
  

Uporaba: 
Kolikokrat smo lahko črkovali besedo hvala? Morda 
se nam zdi, da smo jo velikokrat črkovali, ampak to 
nas nauči, da lahko tudi mi pokažemo hvaležnost 
večkrat. Vzemite črke domov in vadite črkovanje  
besede hvala, ko vam starši ali drugi pomagajo. 
Izkazovanje hvaležnosti veseli Boga in pokaže 
drugim ljubezen. 

ANA JE BILA 
HVALEŽNA 

HVALEŽNI LIKI 

Pri tej lekciji se bodo otroci naučili, da če se odrečemo nečemu, s tem 
lahko izkažemo hvaležnost. 

 

 
 

2. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

Teme:  

Molitev, žrtev, hvaležnost. 

IZZIV BESEDE HVALA (aktivnost) 
Otroci bodo uredili črke in se naučili, kako 
črkujemo besedo »hvala«. 
 

Tema: 
Hvaležnost 
 
 
 
 

 
 
 
Čas trajanja: 
Približno 10 minut. 
 

Priprava: 
Natisnite po en izvod predloge za vsakega otroka 
in izrežite kvadratke. V majhne plastične vrečke 
dajte črke za vsakega otroka. 
 

Kaj boste naredili: 
Otroci naj previdno izpraznijo svoje vrečke in 
obrnejo kvadratke tako, da so črke prav obrnjene. 
Nato jim pokažite, kako se črkuje besedo 
»HVALA« in jih spodbudite, da črkujejo besedo 
čim večkrat s svojimi črkami. 
 

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. 
 

PRIPOMOČKI: 

Predloga (str. 5) 
Škarje 
Majhne plastične vrečke 



  2. lekcija – ANA JE BILA HVALEŽNA 
 

2 

Otroci naj se usedejo na tla okrog vas, ko berete 
zgodbo. Po možnosti uporabite otroško Sveto 
pismo in dopolnite zgodbo s slikami. Tako bodo 
otroci lažje razumeli.  
 

Uvod: 
Prejšnji teden smo govorili o tem, kako sta Mojzes 
in Mirjam izkazovala hvaležnost Bogu z glasbo in 
glasbili. Danes pa bomo govorili o ženski, ki se je 
imenovala Ana in zakaj je bila ona hvaležna. 
Ampak najprej eno vprašanje: ali ste se kdaj 
odpovedali nečemu, kar vam je bilo pomembno? 
Ali je bilo to enostavno ali težko narediti? Naučili 
se bomo, kako se je Ana odpovedala, žrtvovala 
nekaj njej zelo pomembnega in s tem izkazala 
svojo hvaležnost  Bogu. 

 
Preberite 1 Samuel 1,10-11, 20, 24-28; 2,1-2 
 

Vprašanja za razpravo: 
1) Kaj Ana počne medtem ko moli? (Joče.)   
2) Kaj je njena prošnja? (Prosi za sina.) 
3) Kaj je obljubila Bogu? (Da bo otroka predala 

Bogu in nobeno rezilo ne bo uporabljeno na 
njegovi glavi – to je znak obljube.) 

4) Ali je Bog uslišal Anino prošnjo? (Ja.) 
5) Kako je imenovala svojega otroka? (Samuel.) 
6) Ali je Ana držala svojo obljubo? (Ja.) 
7) Kaj je vzela s sabo in Samuelom v tempelj? 

(Triletnega bika za daritev in moko ter vino.) 
8) Za koga je Ana vedela, da bo poskrbel za 

Samuela? (Duhovnik Eli.) 
9) Kako vemo, da je bila Ana hvaležna Bogu? (Ker 

ga je slavila skozi molitev.) 
 

Zaključek: Ana je bila tako zelo hvaležna Bogu, da 
mu je dala svojega edinega sina, da bi mu služil. 
To je moralo biti zanjo zelo težko. Vseeno pa je  
bila hvaležna, ker je vedela, da ne bi imela svojega 
sina brez Božje pomoči. S skromnim srcem je 
razumela, da vse pripada Bogu, tudi njen edini 
otrok. In zaradi njene hvaležne požrtvovalnosti je 
Bog uporabil njenega sina Samuela kot velikega 
vodjo za Božje ljudstvo.         
 
     
 
HVALEŽNE LUTKE (ročno delo)  
Otroci bodo izdelali lutke in odigrali več načinov 
izkazovanja hvaležnosti. 
 

Tema: 
Hvaležnost. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Čas trajanja: 
Približno 10 minut. 
 

Priprava: 
Natisnite po en izvod predloge za vsakega otroka 
in položite na mesto, kjer otrok sedi. Zraven 
dodajte še pripomočke za ustvarjanje. 
 

Kaj boste naredili: 
Naročite otrokom naj v kroge narišejo svoj obraz, 
obraze svojih staršev, sorojencev, prijateljev ali 
učiteljev. Lahko uporabijo različne pripomočke, s 
kat 

»Nihče ni svet kakor 
Gospod.« 

1 Samuel 2,2a 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (5 minut) 

Preberite vrstico otrokom in pojasnite, da je samo 
Bog svet, popoln in mu zato lahko izkažemo 
hvaležnost. Pojasnite da je eden od načinov 
izkazovanja hvaležnosti z vzklikanjem. Še enkrat 
preberite vrstico in otroke povabite, da vzklikajo z 
vami. Razmislite o korakanju po učilnici, topotajte 
z nogami in ploskajte z rokami medtem ko 
vzklikate vrstico.   

ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Predloga (str. 6) 
Škarje, lepilo, lepilni trak 
Dodatki za ročno delo – plastična očesca, 
markerji, voščenke, volna, ipd. 
Lesene palčke 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 
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katerimi naj okrasijo vsak obraz, kot na primer 
plastična očesca, trepalnice itd. Nato naj otroci 
izrežejo svoje lutke in jih pritrdijo na lesene palčke 
z lepilnim trakom. Pokažite jim kako uporabiti 
lutke in zaigrajte en način, kako lahko izkažemo 
hvaležnost (na primer deliti igračo s prijateljem, 
pomagati prijatelju). Povabite otroke naj se 
izmenjujejo pri igranju svojih načinov izkazovanja 
hvaležnosti.  
 

Uporaba: Zakaj je tako zelo pomembno izkazovati 
hvaležnost? (Ker je to v veselje Bogu in kaže 
njegovo ljubezen.) Doma pripravite lutkovno 
predstavo za svojo družino, da jih naučite različnih 
načinov izkazovanja hvaležnosti. 
 
 
 
DARILA HVALEŽNOSTI (aktivnost) 
Otroci bodo odprli darila in odkrili različne 
načine izkazovanja hvaležnosti.  
 

Tema: 
Hvaležnost. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Čas trajanja: 
Približno 10 minut. 
 

Priprava: 
Položite predmete v škatle in jih s pomočjo škarij 
in lepilnega traku zavijete v okrasni papir. 
 

Kaj boste naredili: 
Prosite posamično vsakega otroka, da izbere 
darilo. Za vsako darilo uporabite spodnje razlage. 
 

Nalepka s srčkom: Bog želi, da verujemo vanj z 
vsem svojim srcem. Poslal je Jezusa, da je umrl za 
naše grehe, in ko mu zaupamo, mu damo celotno 
svoje srce. To je najboljši način izkazovanja 
hvaležnosti Bogu. 
 

Balon: Kako napihnemo ta balon? (Z zrakom.) Ko 

uporabimo svoj »zrak« ali glas, da izkažemo 
hvaležnost, je Bog zelo vesel. 

Skokica: Eden od načinov izkazovanja hvaležnosti 
je deljenje igrač, kot je ta skokica, s svojimi 
prijatelji. 
 

Voščenka: Hvaležnost lahko izkažemo tudi z 
ustvarjanjem izdelkov s pripomočki za ustvarjanje; 
kot recimo z voščenko, z namenom, da to 
podarimo osebi, ki nam je pomagala. 
 

Kovanec: Hvaležnost Bogu lahko pokažemo tako, 
da damo denar tistim, ki ga potrebujejo. 
 

Bonbon: Hvaležnost izkažemo tudi tako, da 
delimo hrano s tistimi, ki so lačni. 
 
 
 
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: 
Vodite otroke v molitev in hkrati razdelite zdrav 
prigrizek. Naročite otrokom naj pokažejo 
hvaležnost s tem, da podarijo objem ali dajo 
petko. Nato povejte otrokom o času, ko ste vi 
žrtvovali, se odpovedali nečemu in s tem pokazali 
ljubezen in hvaležnost Bogu. Spodbudite otroke 
naj to storijo na podoben način, kot na primer 
deljenje igrač, zbiranje hrane za družine v stiski. 
 
 
 
Za vsakega otroka pripravite kopijo predloge (str. 
7), kjer naj izrežejo liste dreves in nato naštejejo 
stvari ali osebe, za katere so hvaležni. Uporabite 
markerje, da bodo z njimi na vsak list napisali 
sporočilo; nato naj nalepijo liste po učilnici. 
Pojasnite jim, da bodo ti listi služili kot opomniki 
za izkazovanje hvaležnosti Bogu in drugim. 
 
 
 
Na koncu srečanja dajte vsakemu otroku kopijo, 
da jo odnese domov. 
 

   
 

MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Majhne darilne škatle 
Majhna darila: nalepka s srčkom, balon, 
skokica, voščenka, kovanec, bonbon ipd. 
Okrasni papir za zavijanje 
Škarje in lepilni trak 
Marshmallows ali penice 

DODATNI ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

ZAKLJUČNA AKTIVNOST (10 minut) 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 
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Kaj smo se naučili: 

Danes smo se naučili o ženski po imenu Ana in zakaj je bila hvaležna. Ana je bila 
tako zelo hvaležna Bogu, da se je odpovedala svojemu edinemu sinu, da bi le-ta 
služil Bogu. To je moralo biti zelo težko zanjo. Vseeno pa je bila hvaležna, ker je 
vedela, da ne bi imela sina brez Božje pomoči. S skromnim srcem je razumela, da 
vse pripada Bogu, celo njen edini sin. In zaradi te hvaležne požrtvovalnosti je Bog 
uporabil njenega sina Samuela za veliko vodjo Božjemu ljudstvu (svetopisemsko 
besedilo iz 1 Samuela 1,10-11, 20, 24-28; 2,1-2).  

Kaj si bomo zapomnili:   

»Nihče ni svet kakor Gospod.« (1 Samuel 2,2a)  

Preberite vrstico s svojim otrokom in mu pojasnite, da je samo Bog svet, popoln in 
zato mu izkazujemo hvaležnost. Hvaležnost lahko izkažemo z vzklikanjem. 
Preberite vrstico še enkrat in povabite otroke naj skupaj vzklikajo z vami. 
Razmislite o korakanju in ploskanju medtem ko vzklikate vrstico.   

Predlog za aktivnost staršev in otroka: 

Zunaj poiščite nekaj velikih listov in jih postavite na karton. Izrežite kartonske liste 
in prosite otroka, naj napiše stvari ali osebe za katere je hvaležen. Uporabite 
marker in na njih napišite eno sporočilo. Skupaj z otrokom nalepite listek na 
hladilnik ali nekam drugam in mu razložite, da nas bodo listi opomnili na razloge, 
zakaj smo hvaležni Bogu in drugim.  

Dnevna molitev: 

Hvala, Bog, za čudovit primer Anine hvaležnosti. Nauči nas imeti hvaležna srca, da 
se bomo odpovedali stvarem zate in za druge. Nauči nas izkazovati hvaležnost. 
Hvala za Jezusov primer in njegovo žrtvovanje. 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. 

 



 

 

 5 

 
 
 
 
 



  2. lekcija – ANA JE BILA HVALEŽNA 
 

6 



  2. lekcija – ANA JE BILA HVALEŽNA 
 

7 

 
 
 



  2. lekcija – ANA JE BILA HVALEŽNA 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hvaležni liki 
2. lekcija: ANA JE BILA HVALEŽNA 
 
Prevod: Maruša Kocjan 
Tehnična ureditev: Sabina M. Scobie 
Ljubljana, 2020 
 
Material ni za prodajo. 
 

Thanksgiving series 
Lesson 2: HANNAH WAS THANKFUL 
 
"Copyright 2014 Kids Sunday School Place, Inc. 
Used by permission 
www.kidssundayschool.com”   


