
		

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.	
	

BOG ME JE NAREDIL 
IZJEMNEGA 

BOG SKRBI ZAME 

Ta	 lekcija	 pokaže	 otrokom,	 kako	 Bog	 skrbi	 za	 njih,	 tako	 da	 jih	 dela	
izjemne	in	jim	daje	edinstvene	darove	in	talente.	

	

 
 

1. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

Teme:		
Božji	otrok,	ceniti	samega	sebe.	

	
Ko	 otroci	 prispejo,	 naj	 narišejo	 stvari,	 ki	 jih	 radi	
delajo.	 Tik	 pred	 pričetkom	 lekcije	 jih	 prosite,	 da	
pokažjo	svoje	slike	razredu.	Poudarite,	da	vsak	od	
nas	 uživa	 v	 različnih	 stvareh,	 nekateri	 imajo	 radi	
šport,	 drugi	 imajo	 radi	 računalnike,	 nekateri	 pa	
raje	 rišejo	 ali	 pojejo.	 Bog	 je	 vsakega	 izmed	 nas	
naredil	 izjemnega.	 Kako	 lahko	 uporabimo	 te	
stvari,	da	častimo	Boga?	
	
	
	

	
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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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: 	
V	 današnji	 zgodbi	 bomo	 slišali	 o	 ženi,	 ki	 je	
kreativno	 uporabila	 talente,	 katere	 ji	 je	 Bog	 dal,	
da	 si	 je	 naredila	 lepa	 oblačila	 in	 zadovoljila	
potrebe	svoje	družine.		
	

Zgodba	o	vrli	ženi	(predloga	str.	5)	
ali	preberite	Pregovori	31,10-31	
	

Vprašanja	za	razpravo: 	
1) Kdaj	 se	 je	 žena	 v	 zgodbi	 zbujala?	 (Ko	 je	 zunaj	

bila	še	tema.)		
2) Ali	 je	bila	prijazna?	(Da,	bila	 je	zelo	prijazna	in	

je	to,	kar	je	imela,	delila	z	ubogimi.)	
3) Ali	 je	 žena	 v	 današnji	 zgodbi	 zapravljala	 čas?	

(Ne,	svoje	delo	je	opravljala	z	veliko	energije.)	
4) Kaj	 je	 naredila	 z	 denarjem,	 ki	 ga	 je	 prislužila?	

(Kupila	je	njivo	in	posadila	vinograd.)	
5) Kakšne	 stvari	 je	 žena	 izdelovala?	 (Odeje,	

lanena	platna	in	pasove.)	
6) Ali	je	žena	uporabila	talente,	ki	jih	ji	je	Bog	dal?	

(Da,	 vodila	 je	 svoj	 posel	 in	 skrbela	 za	 svojo	
družino.)	

	

	
	
	
	

	
BOG	ME	JE	NAREDIL	IZJEMNEGA	(aktivnost)	
Pred	srečanjem	pripravite	kopijo	predloge	(str.	6)	
za	vsakega	otroka.	
	

Kaj	boste	naredili:	
V	 času	 srečanja	 pojasnite	 otrokom,	 da	 je	 Bog	
ustvaril	 vsakega	 izmed	nas	 in	 zato	 je	 vsak	 izmed	
nas	 izjemen.	 Recite	 otrokom,	 da	 bodo	 ustvarili	
sliko	 sami	 sebe.	 Vsak	 otrok	 naj	 sliko	 pobarva	 in	
doda	stvari,	ki	ga	naredijo	edinstvenega.	Ko	otroci	
končajo	 s	 svojimi	 mojstrovinami,	 naj	 pokažejo	
svojo	 sliko	 s	 preostalimi	 otroki.	 Aktivnost	
zaključite	 z	 zahvalo	 Bogu,	 da	 je	 naredil	 vsakega	
izmed	nas	izjemnega.		
	

	
	
POSEBNA	POMARANČA	(aktivnost)	
Bog	 je	 ustvaril	 različne	 ljudi,	 ampak	 vsi	 so	
izjemni	 v	 njegovih	 očeh.	 Prikupna	 aktivnost	 s	
pomarančami.	
	

Teme:	
Stvarjenje,	ljubezen,	ceniti	samega	sebe.	
	
	
	
	
	
	
Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	

»Zahvaljujem se ti, ker 
sem tako čudovito 

ustvarjen, čudovita so 
tvoja dela, moja duša to 

dobro pozna.« 
Psalm 139,14 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (5 minut) 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 

Otrokom	 pojasnite,	 da	 je	 Bog	 vsakega	 naredil	
izjemnega.	 Bog	 vsakemu	 izmed	 nas	 daje	
edinstvene	 darove	 in	 talente,	 ki	 jih	 moramo	
uporabiti	tako,	da	mu	dajemo	slavo	in	čast.	

ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

DODATNI ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Vreča	 pomaranč	 (za	 vsakega	 otroka	 ena	
pomaranča)	
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Kaj	boste	naredili:	
Pomaranče	 dajte	 v	 košaro,	 skledo	 ali	 vrečko,	
otroci	pa	naj	pridejo	in	vzamejo	eno	s	seboj	nazaj	
na	 svoje	 mesto.	 Povejte	 jim,	 naj	 s	 pomarančo	
ravnajo	 lepo	 (naj	 je	 ne	 pojedo,	 stiskajo	 ali	
umažejo	itd.).	Ko	imajo	vsi	pomarančo,	naj	otroci	
pozorno	pogledajo	svojo	pomarančo.	Povejte	 jim	
naj	 poiščejo	 nekaj,	 kar	 jim	 bo	 pomagalo	
razlikovati	njihovo	pomarančo	od	drugih.	Po	nekaj	
minutah	zberite	vse	pomaranče	in	jih	postavite	na	
drugo	 mizo.	 Otroci	 naj	 pridejo	 in	 pogledajo	 ali	
lahko	poiščejo	isto	pomarančo	kot	so	jo	imeli	prej.	
Opomba:	Mlajšim	 otrokom	 bo	morda	 pomagalo,	
če	narišete	 različne	obraze	na	pomaranče,	da	 jih	
lahko	razlikujejo.	Primer	pomaranč	z	obrazi:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Kaj	boste	povedali:	
Tako	 kot	 te	 pomaranče,	 smo	 tudi	 mi	 različni	 na	
tak	ali	 drugačen	način.	Vse	nas	 je	ustvaril	Bog	 in	
on	 nas	 pozna	 od	 glave	 do	 pet,	 od	 znotraj	 in	 od	
zunaj.	Bog	vé	vse	o	nas	 in	nas	nikoli	ne	pomeša.	
Mi	 smo	mu	zelo	posebni	 in	 želi,	 da	 ljubimo	drug	
drugega	ne	glede	na	to,	kako	nekdo	izgleda	ali	se	
obnaša.	Pomaranča	 je	 sladka	ne	glede	na	 to	kdo	
jo	 jé.	 Zaradi	 tega	moramo	biti	 prijazni	 do	 drugih	
ne	 glede	 na	 to,	 kdo	 so.	 Zdaj	 pa	 pojejmo	 naše	
pomaranče.	
	
	
	
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.	
	

Prigrizek:	
Prinesite	 različno	 sadje.	 Začnite	 z	 zahvalo	 Bogu,	
da	 zadovolji	 vse	naše	potrebe	 in	nam	daje	 toliko	
izbire.	Opozorite	na	mnoge	razlike	med	različnimi	
vrstami	sadja	in	povejte,	kako	ste	veseli,	da	Bog	ni	
naredil	 vsakega	 sadja	 enakega,	 temveč	 se	 je	
odločil,	da	ustvari	toliko	pestrosti.	
	
	
	
POSEBNA	POMARANČA	(aktivnost)	
Zabavna	 igra,	 ki	 pomaga	otrokom	 razumeti,	 da	
je	 Bog	 ustvaril	 vsakega	 izmed	 nas	 na	 poseben	
način.	
	

Teme:	
Božji	otrok,	ceniti	samega	sebe.	
	
	
	
	
Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Otroci	 naj	 se	 usedejo	 v	 krog.	 Opišite	 izgled	 in	
lastnosti	 enega	 od	 otrok,	 ki	 sedi	 v	 krogu.	 Otroci	
naj	 skšajo	 ugotoviti,	 koga	 opisujete.	Med	 namigi	
poudarite,	 da	 je	 Bog	 ljubeznivo	 ustvaril	 vsakega	
izmed	 nas	 in	 nam	 dal	 mnogo	 talentov	 in	
sposobnosti.	 Ko	 se	 igrate,	 je	 dobro,	 če	 vključite	
otrokove	talente	in	sposobnosti	kot	namige.	
Ko	 otroci	 pravilno	 ugotovijo	 koga	 opisujete,	 jim	
čestitajte	 in	 začnite	 znova,	 tako	 da	 izberete	
drugega	otroka.	Tako	nadaljujte	dokler	ne	opišete	
vseh	 otrok.	 Če	 čas	 dovoli,	 lahko	 opišete	 tudi	
nekoga,	ki	ga	vsi	poznajo,	vendar	ga	ni	v	sobi	(npr.	
Jezus,	pastor,	učitelj).		
Igro	zaključite	z	zahvalo	Bogu,	da	nas	je	ustvaril	na	
tako	poseben	način	in	da	daje	vsakemu	izmed	nas	
posebne	talente	in	sposobnosti.	
	

	
	

MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 

ZAKLJUČNA AKTIVNOST (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Nič	
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Kaj smo se naučili: 

Danes je vaš otrok odkril, da ga je Bog ustvaril zelo izjemnega in drugačnega od 
kogarkoli drugega. Vašemu otroku je dal edinstvene darove in talente, da jih lahko 
uporabi tako, da slavi in časti Gospoda. Vaš otrok se je naučil, da imajo vsi posebne 
darove od Boga in zato so vsi izjemni (svetopisemsko besedilo iz Pregovori 21,10-
31).  

Kaj si bomo zapomnili:   

»Zahvaljujem se ti, ker sem tako čudovito ustvarjen, čudovita so tvoja dela, moja duša 
to dobro pozna!« (Psalm 139,14)  
 
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: 

Z otrokom se pogovorite o posebni stvari v kateri je zelo dober. To je lahko šport, 
igranje inštrumenta, branje, petje ali služenje drugim. Toliko je darov in talentov, ki 
jih vsi imamo, ampak kot starši moramo pomagati otrokom, da dosežejo ves 
potencial. Moramo jih spodbuditi, da nadaljujejo, vztrajajo in dajejo najboljše, saj 
na koncu mora to, kar počnemo, častiti Boga. Vzemite si čas, da se pogovorite o 
darovih in talentih drug drugega ter kako jih lahko izboljšate. 

Dnevna molitev: 

Dragi Gospod, ti si me naredil kot izjemno osebo. Mogoče sem zelo mlad/-a, 
ampak ti si me ustvaril! Hvala ti, da mi daješ _________(navedite vaš talent ali dar) 
in mi pomagaj, da naredim vse, kar lahko, da te počastim s tem, kar delam. 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	

	
	 Vrla žena 

Nekoč je bila žena, ki je bila vredna veliko več kot biseri. Bila je poročena in njen mož ji je 

popolnoma zaupal. Talente, katere ji je Bog dal, je uporabila, tako da je družini prinašala 

dobre stvari in se držala vstran od škodljivih stvari. Bila je zelo modra žena in vsa njena 

družina je bila blagoslovljena zaradi njenega trdega dela. 

Vsako jutro je vstajala, ko je bila zunaj še tema, da je pričela s svojim delom. Izbrala je 

najboljši lan, iz katerega je izdelala odlično laneno platno in volno ter delala s pridnimi 

rokami, da je naredila lepe obleke. Njene roke in dlani so postajale močne, ko je delala na 

vretenu. Priskrbela je tudi hrano za družino. Z denarjem, ki ga je prislužila, je kupila njivo 

in posadila vinograd. Svoje delo je opravljala z veliko energije in videla je, da je kupčija 

dobičkonosna. Pogosto je delala pozno v noč. 

Žena je uporabila darove, ki jih ji je Bog dal, da je naredila odeje in lanena oblačila ter jih 

je nato prodala. Trgovcem je dobavila tudi pasove. Lahko so jih nosili kot pas ali kot širok 

trak, ki se je nosil preko prsnega koša. 

Bila je tudi zelo prijazna ženska. Svoje roke je odpirala revnim in jih podajala ubogim. 

Poskrbela je za potrebe drugih, tako da je delila to, kar je imela. 

Ko je žena oblečena z močjo in častjo, govori modro ter zvesto poučuje druge. Pazi na 

poti svoje družine in ne zapravlja časa, ki ji ga je Bog namenil. Milina je varljiva in lepota 

ne traja dolgo, ampak ko žena časti Gospoda, je vredna hvale. Bog jo bo zagotovo 

nagradil, ker je svoje talente uporabila na tako moder način. 

 

KONEC 
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