
		

BOG	ME	
BLAGOSLAVLJA	

PSALM	23	

Ta	 lekcija	 otroke	 uči,	 da	 bo	 Bog	 poskrbel	 za	 njih	 in	 blagoslovil	 tiste,	 ki	
verujejo	vanj	in	mu	sledijo.	

	

	
	

3.	lekcija	

	

1

Teme:	
Blagoslovi,	 slediti	 Bogu,	 milost,	 zaščita,	
zanesljivost,	zaupanje,	Psalm	23.	
	
	
	
ŠTEJ	BLAGOSLOVE	(aktivnost)	
Preprosta aktivnost, ki bo pomagala otrokom 
spoznati, kako blagoslovljeni so. 
	

Teme:	
Blagoslovi,	zanesljivost.	

	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Kaj	boste	povedali:	
Danes	bomo	preštevali	 naše	blagoslove.	Vsak	od	
vas	bo	vrgel	kocko.	Kolikor	pik	bo	na	kocki,	toliko	
blagoslovov	 bomo	 našteli.	 Vse	 blagoslove	 bomo	
zapisali	 na	 tablo.	 Vsakič,	 k	 obo	 kdo	 vrgel	 kocko,	
bomo	poskušali	našteti	različne	blagoslove.		
	

Vprašanja	za	razpravo:	
1) Ali	 nas	 Bog	 obilno	 blagoslavlja?	 (Dovolite	

otrokom	odgovoriti.)	
2) Od	vseh	blagoslovov,	 ki	 smo	 jih	našteli,	 kateri	

je	vaš	najljubši?	(Dovolite	otrokom	odgovoriti.)		
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3) Kako	 lahko	 mi	 blagoslovimo	 Boga?	 (Molimo	 k	
njemu,	 ga	 slavimo,	 preučujemo	 Sveto	 pismo,	
hvalimo	ga	…)	

	
	

	
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.	
	

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	(10	minut)	 ZAČETNA	MOLITEV	(5	minut)	

PRIPOMOČKI:	
Igralna	kocka	
Šolska	tabla	
Flomaster	
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Pred	 pričetkom	 pripovedovanja	 naj	 se	 otroci	
zberejo	okoli	 vas.	 Po	uvodu	preberite	 zgodbo	na	
glas	neposredno	iz	Svetega	pisma.	Če	je	mogoče,	
uporabite	 otroško	 Sveto	 pismo,	 da	 bodo	 otroci	
vsebino	lažje	razumeli.	
	

Uvod:		
Danes	bomo	zaključili	preučevanje	Psalma	23.	Šli	
bomo	skozi	vrstice	5-6.	Po	današnji	lekciji	bo	vsak	
imel	Božjo	besedo	v	svojem	srcu.	Vaša	naloga	 je,	
da	 jo	vnesete	v	svoje	življenje	 in	uporabite,	ko	 jo	
potrebujete.		
	

Preberite	Psalm	23,5-6		
	

Vprašanja	za	razpravo:		
1) Bog	nam	pogrinja	mizo.	Vpričo	koga	to	naredi?	

(Naših	 nasprotnikov.	 Bog	 želi	 pokazati,	 kako	
skrbi	za	svoje	ljudstvo	in	svoje	izvoljene.)		

2) S	čim	nam	mazili	glavo?	(Z	oljem.)	
3) Zakaj	bo	naša	čaša	prepolna	blagoslovov?	(Bog	

nas	preskrbi	z	več	kot	dovolj.	On	preseže	naša	
pričakovanja.)	

4) Kaj	nas	bo	spremljalo	vse	dni	našega	življenja?	
(Dobrota	in	milina.)	

5) Koliko	časa	bodo	verniki	prebivali	v	Gospodovi	
hiši?	(Za	vedno.)	

6) Kateri	 del	 teh	 dveh	 vrstic	 te	 najbolj	
razveseljuje?	 Zakaj?	 (Dovolite	 otrokom	
odgovoriti.	 Bog	 poskrbi	 za	 nas	 vpričo	 naših	
nasprotnikov.	 On	 nam	 mazili	 glavo	 z	 oljem.	
Obilno	nas	blagoslavlja.	Dobrota	 in	milina	nas	
spremljata	 vse	 dni	 življenja.	 Dovoli	 nam,	 da	
prebivamo	v	njegovi	hiši	za	vedno.)	
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ŽELEZNIŠKA	POSTAJA	PSALM	23	(aktivnost)	
Glej prejšnji dve lekciji. 
	
	
	
	

	
DOBROTA	IN	MILINA	(aktivnost)	
Otroci se bodo zabavali ob oblikovanju stopinj, 
da bi razumeli, da dobrota in milina spremljata 
tiste, ki verujejo vse dni svojega življenja. 
	

Teme:	
Blagoslovi,	dobrota,	milina.	

	

Čas	trajanja:	
Približno	15	minut.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Vsak	 otrok	 naj	 stopi	 na	 list	 papirja	 z	 obema	
nogama.	Obrišite	 njihove	 stopinje,	 oni	 naj	 jih	 pa	
izrežejo.	Na	dno	vsake	stopinje	naj	napišejo	svoje	
ime.	 Ko	 končajo,	 naj	 na	 eno	 stopinjo	 napišejo	
»DOBROTA«,	 na	 drugo	 pa	 »MILINA«.	 Nato	 z	
lepilnim	 trakom	 zalepite	 stopinje	 na	 vrh	 stopal.	
Med	 recitiranjem	 Psalma	 23,6a	 naj	 se	 tako	
sprehajajo	po	sobi.		
	

Svetopisemsko	vrstico	preberite	večkrat	na	glas.	Kako	
je	 Bog	 danes	 poskrbel	 za	 tvoje	 potrebe?	 Katere	 so	
tiste	 stvari,	 za	 katere	mislite,	 da	 jih	 rabite,	 da	 lahko	
živite?	 (Če	 je	 njihov	 odgovor	 že	 od	 prej	 na	 tabli,	 ga	
obkrožite,	 da	 bodo	 otroci	 povezali.)	 Koliko	 stvari	 na	
tabli	ni	obkroženih?	Bogu	ni	potrebno	nam	dajati	vseh	
teh	stvari,	ampak	nam	jih	je	dal,	ker	nas	ljubi.	Bog	nam	
daje,	 kar	 rabimo,	 in	 še	 več!	 Preberimo	 še	 enkrat	
svetopisemsko	vrstico.		

»Moj	Bog,	bogat,	kakor	je,	
bo	po	svojem	bogastvu	v	
veličastvu	potešil	vse	vaše	

potrebe	v	Kristusu	
Jezusu?«	

Filipljanom	4,19	

SVETOPISEMSKA	VRSTICA	(7	minut)	

SVETOPISEMSKA	ZGODBA	(15	minut)	 ČAS	ZA	ZABAVO	(15	minut)	

PRIPOMOČKI:	
Papir	
Škarje,	lepilni	trak	
Flomastri	

DODATEN	ČAS	ZA	ZABAVO	(15	minut)	
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Kaj	boste	povedali:	
(Preberite	Psalm	23,6a	iz	Svetega	pisma.)	
Naredili	bomo	stopinje	in	jih	nalepili	na	vrh	vaših	
obuval,	nato	pa	se	bomo	zabavali	ob	sprehajanju	
po	prostoru.	 Stopinje	 lahko	pustite	 zalepljene	na	
vaših	 obuvalih	 tudi	 po	 nedeljski	 šoli,	 da	 jih	
pokažete	 svojim	 staršem	 in	 ostalim	 ter	 tako	
sporočite,	da	dobrota	in	milina	spremljata	tiste,	ki	
verujejo	vse	dni	svojega	življenja.	
	
	
	
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:	
Pred	 prigrizkom	 se	 zahvalite	 Bogu,	 ker	 nas	
preskrbi	 in	 nas	 blagoslavlja.	 Dovolite,	 da	 otroci	
pripravijo	mizo	za	čas	prigrizka.	Uporabite	manjše	
posodice	 in	 stresite	prigrizke	v	posodice	 tako,	da	
se	raztresejo	čez	posodico	in	s	tem	ponazorite,	da	
Bog	priskrbi	za	nas	več	kot	dovolj.		
	
	
	
ZADNJA	POSTAJA	(aktivnost)	
Otroci se bodo zabavali ob povzemanju 
njihovega učenja po učilnici na temo Psalma 23. 
	

Tema:	
Psalm	23	

2

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Dovolite	 otrokom,	 da	 se	 sprehodijo	 do	 svoje	
najljubše	 postaje.	Na	 postaji	 naj	 ponovijo	 vrstico	
določene	postaje.		
	

Kaj	boste	povedali:	
ČESTITKE!	Vsak	od	vas	je	nalogo	odlično	opravil	in	
si	zapomnil	Psalm	23.	Našo	zadnjo	lekcijo	bi	rada	
zaključila	 tako,	 da	 povzamemo	 aktivnost	
»Železniška	 postaja	 Psalma	 23«.	 Ko	 bom	 rekla	
»ZADNJA	POSTAJA«,	 se	bo	 vsak	od	 vas	 sprehodil	
do	svoje	najljubše	postaje	in	se	tam	ustavil.	Nato	
bo	 vsak	 obnovil	 vrstico	 tiste	 postaje	 in	 lahko	
povedal,	zakaj	je	to	njegova	najljubša.		
	
	

ZAKLJUČNA	AKTIVNOST	(5-10	minut)	

MOLITEV	in	PRIGRIZEK	(10	minut)	

NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	spet	prihodnji	teden	in	se	
naučite	 več	 o	 likih	 iz	 Stare	
zaveze.	

PRIPOMOČKI:	
Postaje	iz	aktivnosti	
»Železniška	postaja	Psalm	23«	
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Kaj	smo	se	naučili:	

Danes	se	je	vaš	otrok	naučil,	da	Bog	poskrbi	za	vse	potrebe	vsakega,	ki	veruje	vanj	
in	 vsakega,	 ki	 sledi	 njegovim	 navodilom.	 Vaš	 otrok	 se	 je	 naučil	 tudi,	 da	 Gospod	
obilno	blagoslavlja	vernike	in	preskrbi	več	kot	dovolj.	Gospodova	dobrota	in	milina	
spremljata	tiste,	ki	verujejo	vse	dni	svojega	življenja.	Kot	verniki	se	lahko	veselimo,	
da	 bomo	 prebivali	 v	 Gospodovi	 hiši	 vse	 dni	 svojega	 življenja	 (svetopisemsko	
besedilo	iz	Psalma	23,5-6).		

Kaj	si	bomo	zapomnili:			

»Moj	Bog,	bogat,	kakor	je,	bo	po	svojem	bogastvu	potešil	vse	vaše	potrebe	v	Kristusu	
Jezusu.«	(Filipljanom	4,19)		

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:	

Preberite	Psalm	23,5-6.	Nato	preberite	celoten	Psalm	23.	Kot	zabavno	aktivnost	se	
lahko	lotite	tega	tako,	da	kupite	manjšo	sladkarijo,	ki	jo	imate	vsi	radi.	Poskusite	na	
pamet	ponoviti	Psalm	23.	Za	vsako	pravilno	besedo	lahko	vsak	vzame	eno	majhno	
sladkarijo	(bonbonček,	čokoladico	itn.).		

Dnevna	molitev:	

Dragi	Gospod,	hvala,	ker	nas	obilno	preskrbiš.	Tvojih	blagoslovov	 je	preveč,	da	bi	
jih	šteli.	Pokaži	mi,	kako	sem	lahko	hvaležen	za	vse,	kar	storiš	zame.	Hvala	za	tvojo	
dobroto	in	milost,	ki	me	spremljata	vse	dni	mojega	življenja.	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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