
		

BOG	POKLIČE	
ABRAHAMA	

OČE	NARODOV	

Pri	tej	lekciji	se	bodo	otroci	učili	o	Abrahamu	in	o	tem,	kako	Bog	obljublja	
številne	blagoslove,	če	smo	mu	poslušni	in	mu	zaupamo	z	vsem	srcem.	

	

	
	

1.	lekcija	

	

1

Teme:	
Abraham,	 blagoslovi,	 slediti	 Bogu,	 poslušnost,	
obljube.		
	
	
	
SANJSKA	DEŽELA	(aktivnost)	
	

Otroci se bodo zabavali ob barvanju in 
povezovanju pik, da dospejo tja, kjer bi si želeli 
živeti. 
	

Teme:	
Odločitve,	preskrba.	

	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 srečanjem	 natisnite	 predlogo	 za	 vsakega	
otroka.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Pogovorite	se	z	otroki	o	tem,	da	se	včasih	družine	
selijo.	Da	je	kraj,	kamor	se	selijo,	včasih	kraj,	kjer	
še	nikoli	niso	bili.	Včasih	jim	nekatere	stvari	v	tem	
novem	prostoru	niso	všeč.	Ampak	ko	se	ustalijo	in	
se	seznanijo	z	novim	domom,	odkrijejo,	da	morda	
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prostor	res	nima	vsega,	kar	so	si	želeli,	ima	pa	vse,	
kar	potrebujejo.	
	

Povejte	 otrokom,	 naj	 izberejo	 enega	 izmed	 treh	
krajev	in	povežejo	pikice,	ki	jih	bodo	vodile	do	tega	
kraja,	kjer	bi	želeli	živeti.	Tukaj	je	veliko	mesto,	kjer	
je	veliko	trgovin	z	igračami	in	sladkarijami.	Potem	je	
plaža,	 kjer	 se	 lahko	 ves	 dan	 zabavajo	 ob	 igranju	 v	
pesku	in	nato	še	džungla,	kjer	se	lahko	sprehajajo	z	
veliko	prijaznimi	živalmi.	
	

Potem,	 ko	 izberejo	 svojo	 pot,	 naj	 pobarvanko	
pobarvajo	in	povedo,	zakaj	so	izbrali	določen	kraj.		
	
	
	
	

Začetna	molitev	je	pomemben	del	vsakega	srečanja	
tudi	za	predšolske	otroke.	Kaže	namreč,	da	je	čas	za	
pričetek	 verouka	 in	 začetno	 aktivnost.	Molitev	 dá	
otrokom	vedeti,	da	je	čas	za	resne	stvari,	prav	tako	
pa	 vam	 omogoči,	 da	 povabite	 Svetega	 Duha,	 naj	
ima	vse	pod	nadzorom	v	času	srečanja.		
	

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	(10	minut)	

ZAČETNA	MOLITEV	(5	minut)	PRIPOMOČKI:	

Predloga	pobarvanke	(str.	5)	
Barvice,	voščenke	ali	flomastri 
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Pred	 pričetkom	 pripovedovanja	 naj	 se	 otroci	
zberejo	 okoli	 vas.	 Po	 uvodu	 preberite	 zgodbo	 o	
Abrahamu	 neposredno	 iz	 Svetega	 pisma.	 Če	 je	
mogoče,	uporabite	otroško	Sveto	pismo,	da	bodo	
otroci	vsebino	lažje	razumeli.	
	

Uvod:		
V	 današnji	 zgodbi	 Bog	 pokliče	 zelo	 izjemnega	
moža,	 ki	 ga	 je	 Bog	 zelo	 ljubil.	 Imenoval	 se	 je	
Abram	in	imel	je	ženo	po	imenu	Saraja.	Kasneje	ju	
je	Bog	preimenoval	v	Abrahama	in	Saro.	V	času	te	
zgodbe	sta	oba	bila	že	zelo	stara.	Abraham	je	imel	
okoli	75	let.	Imel	pa	je	tudi	zelo	veliko	družino,	ki	
je	živela	z	njim,	vključno	z	nečakom	Lotom.		
	
Preberite	1	Mojzes	12,1-9	
	

Vprašanja	za	razpravo:		
1) Kaj	je	Bog	naročil	Abrahamu,	da	stori?	(Naročil	

mu	je,	naj	skupaj	z	družino	zapusti	svojo	deželo	
in	gre	v	deželo,	ki	jo	je	Bog	pripravil	zanj.)		

2) Kaj	mu	je	Bog	rekel?	Ali	je	rekel:	
Iz	tebe	bom	naredil	velik	narod.	(Ne.)	
Tvoje	ime	bom	naredil	veliko.	(Ne.)	
Blagoslovil	te	bom.	(Ne.)	
Moraš	iti	sam.	(Ne.)	
V	 tebi	 bodo	 blagoslovljeni	 vsi	 rodovi	 zemlje.	
(Da.)	

3) Kako	 je	Abraham	pokazal	 svojo	vero?	 (Ubogal	
je	Boga	in	se	odpravil	iz	svoje	dežele.)	

4) Kdo	je	Abrahamu	obljubil,	da	mu	bo	dal	zemljo,	
da	bo	lahko	živel	v	novem	kraju?	(Bog.)	

5) Ko	 je	 Abraham	 prišel	 v	 novo	 deželo,	 zakaj	 je	
postavil	tam	oltar	Bogu?	(Da	bi	ga	častil.)	
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6) Ali	 se	 lahko	 spomniš	 blagoslova,	 ki	 ga	 je	 Bog	
namenil	 tebi?	 (Hiša	 ali	 stanovanje,	 topla	
postelja,	starši,	igrače	...)	

7) Kako	 se	 lahko	 zahvalimo	 Bogu	 za	 njegove	
blagoslove?	 (Da	 mu	 pojemo,	 ga	 častimo,	
molimo	k	njemu.)	

	
	
	
KAJ	VIDIŠ?	(aktivnost)	
	

Skupine tekmujejo v pakiranju stvari, da se lahko 
čim prej preselijo na novo lokacijo. 
	

Teme:	
Abraham,	slediti	Bogu.	

	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Najdite	polno	starih	oblek,	čevljev	in	drugih	težkih	
predmetov	 ter	 z	 njimi	 napolnite	 kovčke.	 En	
kovček	 naj	 bo	 težek	 približno	 toliko,	 da	 ga	 bo	
lahko	neslo	3-4	otrok.	Z	 lepilnim	trakom	označite	
začetek	in	konec	na	vsaki	strani	prostora.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Sestavite	dve	skupini	in	vsaka	skupina	naj	se	zbere	
okrog	 enega	 kovčka	 pri	 začetku	 linije.	 Zraven	
vsakega	kovčka	naj	bo	kup	starih	oblačil,	 čevljev,	
knjig,	 itd.	 Otroci	 bodo	 morali	 kovčke	 napolniti	 s	

Pojasnite	 otrokom,	 da	moramo	 vsi	 zaupati	 Gospodu,	
ves	čas.	Tudi	ko	se	igramo,	smo	v	šoli,	cerkvi	ali	doma.	
Bog	 je	 vedno	 tukaj,	 pripravljen,	 da	 nas	 vodi	 in	
blagoslovi,	ko	se	mu	učimo	zaupati.	

»Blagor	možu,	ki	je	stavil	
v	Gospoda	svoje	

zaupanje.«	
Psalm	40,5a	

SVETOPISEMSKA	VRSTICA	(5	minut)	

SVETOPISEMSKA	ZGODBA	(15	minut)	

ČAS	ZA	ZABAVO	(10	minut)	

PRIPOMOČKI:	
Lepilni	trak	
Dva	majhna	kovčka	
Stara	oblačila	in	čevlji,	knjige,	igrače	
Sladkarije	za	nagrado	
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temi	 stvarmi	 in	 nato	 kovček	 vleči,	 nositi	 ali	
potiskati	na	drugo	stran	prostora.	Ko	prispejo	na	
cilj,	 morajo	 odpreti	 kovček	 in	 ga	 izprazniti.	 Prva	
skupina,	 ki	 to	 opravi,	 je	 zmagala.	 Lahko	 pa	
nagradite	 obe	 skupini,	 ko	 končajo	 selitev.	 Nato	
lahko	skupine	pomešate	in	igrate	igro	znova.	
	

Kaj	boste	povedali:	
Pretvarjajmo	 se,	 da	 nam	 je	 Bog	 naročil,	 da	 se	
preselimo	 v	 drugo	 mesto,	 tako	 kot	 je	 naročil	
Abrahamu,	naj	se	preseli	v	drugo	deželo.	Spakirati	
moramo	 vse	 kar	 imamo	 in	 tudi	 naše	 prijatelje	
moramo	 vzeti	 s	 sabo.	 Ko	 rečem	 »spakirajte«,	
mora	vaša	skupina	odpreti	kovček	 in	ga	napolniti	
čim	 hitreje	 s	 temi	 predmeti.	 Nato	 premaknite	
kovček	 do	 cilja,	 na	 drugo	 stran	 prostora.	 Ko	
prispete	tja,	morate	stvari	še	odpakirati.		
	
	
	
OČE	ABRAHAM	(pesem)	
	

Zapojte	z	otroki	pesem	Oče	Abraham	(str.	6).	
	

	
	
	
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	 z	 molitvijo	 in	 se	 zahvalite	 Bogu	 za	 vse	
blagoslove,	ki	nam	jih	daje,	še	posebej	za	prostor,	
ki	 ga	 imenujemo	 dom.	 Za	 prigrizek	 bi	 ustrezali	
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krekerji	v	obliki	živali.	Lahko	se	pogovarjate,	kako	
se	 cirkuške	 živali	 morajo	 seliti	 iz	 kraja	 v	 kraj	 ali	
kako	se	živali	v	divjini	v	različnih	letnih	časih	selijo	
iz	enega	kraja	na	drug	kraj.		
	
	
	
	
Medtem	 ko	 otroci	 čakajo,	 da	 jih	 starši	 pridejo	
iskat,	naj	dokončajo	z	barvanjem	predloge	Sanjska	
dežela.	 Zraven	 lahko	 narišejo	 še	 sliko	 svoje	
družine	 in	 hišnih	 ljubljenčkov,	 ki	 jih	 bodo	 vzeli	 s	
seboj.	
	

DODATNI	ČAS	ZA	ZABAVO	(5	minut)	

ZAKLJUČNA	AKTIVNOST	(5-10	minut)	

MOLITEV	in	PRIGRIZEK	(10	minut)	

NASLEDNJI	TEDEN	
Kaj	 imajo	skupnega	Abrahamovi	
otroci	in	zvezde	na	nebu?	Pridite	
prihodnji	teden	in	izvedeli	boste.	
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Kaj	smo	se	naučili:	

Danes	se	je	vaš	otrok	učil	o	Abrahamu,	ki	je	imel	zelo	veliko	družino.	Bog	je	prosil	
Abrahama,	 da	 se	 preseli	 v	 drugo	 deželo.	 Abraham	 se	 je	 odločil	 ubogati	 Boga,	
čeprav	 je	 to	 pomenilo,	 da	 se	 mora	 preseliti	 v	 oddaljeno	 deželo.	 Bog	 je	 obljubil	
Abrahamu,	da	ga	bo	blagoslavljal	 in	vse	narode	za	njim.	Otroci	so	se	tudi	učili,	da	
nam	 Bog	 obljublja	 številne	 blagoslove,	 ko	 smo	 mu	 poslušni	 in	 mu	 zaupamo	
(svetopisemsko	besedilo	iz	1	Mojzes	12,1-9).		

Kaj	si	bomo	zapomnili:			

»Blagor	možu,	ki	je	stavil	v	Gospoda	svoje	zaupanje.«	(Psalm	40,5a)		

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:	

Da	 bi	 prikazali,	 kako	 težko	 je	 zgolj	 spakirati	 in	 se	 preseliti	 v	 drugo	 deželo,	 samo	
pograbite	 kovček	 in	 ga	 začnite	 pakirati.	 Medtem	 ko	 vas	 vaš	 otrok	 opazuje,	 bo	
najverjetneje	 imel	 nekaj	 vprašanj.	 Bodite	 kar	 se	 da	 dramatični	 z	 godrnjanjem,	
stokanjem	 in	 vzdihljaji.	 (Vse	 to	 je	 verjetno	 prestajal	 Abraham	 s	 svojo	 družino.)	
Pokažite	otroku,	da	 se	 samo	pretvarjate.	Nato	naj	 vam	pomaga	pripraviti	 še	eno	
torbo	in	ob	tem	razložite,	da	četudi	je	bila	težka	in	dolga	pot,	je	Abraham	vedel,	da	
mora	ubogati	Boga.	Pogovorite	se	o	tem,	kako	bi	se	vi	počutili	ob	tem,	in	ali	bi	bili	
vi	in	vaš	otrok	pripravljeni	preseliti	se,	če	bi	Bog	to	želel	od	vas.	

Dnevna	molitev:	

Dragi	Gospod,	hvala	ti	za	dom,	kjer	živimo.	Blagoslov	je,	ko	vemo,	da	je	to	mesto,	
kjer	želiš,	da	smo	v	tem	času.	Če	pa	bi	nas	ti	vseeno	poklical,	da	se	preselimo,	tako	
kot	si	Abrahama,	te	prosimo,	da	nam	pomagaš,	da	bi	bili	poslušni.	Blagoslovi	našo	
družino,	ko	se	soočamo	s	tem,	kar	želiš,	da	storimo.	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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Oče	Abraham	ima	otroke,	
da	on	ima	veliko	še	otrok.	

Od	teh	sem	eden	jaz	in	drugi	ti	si,	
o,	slava	Jezusu.	

DESNA	ROKA,	LEVA	ROKA!	
	

Oče	Abraham	ima	otroke,	
da	on	ima	veliko	še	otrok.	

Od	teh	sem	eden	jaz	in	drugi	ti	si,	
o,	slava	Jezusu.	

DESNA	ROKA,	LEVA	ROKA,	
DESNA	NOGA,	LEVA	NOGA!	

	
Oče	Abraham	ima	otroke,	
da	on	ima	veliko	še	otrok.	

Od	teh	sem	eden	jaz	in	drugi	ti	si,	
o,	slava	Jezusu.	

DESNA	ROKA,	LEVA	ROKA,	
DESNA	NOGA,	LEVA	NOGA,	
GLAVO	SKLONI,	SE	OBRNI!	

	
Oče	Abraham	ima	otroke,	
da	on	ima	veliko	še	otrok.	

Od	teh	sem	eden	jaz	in	drugi	ti	si,	
o,	slava	Jezusu.	

DESNA	ROKA,	LEVA	ROKA,	
DESNA	NOGA,	LEVA	NOGA,	
GLAVO	SKLONI,	SE	OBRNI,	

STOJ!	
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