,	
postanemo	lačni	 in	hočemo	jesti.	Kaj	bi	se	zgodilo,	
če	bi	bil	čas	za	malico,	mi	pa	ne	bi	 imeli	ničesar	za	
jesti?	
	

Dolgo	 časa	 nazaj,	 ko	 je	 veliko,	 veliko	 ljudi	 sledilo	
Jezusu,	je	prišel	čas	za	obrok.	Vsi	so	bili	lačni.	Toda	
nihče	 si	 s	 seboj	 ni	 vzel	 malice,	 razen	 enega	
majhnega	 otroka.	 Ta	 je	 imel	 dovolj	 le	 zase.	 Ali	
veste,	kaj	 je	 storil?	Svojo	malico	 je	delil	 z	drugimi.	
Dal	 jo	 je	 Jezusu	 in	 Jezus	 je	 z	njo	 lahko	nahranil	na	
tisoče	ljudi	–	z	eno	samo	majhno	malico.	
	

To	je	zato,	ker	je	Jezus	naš	velik	skrbnik.	Ko	si	ljudje	
delijo	stvari	med	seboj,	 lahko	Jezus	naredi	čudeže.	
Ne	 glede	 na	 to,	 ali	 pomaga	 vaši	 mami	 ali	 očetu	
pripraviti	 malico	 za	 vas	 ali	 pa	 naenkrat	 nahrani	
tisoče	 ljudi,	 Jezus	 bo	 vedno	 poskrbel	 za	 nas.	
Poglejmo,	 kaj	 nam	 je	 priskrbel	 danes	 (odprite	
posodico	 za	 hrano	 ali	 vrečko	 in	 razdelite	 otrokom	
priboljške).	
	
	

DODATNI	ČAS	ZA	ZABAVO	(10	minut)	

PRIPOMOČKI:	

Plastična	posoda	za	hrano	
Papirnata	vrečka	
Priboljški	(zavijte	vsakega	posebej)	
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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:	
Za	današnji	prigrizek	prinesite	koruzne	kosmiče	ali	
slane	 krekerje.	 Vsakemu	 otroku	 dajte	 radodarno	
porcijo.	 Na	 začetku	 se	 zahvalite	 Bogu,	 da	 nam	
daje,	kar	potrebujemo	za	življenje.	Ko	otroci	jedo,	
se	 pogovarjajte,	 kako	 bi	 bilo,	 če	 bi	 videli	 mano	
deževati	 z	 neba.	 Vprašajte	 otroke,	 kako	 bi	 se	
počutili,	 če	 nekaj	 tednov,	 mesecev	 ali	 let	 ne	 bi	
imeli	za	jesti	ničesar	razen	mane.	
	
	
	
Medtem	ko	otroci	čakajo	na	svoje	starše,	zapojte	
neko	pesmico.	
	
	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	odnese	domov.	
	

		VEROUČNI	LIST	ZA	DOMOV	

ZAKLJUČNA	AKTIVNOST	(5-10	minut)	

MOLITEV	in	PRIGRIZEK	(10	minut)	

NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	 spet	 prihodnji	 teden	 in	
naučili	 se	 bomo	 deset	 zelo	
pomembnih	 pravil,	 ki	 nam	 jih	 je	
Bog	dal.	
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Kaj	smo	se	naučili:	

Danes	 so	 se	 otroci	 učili,	 da	 Bog	 tudi	 v	 najhujših	 časih	 skrbi	 za	 nas.	 Tako	 kot	 je	
Izraelcem	priskrbel	mano	in	prepelice,	medtem	ko	so	tavali	v	puščavi,	bo	tudi	nam	
priskrbel	vse,	kar	rabimo	za	življenje.	Še	več,	vsak	dan	nas	preko	našega	Gospoda	
Jezusa	zasipa	z	veliko	blagoslovi	(svetopisemsko	besedilo	iz	2	Mojzes	16,1-18	in	31).		

Kaj	si	bomo	zapomnili:			

»Moj	 Bog,	 bogat,	 kakor	 je,	 bo	 po	 svojem	 bogastvu	 v	 veličastvu	 potešil	 vse	 vaše	
potrebe	v	Kristusu	Jezusu.«	(Filipljanom	4,19)		

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:	

Izberite	 en	 dan	 v	 tem	 tednu	 in	 postavite	 otroku	 izziv,	 da	 poizkusi	 nekaj	 povsem	
novega.	Pojdita	skupaj	v	trgovino	in	se	pogovarjajta	o	različnih	vrstah	zelenjave,	ki	
je	naprodaj.	Dovolite	otroku,	da	izbere	zelenjavo,	ki	je	ni	še	nikoli	prej	pokusil.	Nato	
jo	skupaj	pripravita	za	kosilo.	Preden	začnete	 jesti,	se	ne	pozabite	zahvaliti	Bogu.	
Ne	glede	na	 to,	ali	 je	otroku	nova	 jed	všeč	ali	ne,	 se	pogovarjajte,	kako	nam	Bog	
priskrbi	veliko	različnih	jedi.	Nekatere	so	nam	všeč,	druge	spet	ne.	Tako	čudovit	je	
naš	Bog.	Ustvaril	je	veliko	različnih	možnosti,	da	lahko	uživamo	v	življenju.	

Dnevna	molitev:	

Dragi	 Gospod,	 hvala	 ti,	 da	 nam	 daješ	 tako	 veliko	 čudovitih	 blagoslovov.	 Naj	 te	
častim	 za	 vse,	 kar	mi	 daješ,	 še	 posebej	 za	 Jezusovo	 ljubezen	 v	mojem	 življenju.	
Hvala	 ti	 tudi	 za	 različno	 hrano,	 ki	 nam	 jo	 daješ	 vsak	 dan	 na	 mizo	 za	 uživanje.	
Pomagaj	mi,	da	se	nikoli	ne	pritožujem	nad	hrano.	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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