
		

	

	
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.	
	

POTREBUJEM 
BOGA 

ŽELIM BITI KOT JEZUS 

Pri	tej	lekciji	se	bodo	otroci	naučili,	da	potrebujejo	Boga.	Bog	je	stvarnik	
vsega	in	brez	njega	smo	nič.	

	

 
 

2. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) Teme:		
Božja	ljubezen,	poznati	Jezusa,	zaščita,	preskrba.	

	
Pripravite	 barvice	 ali	 flomastre	 in	 bel	 papir,	 na	
katerega	 naj	 otroci	 narišejo	 svojo	 najljubšo	
domačo	 žival.	 Če	 domače	 živali	 nimajo,	 naj	
narišejo	 domačo	 žival,	 ki	 bi	 jo	 želeli	 imeti.	 Slike	
obesite	ali	prilepita	na	steno.		
	

Medtem	 ko	 otroci	 rišejo,	 jim	 postavite	 naslednji	
vprašanji:	
1) Kdo	skrbi	za	vašega	domačega	ljubljenčka?	
2) Kdo	mu	izkazuje	ljubezen?	
	

Vse	 domače	 živali	 v	 bistvu	 pripadajo	 Bogu.	 Mi	
lahko	zanje	skrbimo	in	jim	izkazujemo	ljubezen,	a	
ustvaril	jih	je	Bog.	In	tudi	mi	pripadamo	Bogu.	Vaši	
starši	 pripadajo	 Bogu.	 In	 vsi	 mi	 potrebujemo	
Boga.	 Potrebujemo	 njegovo	 preskrbo	 za	 nas,	
njegovo	 moč	 in	 ljubezen.	 Tako	 kot	 nas	
potrebujejo	 naše	 domače	 živali,	 vsi	 mi	
potrebujemo	Boga.		
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Pred	 pričetkom	 pripovedovanja	 naj	 se	 otroci	
zberejo	 okoli	 vas.	 Po	 uvodu	 preberite	 zgodbo	 o	
vinski	 trti	 neposredno	 iz	 Svetega	 pisma.	 Če	 je	
mogoče,	uporabite	otroško	Sveto	pismo,	da	bodo	
otroci	vsebino	lažje	razumeli.	
	

Uvod: 	
Kdo	 izmed	 vas	 ima	 rad	 grozdje?	 Ali	 imate	 radi	
zeleno	ali	rdeče	grozdje?	No,	danes,	ko	zaključimo	
z	 lekcijo,	 bomo	 imeli	 poseben	 prigrizek.	 Ampak	
najprej	 si	 poglejmo,	 zakaj	 sploh	 imamo	 grozdje.	
Jezus	je	z	grozdjem	primerjal	naš	odnos	z	Bogom.	
Jezus	 je	rekel,	da	 je	on	resnična	vinska	trta	 in	mi	
smo	mladike.	Rekel	je,	da	je	Bog	kot	vinogradnik,	
ki	skrbi	za	vinograd.	Vinogradnik	zelo	dobro	skrbi	
za	 svoj	 vinograd,	 da	bi	 ta	 obrodil	mnogo	 zdravih	
mladik.	In	ko	vinogradnik	to	počne,	kaj	te	mladike	
obrodijo?	Tako	 je!	Obrodijo	grozdje.	Poglejmo	si,	
kako	je	to	pojasnil	Jezus	učencem.		
	

Preberite	Janez	15,1-8	
	

Vprašanja	za	razpravo: 	
1) Kaj	pravi	Jezus,	kdo	je	kot	vinogradnik?	(Bog.)		
2) In	kaj	pravi,	kdo	je	kot	trta?	(Jezus.)	
3) Kaj	 pa	 Jezus	 pravi,	 kdo	 je	 kot	 mladike?	 (Ti	 in	

jaz.)	
4) Ali	mislite,	da	bi	mladika	lahko	obrodila	grozje,	

če	bi	jo	odrezali	od	trte?	(Ne.)	
5) Ali	je	pomoč	drugim	nekaj,	kar	moramo	storiti,	

ali	nekaj,	 kar	 si	moramo	želeti	početi?	 (Nekaj,	
kar	si	moramo	želeti	početi.)	

6) Naštejte	 še	 druge	 možnosti,	 kako	 lahko	
pomagamo	 drugim,	 razen	 umivanja	 nog.	
(Dovolite	otrokom	odgovoriti.)	

	

	
		

POTREBUJEMO	BOGA	(aktivnost)	
Igra	 »povežite	 slike«	 bo	 otrokom	 zelo	 slikovito	
prikazala,	kako	zelo	potrebujemo	Boga.	
	

Teme:	
Cerkev,	slediti	Jezusu,	Božja	ljubezen.	
	
	
	
	
	
	
Trajanje:	
Približno	7	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 pričetkom	 srečanja	 natisnite	 dovolj	 kopij	
predloge	za	vsakega	otroka.		
	

Kaj	boste	naredili:	
Otroci	naj	s	črto	povežejo	slike,	ki	spadajo	skupaj.	
Na	primer:	Pes	in	pasja	uta,	ptica	in	gnezdo,	opica	
in	 banana,	 družina	 in	 Sveto	 pismo.	
	

Medtem	 ko	 otroci	 opravljajo	 to	 aktivnost,	 jim	
pojasnite,	 da	 ljudje	 potrebujemo	 Boga.	 Bog	 je	
stvarnik	vsega	in	brez	njega	smo	nič.	
	

Vprašanja	za	pogovor:	
1) Naštejte	nekaj	stvari,	s	katerimi	Bog	vse	nas	

vsak	dan	preskrbi.	(Zrak,	voda,	sončna	
svetloba,	hrana,	družina	itd.)	

2) Kaj	mislite,	zakaj	Bog	preskrbi	vse	te	čudovite	
reči?	(Ker	nas	ljubi.)	

3) Kako	lahko	Bogu	pokažemo,	da	ga	ljubimo?	
(Tako,	da	se	z	njim	v	molitvi	pogovarjamo,	smo	
poslušni	temu,	kar	pravi,	beremo	Božjo	besedo	
–	Sveto	pismo,	mu	pojemo	pesmi	ipd.)	

»Posnemajte torej Boga, 
saj ste njegovi ljubljeni 

otroci .« 
Efežanom 5,1 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (5 minut) 

Medtem,	 ko	 si	 otroci	 poskušajo	 zapomniti	 to	
vrstico,	se	pogovorite	z	njimi,	kaj	pomeni	biti	Božji	
otrok.	Ker	mi	pripadamo	Bogu,	se	temu	primerno	
moramo	tudi	obnašati.	
	

ČAS ZA ZABAVO (7 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Pisala	
Predloga	(str.	5)	

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 
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TRINOGA	LISICA	(zgodba)	
Domišljijska	 zgodba,	 iz	 časa	 ustvarjanja,	 o	
majhni	lisici,	ki	je	imela	veliko	vero	v	Boga.		
	

Teme:	
Živali,	vera,	ustvarjanje,	Božja	ljubezen,	pomoč.	
	
	
	
	
	

Otrokom	preberite	zgodbo.	
	
	
	
	
	

KAKTUSOVE	BODICE	(pogovor)	
Kaktus	ima	bodice,	da	bi	se	zaščitil,	naša	zaščita	
pa	je	Bog.		
	

Teme:	
Ustvarjanje,	zaščita.	
	
	
	
	
	
	
	

Čas	trajanja:	
Približno	8	minut.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Pojasnite	otrokom,	kako	kaktus	potrebuje	bodice,	
da	 bi	 se	 zaščitil,	mi	 pa	 tega	 ne	 potrebujemo,	 saj	
imamo	zaščito	Boga.		
	

Kaj	boste	povedali:	
(Opozorite	 otroke,	 da	 se	 ne	 smejo	 dotikati	
kaktusa.)	 To	 je	 majhen	 kaktus	 in	 čeprav	 je	
majhen,	 ima	 vsepovsod	 bodice.	 Ali	 ste	 se	 kdaj	
zbodli	 na	 kaktusu?	 Auč!	 To	 ni	 ravno	 prijetno,	
kajne?	 Lahko	 se	 celo	 razjočemo	 ob	 tem	 in	 nato	
moremo	 steči	 k	 mami	 ali	 očetu,	 da	 bi	 nam	 to	
bodico	potegnil	ven.	Ni	 ravno	zabavno.	Ali	 ste	se	
kdaj	 spraševali,	 zakaj	 je	 Bog	 ustvaril	 kaktus	 z	
bodicami?	 Zakaj	 preprosto	 ne	more	 biti	 kaktusa,	
ki	bi	bil	ves	gladek	in	mehak?	Zakaj	mora	imeti	te	
bodice?	(Dovolite	otrokom	odgovoriti.)	

Kaktus	 je	 zelo	 posebna	 rastlina,	 ki	 jo	 je	 ustvaril	
Bog.	Dal	jim	je	take	sposobnosti,	da	lahko	rastejo	
v	zelo	vročem	in	suhem	prostoru,	kjer	zelo	redko	
dežuje.	 Zato	morajo	 imeti	 v	 sebi	 veliko	 vode,	 da	
zdržijo	 do	 naslednjega	 dežja.	 Problem	 pa	 je,	 da	
veliko	živali	postane	žejnih	 in	če	ne	bi	bilo	bodic,	
bi	živali	raztrgale	kaktus	in	popile	njegovo	vodo.	In	
kmalu	bi	kaktus	umrl.	Bog	je	ustvaril	nas.	Ustvaril	
nas	je	po	svoji	podobi.	Ali	tudi	mi	imamo	bodice?	
Seveda	 ne.	 Mi	 ne	 potrebujemo	 bodic,	 da	 bi	 se	
zaščitili,	 saj	 smo	 Božji	 otroci.	 Lahko	 se	 počutimo	
varne	 tudi	 brez	 bodic,	 saj	 je	 naša	 zaščita	
vsemogočni,	najsilnejši	Bog.	
	
	
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	 naj	 je	 kratka.	
Zapomnite	 si,	 da	 otroci	 želijo	 čim	 prej	 zagristi	 v	
prigrizek	ali	preiti	na	naslednjo	fazo	dneva.	
	

Prigrizek:	
Za	 današnji	 prigrizek,	 jim	 postrežite	 grozdje,	
grozdni	 sok	 ter	 piškote	 ali	 druge	 produkte	 iz	
grozdja.	Ko	se	boste	zahvalili	Bogu,	ker	je	ustvaril	
toliko	 okusnih	 napitkov	 in	 hrane,	 nadaljujte	
pogovor	 o	 tem,	 kako	 potrebujemo	 Boga,	 da	 bi	
rasli	in	mu	služili,	prav	tako	kot	grozdje	potrebuje	
trto,	da	bi	zraslo.		
	
	
	
Medtem,	ko	otroci	čakajo	na	starše,	 jim	razdelite	
barvice	 in	 flomastre	 ter	 papir.	 Narišejo	 naj	
različne	 načine,	 na	 katere	 Bog	 skrbi	 zanje	 in	
njihove	družine.		
	
	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	jo	odnese	domov.	
	

	
	 	

MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 

ZAKLJUČNA AKTIVNOST (10 minut) 

DODATNI ČAS ZA ZABAVO (8 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Majhen	kaktus	

NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	spet	prihodnji	teden,	da	se	
naučite,	 kako	 pomembna	 je	
ljubezen	za	to,	da	postanemo	bolj	
podobni	Jezusu.	

ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Predloga	(str.	6)	
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Kaj smo se naučili: 

Današnja lekcija je bila o vinski trti in mladikah. Vaš otrok se je naučil, da vsi mi 
potrebujemo Boga. Vsi potrebujemo njegovo preskrbo, moč in njegovo ljubezen. 
Bog je stvarnik vsega in krepi tiste, ki ga ljubijo, da živijo še bolj rodovitna življenja 
(svetopisemsko besedilo iz Janeza 15,1-8).  

 

Kaj si bomo zapomnili:   

»Posnemajte torej Boga, saj ste njegovi ljubljeni otroci.« (Efežanom 5,1)  
 
Čez teden skupaj z otrokom nekajkrat ponovite vrstico. Tako si jo bo otrok lažje 
zapomnil, prav tako mu bo to pomagalo utrditi znanje, pridobljeno na verouku. 
 

Predlog za aktivnost staršev in otroka: 

Sprehodite se s svojim otrokom in posvetite pozornost vsem čudovitim rastlinam, 
ki jih opazite in opomnite svojega otroka, da jim Bog omogoča rast. Vprašajte 
otroka, ali ve, kaj bi se zgodilo, če bi odtrgali cvetlico iz vrta ali list z drevesa. 
Vzamite si čas za pogovor. Tako kakor list ovene in se posuši, ko ga odtrgamo z 
drevesa, tako tudi mi duhovno ovenemo, ko nismo povezani z Bogom. Tisti, ki 
ostanejo z Jezusom, bodo obrodili sadove.  

 

Dnevna molitev: 

Dragi Gospod, hvala ti, da nam pomagaš razumeti kako pomembno je za nas, da 
imamo živ odnos z Jezusom. Pomagaj nam živeti življenja, ki te bodo osrečevala. 
Hvala ti, da skrbiš za nas. 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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TRINOGA LISICA 
 
To je zgodba, ki se je zgodila davno, davno nazaj, ne dolgo za tem, ko je Bog ustvaril vse živali. 
Vse so živele v prečudovitem gozdu. In v nekem kotičku gozda je bil zelo majhen potoček in vse 
živali so rade skakale preko potočka. Vse so želele prekašati druga drugo in skočiti najdlje od 
vseh. 
Srnica je lahko skočila najvišje preko potočka in nato je majhen slonček le dvignil svoje velike 
noge in preprosti stopil preko potočka, opica se je zagugala na drugo stran iz višin dreves in 
vsake toliko je skupina zajčkov poskušala preko skal v potočku preskočiti le tega. In nekega dne 
je ob potočku stala majhna lisička in opazovala druge. Zdelo se ji je zelo zabavno, kar so počele. 
Tudi ona je želela preskočiti potoček, a je spomnila, da ima le tri noge. Pogledala je na svoje 
noge, da bi jih preštela: 1,2,3. In nato je pogledala na živali z samo dvema nogama in pomislila: 
"One bi naj imele le 2 nogi in ti dve tudi imajo, a jaz, ki bi naj imela 4 noge, imam le tri; 1, 2,3! 
Počutila se je malce čudno, zato je stekla k Bogu in ga vprašala: »Bog, ali nisi ustvaril mojih 
staršev s štirimi nogami? Kako to, da jaz imam samo tri?« Ponovno je pogledala na noge in jih 
preštela: 1, 2, 3. Bog jo je pogledal z ljubeznijo in rekel: »Moja draga lisička, ti imaš tri noge, ker 
sem ti le te dal in takšna kot si, si popolna, takšno sem te ustvaril. Zdaj pa se pojdi dalje igrat s 
svojimi prijatelji.«  
Lisička se je obotavljala in gledala Boga, ki je odhajal k možu in ženi, ki sta se skrivala za grmom 
s prestrašenim pogledom. Pri sebi je pomislila: »Nikoli me ne bo strah Boga, saj je on rekel, da 
sem popolna in vem, da me ljubi. Dal mi je 3 popolne noge, da z njimi lahko preskakujem 
potoček.« Tako je stekla naprej in poskakovala. Ko je prišla do potoka, je lisička pokimala svojim 
prijateljem in oznanila, da bo tudi ona preskočila potoček. Vsi so se razveselili in zaploskali in 
lisička je počakala, da pride na vrsto. Najprej je ptička poletela preko potočka, nato sta ga 
preskočila dva psa, ki ju je lovil prašič. To je bilo zabavno. In nato je bila na vrsti lisička. Vsi so jo 
gledali in lisička se je ozrla naokoli in stopila na hlod ter na njem prečkala potok. In vsi so se 
smejali in lisička je radostno sklonila glavo. To je bilo kot v kakšnem cirkusu. Po dolgem dnevu 
skakanja in igranja, so se živali razkropile po mehkih travnatih predelih gozda. Naenkrat pa so 
vse zaslišale glasen trušč in zemlja se je pričela tresti. Najprej počasi, potem vedno močneje. 
Začel se je potres! Vsi so se ozrli naokoli in zagledali Boga, kako kaže nekam v daljavo, za 
prečudovitim gozdom in se pogovarja z možem in ženo. Zemlja se je ponovna zatresla in vse 
živali so pričele teči v isto smer, kot da bi jih kdo vodil. Potok se je zaradi potresa povečal, a 
živali so morale čez potok. Ker so živali vsak dan vadile, so vsi prečkali potok brez problema, vsi, 
razen trinoge lisičke. Ta se je ozrla naokrog in videla, da so vsi njeni prijatelji že na drugi strani, 
le ona ne. Obrnila se je k Bogu in videla nasmeh na njegovem obrazu. Tudi lisička se mu je 
nasmehnila, saj je globoko v svojem srcu vedela, da ji bo Bog pomagal čez potok, tudi s samo 
tremi nogami. Tokrat ni potrebovala niti hloda. Skočila je najviše in najdlje, kot le more kakšna 
lisica in vse ostale živali so od navdušenja zaploskale. Lisička je bila napolnjena z radostjo, ko je 
opazila, kako daleč je pristala in vsi so bili začudeni nad tem kar so videli. 1,2,3,4, ja, zdaj ima vse 
4 popolne noge. Vsi skupaj so proslavili Boga, vsak s svojim posebnim glasom. Bog je bil z 
lisičko, ko ga je ta najbolj potrebovala.  
 

KONEC 
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