
		

PRAVO	
ZAHVALJEVANJE	

DAN	ZAHVALE	

Ta	 lekcija	 bo	 pomagala	 otrokom	 razumeti,	 kako	 lahko	 pokažejo	
hvaležnost	za	vse,	kar	je	Bog	priskrbel.		

	

	
	

1.	lekcija	

	

1

Teme:	
Blagoslovi,	preskrba,	Dan	zahvale,	hvaležnost.	
	
	
	
LOV	NA	PURANA	(igra)	
	

Zabavna igra za Dan zahvale, namenjena 
majhnim otrokom, kjer je potrebna 
potrpežljivost in timsko delo. 
	

Teme:	
Živali,	preskrba,	timsko	delo,	hvaležnost.	

	
	

	
	
	
	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Pred	začetkom	srečanja	natisnite	 sestavljanko	na	
srednje	 velik	 tanek	 karton	 oz.	 debelejši	 papir	 in	
izrežite	ven	vse	dele.		Skrijte	jih	na	različna	mesta	
v	 učilnici	 in	 zagotovite,	 da	 so	 dosegljivi	majhnim	
otrokom.	 Imejte	 velik	 list	 papirja	 ali	 plakat	
velikosti	 A3,	 da	 prilepite	 nanj	 dokončanega	
purana.	Moralo	 bi	 izgledati	 kot	 puran	 na	 zgornji	
sliki.	
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Kaj	boste	naredili:	
Dolgo	 časa	 nazaj	 so	 romarji	 za	 hrano	 lovili	 živali.	
Nekateri	 so	 lovili	 ribe,	 drugi	 jelene,	 toda	 najljubši	
jim	 je	 bil	 puran.	 Danes	 mi	 lovimo	 purana.	 Vemo	
kako	 puran	 izgleda,	 vendar	 je	 ta	 razdeljen	 na	 več	
delov.	 Moramo	 ga	 postaviti	 skupaj	 za	 večerno	
mizo.	 Lahko	 se	 pretvarjate,	 da	 ste	 izjemen	 lovec,	
medtem	 ko	 iščete	 dele.	 Ko	 najdete	 kakšnega,	 ga	
prinesite	k	meni.	
Medtem	ko	otroci	vračajo	dele,	jim	povejte	kako	se	
ujema	ali	pa:	»Oprosti,	toda	to	ni	del	purana,	to	je	
…«	Ko	je	sestavljenka	dokončana,	povejte	otrokom	
kako	 smo	 lahko	 hvaležni,	 da	 Bog	 poskrbi	 za	 nas,	
vendar	moramo	 tudi	mi	 izpolniti	 svoj	 del	 in	 zbrati	
njegove	blagoslove.	
	

 
	
Začetna	 molitev	 je	 pomemben	 del	 vsakega	
srečanja.	 Otrokom	 dá	 vedeti,	 da	 je	 čas	 za	 resne	
stvari,	 prav	 tako	 pa	 vam	 omogoči,	 da	 povabite	
Svetega	Duha,	naj	ima	vse	pod	nadzorom.		
	
Začetna	molitev	bi	morala	vedno	vsebovati:		
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:	

Sestavljanka	s	puranom	(str.	6-8)	
Primer	dokončane	sestavljanke	
Lepilo,	barven	tanek	karton	ali	debelejši	papir	



	1.	lekcija	–	PRAVO	ZAHVALJEVANJE	
	

2	

1

	
Otroke	 zberite	 okrog	 sebe	 za	 svetopisemsko	
zgodbo.	 Po	 uvodu	 preberite	 odlomke,	 kot	 je	
prikazano	 ali	 pa	 preberite	 vrstice	 neposredno	 iz	
Svetega	 pisma.	 Preden	 postavite	 ustrezno	
vprašanje,	preberite	vsak	odlomek.	
	

Uvod:		
Želim,	da	si	predstavljate,	da	ste	živeli	v	ZDA	pred	
350-imi	leti.	Mogoče	bi	živeli	v	skupini	 ljudi,	ki	so	
znani	 kot	 romarji.	 Zunaj	 postaja	 mrzlo.	 Vaša	
družina	 je	 zaskrbljena,	 ker	 prihaja	 zima	 in	 med	
zimo	je	hrano	težko	najti.	Vaša	mama	ne	more	kar	
tako	 v	 živilsko	 trgovino.	 In	 ne	 morete	 kar	 tako	
odpreti	 hladilnik,	 saj	 ni	 nobenih	 hladilnikov.	
Takrat	še	niso	bili	izumljeni.	
	

Ampak	 vaša	 družina	 ima	 vero	 v	 Boga.	 Tisto	 noč	
vam	 vaša	 mama	 prebere	 nekaj	 svetopisemskih	
vrstic	o	tem,	kako	bo	Bog	pomagal.	Morda	 lahko	
preberemo	te	iste	vrstice	tudi	danes.	
	

Preberite	Matej	6,25-26		
»Zato	 vam	 pravim:	 Ne	 skrbite	 za	 svoje	 življenje,	
kaj	boste	jedli	ali	kaj	boste	pili,	in	ne	za	svoje	telo,	
kaj	boste	oblekli.	Ali	ni	življenje	več	kot	jed	in	telo	
več	 kot	obleka?	Poglejte	ptice	neba!	Ne	 sejejo	 in	
ne	žanjejo	niti	ne	spravljajo	v	žitnice,	in	vendar	jih	
vaš	 nebeški	Oče	 hrani.	 Ali	 niste	 vi	 več	 vredni	 kot	
one?«	 Razložite	 otrokom,	 da	 nam	 ti	 vrstici	
govorita,	 naj	 ne	 skrbimo	 glede	 hrane	 ali	 oblačil.	
Sveto	pismo	pravi,	da	Bog	ve,	da	jih	potrebujemo	
in	bo	tudi	priskrbel.	
	

1) Smo	 lahko	 sigurni,	 da	 bo	 Bog	 priskrbel	 dovolj	
hrane	za	nas?	(Da.)		

	

Preberite	1	Timoteju	6,17	
»Bogatašem	 tega	 sveta	 naročaj,	 naj	 se	 ne	
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prevzamejo	 in	 naj	 ne	 naslanjajo	 svojega	 upanja	
na	 nezanesljivost	 bogastva,	 temveč	 na	 Boga,	 ki	
nam	 obilno	 daje	 vsega	 v	 uživanje.«	 Razložite	
otrokom,	da	ta	nam	vrstica	pove,	naj	se	za	to,	kar	
potrebujemo,	 ne	 naslanjamo	 na	 nikogar	 ali	
ničesar	drugega	kot	na	Boga.	
	

2) Na	 koga	 se	 lahko	 naslonimo	 za	 to,	 kar	
potrebujemo?	(Na	Boga.)	

	

Preberite	1	Tesaloničanom	5,18		
»V	 vsem	 se	 zahvaljujte:	 kajti	 to	 je	 Božja	 volja	 v	
Kristusu	Jezusu	glede	vas.«	Razložite	otrokom,	da	
bi	se	morali	vedno	zahvaljevati	Bogu.	
	

3) Kaj	 lahko	 povemo	 Bogu	 za	 vse,	 kar	 je	 storil?	
(Hvala	ti.)	

	
	
	
KOŠARA	ZA	DAN	ZAHVALE	(ročno	delo)	
 

Preprosta barvna košara, ki jo otroci lahko 
veselo polnijo s stvarmi, ki jih Bog preskrbi. 
	

Teme:	
Preskrba,	Dan	zahvale,	zahvaljevanje.	
	

Čas	trajanja:	
Približno	15	minut.	
	

Razložite	 otrokom,	 kaj	 pomeni	 zahvaljevati	 se	 »v	
vsem«.	 Vprašajte,	 katere	 stvari	 se	 zgodijo,	 da	 otroci	
rečejo	hvala.	
	

»V	vsem	se	zahvaljujte:	kajti	
to	je	Božja	volja	v	Kristus	

Jezusu	glede	vas.«	

SVETOPISEMSKA	VRSTICA	(5	minut)	

SVETOPISEMSKA	ZGODBA	(15	minut)	

		ČAS	ZA	ZABAVO	(15	minut)	

1	Tesaloničanom	5,18	

PRIPOMOČKI:	
Papirnat	krožnik	za	vsakega	otroka	
Kolaž	papir	
Navodila	za	košaro	(str.	9)	
Slike	s	hrano	(str.	10)	
Spenjač,	prozoren	lepilni	trak	
Voščenke	ali	barvice	
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MOLITEV	in	PRIGRIZEK	(10	minut)	

ZAKLJUČNA	AKTIVNOST	(5-10	minut)	

1

Priprava:	
Za	mlajše	otroke	 izdelajte	košare	že	prej.	Starejši	
otroci	 bodo	 nekaj	 lahko	 izdelali	 sami	 med	
srečanjem	z	uporabo	navodil	 za	košaro.	Naredite	
dovolj	 košar	 za	 vsakega	 otroka.	 Nato	 natisnite	
kopije	slik	s	hrano;	eno	za	vsakega	otroka	in	nato	
pred	srečanjem	izrežite	vsako	jed.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Ko	otrokom	daste	 košare,	 naj	 jih	 pobarvajo	 tako	
kot	 želijo.	 Nato	 položite	 izrezke	 hrane	 po	
skupinah	na	različna	mesta	v	prostoru.	Na	primer,	
vse	 ribe	dajte	 v	 en	 kot,	 vse	orehe	 v	drugega	 itd.	
Potem	 naj	 otroci	 gredo	 iz	 enega	 mesta	 do	
drugega	 in	zbirajo	 izrezke	enega	po	enega,	da	 jih	
bodo	 dali	 v	 svoje	 košare.	 Ko	 jih	 zberejo,	 jih	 naj	
prilepijo	v	 košaro,	da	ostanejo	na	 svojem	mestu.	
Otroci	 se	 bodo	 zabavali,	 medtem	 ko	 bodo	
napolnjevali	 svoje	 košare	 s	 čudovitimi	 Božjimi	
darovi.	
	

Kaj	boste	povedali:	
Pred	 davnimi	 časi	 so	 ljudje,	 imenovani	 romarji,	
zaupali	 Bogu,	 da	 bodo	 imeli	 dovolj	 hrane	 za	
vsakogar,	 še	 posebej	 med	 dolgimi	 zimami.	 Med	
žetvijo	so	zbrali	velike	količine	hrane	s	polja.	Imeli	
so	 buče,	 koruzo,	 grah,	 sadje	 kot	 so	 jagode,	
grozdje,	 borovnice	 in	 različne	 oreščke.	 Vse	 so	
zbrali	 skupaj,	 še	 z	 nekaj	 mesa	 in	 vse	 shranili	 za	
zimo.	
Bog	 je	 čudovit	 Bog	 in	 on	 zelo	 skrbi	 za	 nas.	 Bog	
poskrbi	za	vse,	kar	potrebujemo	za	življenje,	 tudi	
za	 veliko	 različnih	 in	 okusnih	 jedi,	 ki	 jih	 jemo.	
Sveto	 pismo	 pravi:	 »…	 saj	 vam	 je	 izkazoval	
dobrote:	 z	 neba	 je	 pošiljal	 deževje	 in	 rodovitne	
čase,	dajal	vam	je	hrano	in	vam	srca	napolnjeval	z	
veseljem«	(Apostolska	dela	14,17).	
Danes	 se	 lahko	 igramo,	da	 smo	kot	 romarji	 in	 se	
zahvalimo	Bogu,	da	nam	zmeraj	priskrbi	vse	vrste	
dobrih	jedi.	
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Zaključna	molitev:	
Zaključna	 molitev	 dá	 otrokom	 priložnost,	 da	 se	
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.	
	

Prigrizek:	
Pričnite	z	molitvijo	in	zahvalo	Gospodu	za	vse	kar	
nam	 je	 priskrbel.	 Za	 prigrizek	 jejte	 Snickers	 ali	
Twix.	Razložite,	da	rabimo	nekaj	časa,	da	pridemo	
do	okusa	znotraj,	tako	kot	je	potrebno	nekaj	časa,	
da	 so	 romarji	 zbrali	 svojo	 hrano	 za	 tisti	 Dan	
zahvale	dolgo	časa	nazaj.	Ampak	Bog	 je	dober	 in	
ko	smo	potrpežljivi,	bo	on	zmeraj	poskrbel	za	to,	
kar	potrebujemo.	
	
	
	
POKAZATI	HVALEŽNOST	(aktivnost)	
 

Otroci bodo prepoznali obnašanja, ki prikazujejo 
hvaležnost. 
	

Teme:	
Hvaležnost,	zahvaljevanje,	Dan	zahvale.	

	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Pred	srečanjem	natisnite	za	vsakega	otroka	stran	
z	aktivnostjo.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Razdelite	 liste	 z	 aktivnostmi	 in	 povejte	 otrokom	
naj	obkrožijo	slike,	ki	prikazujejo	majhnega	dečka	
ali	 punčko,	 ki	 je	 hvaležna.	 Na	 sliko,	 ki	 prikazuje	
otroka,	ki	ni	hvaležen,	pa	naj	narišejo	X.	
Ko	 otroci	 končajo	 z	 aktivnostjo,	 preglejte	 skozi	
vsako	sliko	 in	 se	pogovorite	o	 različnih	načinih,	 s	
katerimi	 lahko	 pokažemo,	 da	 smo	 hvaležni.	 Na	
primer:	

PRIPOMOČKI:	
Predloga	z	aktivnostmi	
za	vsakega	otroka	(str.	11)	
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NASLEDNJI	TEDEN	
Za	 naslednji	 teden	 izberite	 še	
eno	 zanimivo	 lekcijo	 iz	 zbirke	
lekcij.	

Slika	1	(Pretepanje	prikazuje	sebičnost.	Če	si	Bogu	
hvaležen	za	to,	kar	je	dal,	se	ne	boš	pretepal.)				
Slika	 2	 (Če	 si	 jezen,	 ker	 nekaj	 ne	 gre	 tako	 kot	 ti	
želiš,	ni	način	za	hvaležnost.	Bog	želi,	da	si	vesel.)				
Slika	3	(Hvaležnost	lahko	pokažeš	s	tem,	da	uživaš	
v	času,	ki	ga	preživiš	s	starši	ali	učitelji.)				
Slika	4	 (Če	poješ	vse	kar	dobiš,	brez	pritoževanja,	
pokažeš	s	tem	hvaležnost.)				
Slika	5	(Ko	zvečer	moliš,	se	lahko	Bogu	zahvališ	za	
veliko	stvari.)				
Slika	 6	 (Hvaležnost	 za	 stvari,	 ki	 jih	 imaš,	 lahko	
pokažeš	tako,	da	za	te	stvari	skrbiš.)				
Slika	 7	 (Če	 jočeš,	 ko	 stvari	 ne	 gredo	 tako	 kot	 ti	
želiš,	ne	pokažeš	hvaležnosti.)				
Slika	 8	 (Zakaj	 ta	 deček	 gleda	 tako	 jezno?	 Pokaži	
hvaležnost	 tako,	 da	 dovoliš	 drugim,	 da	 uživajo	 v	
tvoji	družbi.	)	
	

Aktivnost	končajte	tako,	da	razložite,	da	Bog	želi,	
da	smo	srečni.	Priskrbi	nam	veliko	stvari,	v	katerih	
lahko	uživamo.	Ko	smo	hvaležni	za	to,	kar	nam	je	
Bog	priskrbel,	bomo	to	pokazali	s	svojim	načinom	
obnašanja	 in	 kakšen	 izraz	na	obrazu	bomo	 imeli.	
Obratno	velja	prav	 tako.	Nekdo,	 ki	 ne	 ceni	Božje	
blagoslove,	se	bo	obnašal	in	izgledal	nesrečno.	
	
	
	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	odnese	domov.	
	

VEROUČNI	LIST	ZA	DOMOV	
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Kaj	smo	se	naučili:	

Danes	se	je	vaš	otrok	učil	o	pravem	zahvaljevanju.	Gledali	smo	primere	ljudi	izpred	
mnogo	 let,	ki	 so	 imeli	 veliko	vere	v	Boga.	Niso	vedeli,	 kako	 jih	bo	Bog	preskrbel,	
vendar	so	se	mu	vseeno	zahvalili	za	vse	kar	je	delal	in	kar	bo	delal.	Vaš	otrok	je	tudi	
poslušal	 svetopisemske	 vrstice	 o	 tem,	 kako	 naj	 se	 zahvaljujemo	 vedno	 in	 v	 vsaki	
situaciji.	 To	 je	 pomemben,	 a	 včasih	 težko	 razumljiv	 koncept	 za	 Božje	 otroke	
(svetopisemsko	besedilo	iz	Mateja	6,25-26;	1	Timoteju	6,17;	1	Tesaloničanom	5,18).		

Kaj	si	bomo	zapomnili:			

»V	 vsem	 se	 zahvaljujte:	 kajti	 to	 je	 Božja	 volja	 v	 Kristusu	 Jezusu	 glede	 vas.«	 (1	
Tesaloničanom	5,18)		

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	 utrditi	
znanje,	ki	si	ga	je	pridobil	pri	tej	lekciji.	

Predlog	za	aktivnost	staršev	in	otroka:	

Na	 listke	 papirja	 zapišite	 imena	 vseh	 v	 vaši	 družini.	 Začnite	 s	 starši,	 sorodniki,	
starimi	starši,	tetami,	strici,	bratranci	in	sestričnami	itd.	Lahko	vključite	tudi	imena	
bližnjih	prijateljev.	Ko	zapišete	imena,	dajte	listke	v	vrečo	in	vsi	hkrati	potegnete	en	
listek	ven.	Nato	lahko	delite,	zakaj	je	vsak	od	vas	hvaležen	za	osebo,	čigar	ime	ste	
potegnili	 iz	vreče.	Dobro	 je,	da	svojemu	otroku	pomagate,	 če	 je	potrebno.	To	bo	
pomagalo,	da	začne	razmišljati	in	bo	hvaležen	za	ljudi	v	svojem	življenju.	

Dnevna	molitev:	

Dragi	 Gospod,	 hvala	 ti	 za	 ta	 čas	 v	 letu,	 ko	 lahko	 razmišljamo	 o	 vseh	 tvojih	
blagoslovih.	Pomagaj	nam,	da	 se	 spomnimo	na	našo	družino	 in	prijatelje	 in	da	 ti	
damo	zahvalo	vsak	dan,	za	to,	kar	priskrbiš.	Spomni	nas,	da	se	zahvalimo,	tudi	če	
imamo	težke	čase.	Vedno	si	tu,	da	poskrbiš	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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