
		

PLES	PRED		
GOSPODOM	

KRALJ	DAVID	

Ta	 lekcija	 kaže,	 kako	 je	 David	 plesal	 pred	 Gospodom.	 Otroci	 se	 bodo	
naučili,	da	čeprav	ne	bodo	postali	kralji	in	kraljice,	bo	vsaka	služba,	ki	jo	
bodo	opravljali	kot	odrasli,	blagoslov	od	Boga	in	vredna	zahvaljevanja.	

	

	
	

5.	lekcija	
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Teme:	
David,	praznovanje,	čaščenje	Boga,	veselje.	
	
	
	
KRALJ	 DAVID	 PLEŠE	 PRED	 GOSPODOM	
(pobarvanka	 za	 mlajše	 otroke	 –	 str.	 6	 ali	
pobarvanka	za	starejše	otroke	–	str.	7)	
	
	

	
	

	

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.	
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Ko	 vključujete	 molitveno	 prošnjo	 ali	 zahvalo,	
vedno	imejte	v	mislih	naslednje:		
a) Zagotovite,	da	imajo	vsi	priložnost	povedati.	
b) Bolj	kot	da	se	zanašate	na	svoj	spomin,	si	stvari,	

ki	so	povedane,	raje	zapišite.		
c) Omenite	prošnjo	vsakega	otroka.	Vedeti	morajo,	

da	 vam	 je	mar	 za	 njih	 in	 da	 so	 njihove	molitve	
pomembne.	

d) Omenite	tudi	posebne	potrebe	v	vaši	cerkvi.	
	

OB	PRIHODU	OTROK	(12	minut)	

ZAČETNA	MOLITEV	(5	minut)	
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Pred	 pričetkom	 pripovedovanja	 naj	 se	 otroci	
zberejo	 okoli	 vas.	 Po	 uvodu	 preberite	 zgodbo	
neposredno	 iz	 Svetega	 pisma.	 Če	 je	 mogoče,	
uporabite	 otroško	 Sveto	 pismo,	 da	 bodo	 otroci	
vsebino	lažje	razumeli.	
	

Uvod	(1.	del):		
Ko	 je	 bil	 David	 še	 majhen	 deček,	 je	 bil	 pastir.	
Njegovo	 delo	 je	 bilo,	 da	 je	 skrbel	 za	 ovce,	 ki	 so	
pripadale	 njegovi	 družini.	 Nekega	 dne	 pa	 je	 v	
Davidovo	 hišo	 prišel	 prerok	 Samuel.	 Mazilil	 je	
Davida,	 da	 bo	 nekega	 dne	 postal	 kralj	 Izraela,	
ampak	 ne	 še	 takoj.	 V	 tistem	 času	 je	 kraljeval	 še	
Savel.	Ni	bil	še	pravi	čas,	da	bi	David	postal	kralj.	
Toda	David	 je	 služil	Savlu	 in	se	boril	 v	vojnah	 ter	
igral	na	harfo.	Savel	pa	je	nehal	ubogati	Boga	in	to	
Bogu	 ni	 bilo	 všeč,	 zato	 ga	 je	 želel	 odstaviti	 iz	
prestola.	 Zdaj	 je	 bil	 čas,	 da	 zakraljuje	 David.	
Preberimo	v	Svetem	pismu,	kaj	se	je	zgodilo.	
	

Preberite	iz	2	Samuela	5,1-5.		
	

Vprašanja	za	razpravo:		
1) Ali	so	k	Davidu	prišli	vsi	njegovi	rodovi	ali	samo	

nekaj	izmed	njih?	(Vsi.)		
2) Komu	je	sedaj	David	zakraljeval	in	koga	je	začel	

voditi	namesto	ovac?	(Ljudi.)	
3) Koliko	je	bil	star	David,	ko	je	postal	kralj?	(30.)	
4) Kako	 si	 predstavljate	 praznovanje	 Davidovega	

kronanja?	(Dovolite	otrokom	odgovoriti.)	
	
Uvod	(2.	del)	
Kmalu	 zatem	 ko	 je	 David	 postal	 kralj,	 se	 je	
namenil	 v	 Davidovo	 mesto	 oziroma	 v	 Jeruzalem	
prinesti	dragocen	zaklad.	To	je	bila	skrinja	zaveze,	
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prekrita	z	zlatom.	Znotraj	so	bile	dragocenosti,	kot	
recimo	 plošči,	 na	 katerih	 je	 bilo	 napisanih	 10	
Božjih	zapovedi	in	nekaj	mane,	ki	je	nasitila	Božje	
ljudstvo	med	 romanjem	v	puščavi.	Da	 so	prinesli	
Božjo	 skrinjo	 zaveze	 v	 Izrael,	 je	 Davida	 zelo	
razveselilo.	 Preberimo	 kaj	 se	 je	 zgodilo,	 ko	 je	
David	 vstopil	 v	 mesto	 s	 skrinjo	 zaveze.	 (Pred	
pričetkom	 branja	 seznanite	 otroke,	 da	 je	 efod	
posebno	 pleteno	 oblačilo	 brez	 rokavov,	 ki	 se	
nadene	čez	glavo.	Lahko	se	za	pomoč	obrnete	na	
pobarvanko.)		
	
Preberite	iz	2	Samuela	6,12-19.		
	

Vprašanja	za	razpravo:		
1) Kaj	 se	 je	 zgodilo,	 ko	 so	 nosači	 skrinje	 zaveze	

stopili	 šest	korakov	v	 Izrael?	 (David	 je	daroval	
vola	in	pitano	tele.)		

2) Kaj	 je	nato	storil	kralj	David?	 (Zaplesal	 je	pred	
Gospodom.)	

3) Kaj	je	imel	kralj	David	oblečeno?	(Efod.)	
4) Kaj	 je	še	bilo	slišati	ob	prihodu	Božje	skrinje	v	

Izrael?	(Vzklike	in	trobente.)	
5) Kaj	 je	 videla	 Savlova	 hči,	 da	 David	 počne?	

(Videla	je,	da	skače	in	pleše.)	
6) Kako	se	 je	po	vašem	mnenju	David	počutil	ob	

tem,	 ko	 je	 skrinja	 zaveze	 bila	 prinesena	 v	
Davidovo	 mesto?	 (Bil	 je	 poln	 veselja	 in	
vznemirjenosti.)	

7) David	 je	 užival	 v	 svojem	položaju	 kralja,	 bil	 je	
poln	 veselja	 in	 vznemirjenosti.	 Ali	 smo	 lahko	
tudi	mi	poln	veselja	in	vznemirjenosti,	ne	glede	
na	 to,	 kaj	 je	 naše	 delo	 oz.	 služba?	 Zakaj?	
(Lahko	smo,	saj	je	Bog	z	nami.)	

Pogovorite	se	o	različnih	načinih	slavljenja	Boga.	To	so	
lahko	 ples,	 petje,	 igranje	 na	 kak	 instrument,	
poklekanje,	 skakanje,	 vzklikanje	 …	 Naj	 otroci	 z	 vami	
podelijo	svoje	najljubše	gibe.	Nato	nekajkrat	ponovite	
svetopisemsko	 vrstico,	 medtem	 ko	 izvajate	 zgoraj	
naštete	reči.		
	

»Hvalil	bom	Gospoda	
v	svojem	življenju.«	

Psalm	146,2a	

SVETOPISEMSKA	VRSTICA	(7	minut)	

SVETOPISEMSKA	ZGODBA	(15	minut)	
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KAJ	ŽELIM	POSTATI?	(igra)	
Otroci poskušajo uganiti, kaj želi drugi otrok 
postati, ko odraste. 
	

Teme:	
Blagoslovi,	Božji	otrok,	rast,	ceniti	samega	sebe.	

	

Čas	trajanja:	
Približno	15	minut.	
	

Priprava:	
Pred	pričetkom,	natisnite	set	kartic	z	poklici	in	jih	
razrežite.	Razmestite	vse	karte	tako,	da	prva	stran	
ne	bo	vidna.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Otroci	bodo	 zaigrali	 poklic,	 ki	 ga	 želijo	opravljati,	
ko	 odrastejo.	 Razporedite	 otroke	 tako,	 da	 bodo	
vsi	videli	ospredje	prostora.	Nato	 izberite	otroka,	
ki	bo	prvi	prišel	naprej	in	pred	vsemi	zaigral	izbran	
poklic.	
	

Če	 so	 vaši	otroci	dovolj	 stari,	 da	 vedo	kaj	bi	 radi	
bili,	 ko	 odrastejo,	 lahko	 izberejo	 želen	 poklic,	 v	
drugem	 primeru,	 pa	 lahko	 izberejo	 eno	 izmed	
kartic.	
	

Ko	 so	 izbrali	 svoj	poklic,	 jim	predlagajte	kako	naj	
to	 pokažejo	 pred	 drugimi.	 Če	 na	 primer	 otrok	
izbere	kartico	gasilca,	se	lahko	pretvarja,	da	pleza	
po	lestvi	in	iz	cevi	brizga	vodo,	da	bi	pogasil	hišo.	
Če	 otrok	 želi	 biti	 kmetovalec,	 lahko	 hrani	 kokoši	
ali	molze	krave.		
	

Naj	 vsak	 otrok	 prične	 s	 »Kaj	 bom,	 ko	 bom	
odrasel?	Poglejte	in	boste	videli.«	
	

Nato	naj	to	zaigrajo.	Otrok,	ki	bo	prvi	ugotovil,	bo	
naslednji	 pokazal	 svoj	 poklic.	 Dajte	 jim	 dovolj	
časa,	 da	 bodo	 vsi	 prišli	 na	 vrsto,	 vendar	 ni	
potrebno	 nikogar	 siliti	 k	 sodelovanju,	 če	 mu	 je	
neprijetno.	 Če	 otroku	 gre	 težko	 ugotoviti	 poklic,	
jim	pomagajte	z	opisom	tega,	kar	kaže.	Na	primer,	
če	 je	otrokov	poklic	gasilec	 in	 se	 ta	pretvarja,	da	
gasi	 ogenj,	 lahko	 vi	 opisujete	 na	 primer	 tako:	
»Zdaj	usmerja	cev	proti	goreči	hiši.«	
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Kaj	boste	povedali:	
Iz	naše	igre		vidimo,	da	je	veliko	različnih	poklicev.	
Dosti	 stvari	 je,	 ki	 jih	 lahko	 počnemo,	 ko	
odrastemo.	Nekateri	poklici	pomagajo	ljudem,	kot	
gasilci	 in	 kmetovalci.	 Drugi	 so	 zelo	 občudovani,	
kot	filmska	zvezda,	kralji	ali	kraljice.	Spet	nekateri	
poklici	drugim	ljudem	pomagajo	počutiti	se	bolje,	
na	 primer	 zdravniki	 in	medicinske	 sestre.	Ampak	
ne	 glede	 na	 to,	 kaj	 smo	 po	 poklicu,	 moramo	
opravljati	to,	kakor	da	delamo	za	Gospoda.	S	tem	
ko	 opravljamo	 svoje	 delo	 s	 hvaležnostjo	 in	
veseljem,	 častimo	 našega	 Gospoda,	 ker	 se	
zavedamo,	da	je	služba	Božji	blagoslov.		
	

	
SKAKANJE	IN	PLESANJE	GOSPODU	(aktivnost)	
David je na vso moč rajal pred Gospodom (2 
Samuel 6,14). 
	

Teme:	
David,	praznovanje,	veselje,	slavljenje.	

	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Pred	 pričetkom	poiščite	 pesmi,	 ob	 katerih	 otroci	
uživajo.	Namestite	CD	predvajalnik.	
	

Otroci	 naj	 se	 postavijo	 v	 krog.	 Izberite	 otroka,	 ki	
bo	 vodil.	 Razložite	 jim,	 da	 boste	 predvajali	 nekaj	
glasbe	 in	 oni	 naj	 nanjo	 zaplešejo.	 Morajo	 vsaj	
migati	 ali	 nekaj	 početi,	 vse	 dokler	 se	 glasba	 ne	
ustavi.	 Ko	 se	 ta	 ustavi,	 se	morajo	 postaviti	 v	 isti	
položaj	 kot	 njihov	 vodja.	 Otroci,	 ki	 tega	 niso	
storili,	se	morajo	usesti	na	tla.		
	

Ustavite	glasbo	in	vodja	naj	bo	kreativen	v	pozah,	
ki	jih		bodo	otroci	za	njim	ponavljali.	Nato	ustavite	
glasbo	 in	določite	kdo	ni	v	takšnem	položaju,	kot	
bi	 moral	 biti.	 Ti	 se	 naj	 posedejo.	 Nato	 izberite	
drugo	 vodjo	 in	 ponovite	 process.	 Čez	 čas	 naj	 vsi	
vstanejo	 in	nadaljujte	aktivnost.	Če	se	kdo	 izmed	
otrok	 ne	 počuti	 udobno	 v	 plesu,	 mu	 lahko	
predlagate	nekaj	gibov,	kot	poskakovanje,	vrtenje	
ali	 valovanje	 rok.	 Karkoli,	 kar	mislijo,	 da	 je	 počel	
kralj	David	pred	Gospodom.		

ČAS	ZA	ZABAVO	(15	minut)	

PRIPOMOČKI:	
Kartice	s	poklici	(str.	8	in		9)	

DODATNI	ČAS	ZA	ZABAVO	(10	minut)	

PRIPOMOČKI:	
Zgoščenka	in	CD	predvajalnik	
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Kaj	boste	povedali:	
Ko	 je	 kralj	 David	 prinesel	 skrinjo	 zaveze	 nazaj	 v	
Jeruzalem,	 je	bil	poln	veselja.	Ni	mu	bilo	mar,	če	
ga	 bo	 kdorkoli	 videl.	 Ni	 se	 obremenjeval	 z	
razmišljanjem	o	tem,	ali	izgleda	smešno,	ali	ljudje	
menijo,	da	ne	 zna	plesati.	 Želel	 je	 le	poskakovati	
in	plesati	pred	Gospodom.	To	 je	bil	njegov	način	
slavljenja	 in	 čaščenja	 Boga	 ob	 tej	 posebni	
priložnosti.		
	

Ko	poznamo	Gospoda,	so	naša	življenja	izpolnjena	
z	 veseljem.	Morda	 si	 tako	 kot	 kralj	 David	 želimo	
poskakovati	 in	 zaplesati	pred	Gospodom.	Dajmo,	
storimo	 to	 prav	 zdaj	 in	 praznujmo	 našega	
Gospoda.	
	
	
	
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:	
Otrokom	 razdelite	majhne	 pakete	 čipsa,	 oreškov	
ali	 nekaj	 podobnega.	Opomnite	 jih,	 da	 je	mnogo	
stvari,	 ki	 jih	 lahko	 opravljajo,	 ko	 odrasejo.	 Lahko	
so	 poslovnež,	 znanstvenik,	 politik,	 gasilec,	
kmetovalec	in	tako	dalje.	Naj	otroci	naštejejo	čim	
več	 poklicev,	 medtem	 ko	 se	 sladkajo.	 Razložite	
jim,	 da	 ne	 glede	 na	 to,	 kaj	 bodo	 po	 poklicu,	 ko	
odrastejo,	lahko	slavijo	Gospoda	z	vsem	kar	so.	Mi	
smo	del	Božjega	kraljestva	in	Jezus	je	naš	kralj.	
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DAVIDOVO	MESTO	(igra)	
Otroci poskušajo zbežati v Davidovo mesto še 
preden so ujeti. 
	

Teme:	
David.	

	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Otroci	 se	 bodo	 pretvarjali	 da	 tečejo	 v	 Davidovo	
mesto,	 da	 bi	 obiskali	 kralja.	 Vsi	 otroci	 naj	 se	
postavijo	 v	 vrsto	 na	 eno	 stran	 prostora.	 Izberite	
otroka,	ki	bo	kralj	David.	Ta	se	naj	postavi	na	drug	
konec	prostora.	
	

Vsi	skupaj	bodo	dejali:	»Kral	David,	kralj	David,	ali	
lahko	vstopimo	v	Davidovo	mesto?«	
	

Nato	 bo	 otrok,	 ki	 je	 kralj	 David,	 odvrnil:	 »Lahko,	
ampak	samo,	če	ste	oblečeni	v	kaj	rdečega.«	
	

Vsi	otroci,	ki	imajo	oblečeno	nekaj	rdečega,	lahko	
stopijo	na	drugo	stran	prostora.	Vsi	ostali	morajo	
počakati.	 Ko	 so	 vsi	 z	 rdečim	 varno	 na	 drugem	
koncu	sobe,	mora	kralj	 loviti	ostale.	Ti	poskušajo	
priteči	na	drugo	stran,	preden	 jih	kralj	ujame.	Če	
se	kralju	posreči	 koga	ujeti,	 ta	postane	novi	 kralj	
David	in	igra	se	nadaljuje.		
	

Pomagajte	otroku,	ki	bo	kralj	David,	izbrati	nekaj,	
kar	 je	 skupno	 parim	 otrokom.	 Na	 primer	 samo	
FANTJE,	samo	DEKLETA,	samo,	če	imate	ČEVLJE	Z	
VEZALKAMI,	ali	če	imate	DOLGE	LASE,	ipd.	
	

Kaj	boste	povedali:	
Ko	 je	 David	 postal	 kralj,	 si	 je	 poiskal	 mesto	 v	
Jeruzalemu,	 kjer	 bo	 živel	 in	 ga	 poimenoval	
Davidovo	mesto.	Ljudje	so	mu	celo	zgradili	palačo	
(2	 Samuel	 5,9-11).	 Palača	 je	 bila	 več	 kot	
prekrasna.	 Ali	 ne	 bi	 bilo	 lepo	 obiskati	 Davidovo	
mesto?	 Igrajmo	 se	 igro	 in	 poglejmo,	 če	 nam	 bo	
kralj	David	dovolil	ga	obiskati.	

ZAKLJUČNA	AKTIVNOST	(5-10	minut)	

MOLITEV	in	PRIGRIZEK	(10	minut)	

PRIPOMOČKI:	
Nič.	
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Kaj	smo	se	naučili:	

Danes	 se	 je	 vaš	 otrok	 učil	 o	 tem,	 kako	 je	 kralj	 David	 skakal	 in	 plesal	 pred	
Gospodom.	Prav	tako	se	je	naučil,	da	čeprav	on	in	njegovi	vrstniki	ne	bodo	kralji	ali	
kraljice,	 ko	 odrastejo,	 so	 vsi	 poklici	 Božji	 blagoslov.	 Ne	 glede	 na	 to,	 kaj	 nam	
nameni,	 da	 bomo	 delali,	 ga	 moramo	 zmeraj	 slaviti	 in	 častiti	 (svetopisemsko	
besedilo	iz	2	Samuela	5,1-5	in	6,12-19).		

	

Kaj	si	bomo	zapomnili:			

»Hvalil	bom	Gospoda	v	svojem	življenju.«	(Psalm	146,2a)		

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:	

Naj	otrok	 izbere	svojo	najljubšo	slavilno	pesem	in	nato	skupaj	sestavite	preprosto	
koreografijo	na	to	skladbo.	Nekajkrat	vadite,	da	jo	boste	osvojili.	 Izkoristite	ta	čas	
za	slavljenje	Gospoda	skozi	pesem	in	ples.	Naj	vas	ne	bo	sram.	Spomnite	se,	kako	je	
kralj	David	brez	sramu	zaplesal	in	poskočil	pred	Gospodom,	ko	je	vstopil	v	mesto.	

	

Dnevna	molitev:	

Dragi	Gospod,	hvala	ti	za	kakršnokoli	službo,	ki	si	mi	jo	namenil.	Ti	si	zaslužiš	našo	
zahvalo	 in	 slavo,	 ker	 zmeraj	 veš,	 kaj	 je	 za	nas	najbolje.	Čeprav	ne	bomo	kralji	 ali	
kraljice	na	zemlji,	smo	del	tvojega	kraljestva	v	nebesih	in	to	nas	dela	zelo	izjemne.	
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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