
		

srce.	 Otroci	 naj	 si	 izberejo	 svoje	 veliko	 srce	 in	 tri	
majhna	 srca	 v	 barvi,	 ki	 jim	 je	 všeč.	 Nato	 naj	
naštejejo	 ljudi,	 ki	 jih	 imajo	 radi	 in	 jih	 z	 vašo	
pomočjo	 vpišejo	 na	 majhne	 srčke	 ter	 vsa	 ta	 srca	
prilepijo	na	papir.	To	jim	bo	služilo	kot	opomnik,	da	
je	Božja	ljubezen	največja.	
	

Če	 želite	 prihraniti	 čas:		 Namesto,	 da	 uporabite	
mala	 srca,	 preprosto	 napišite	 imena	 ljudi,	 ki	 jih	
otroci	 naštejejo,	 na	 papir	 okrog	 velikega	 srca.		
	

Če	 želite	 povišati	 zahtevnost:	Pripravite	 nekaj	
listov	z	narisanimi	srci,	ki	jih	otroci	naj	izrežejo.		
	
	
	
Začetna	molitev	bi	naj	vsebovala	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.	
	

BOG JE 
LJUBEČ 

LASTNOSTI BOGA 

Ta	lekcija	bo	pomagala	otrokom	dojeti,	da	nas	Bog	ljubi	in	da	je	njegova	
ljubezen	večja	od	katerekoli	druge	ljubezni.	

	

 
 

2. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

Teme:		
Prijaznost,	poznati	Boga,	ljubezen.	

NAJVEČJA	LJUBEZEN	(ročno	delo)	
Otroci	bodo	izdelali	spominek,	ki	bo	ponazarjal,	da	
je	Božja	ljubezen	največja	izmed	vseh.	
	

Tema:	
Ljubezen	
	
	
	
	
	
	
	
	
Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Na	 vrh	 vsakega	 šeleshamerja	 napišite	 »Največja	
ljubezen«.	 Nato	 uporabite	 različne	 barve	 kolaž	
papirja	 in	 izrežite	 velika	 srca	 za	 vsakega	 izmed	
otrok.	V	sredino	srca	zapišite	»BOG«.	Nato	 izrežite	
še	najmanj	tri	majhna	srca	za	vsakega	izmed	otrok.		
	

Kaj	boste	naredili:	
Razložite	 otrokom,	 da	 je	 Božja	 ljubezen	 tako	
ogromna	 in	 velika,	 da	 zato	 Bogu	 pripada	 največje	

PRIPOMOČKI: 

Šeleshamer	
Različne	barve	kolaž	papirja	
Črn	flomaster	
Škarje	in	lepilo	
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Pred	 pričetkom	 pripovedovanja	 naj	 se	 otroci	
zberejo	okoli	vas.	Uporabite	otroško	Sveto	pismo,	
da	bodo	otroci	vsebino	lažje	razumeli.	
	

Uvod: 	
Bog	 nam	 izkazuje	 svojo	 ljubezen	 na	 veliko	
načinov.	 Na	 katere	 načine	 pa	 mi	 drugim	
izkazujemo	 ljubezen?	 (Objem,	 poslušnost,	 poljub	
itd.)	 Danes	 se	 bomo	 učili	 o	 dveh	 načinih,	 na	
katera	nam	je	Bog	izkazal	ljubezen:	preko	svojega	
sina	 Jezusa,	 ki	 je	 umrl	 za	 naše	 grehe	 in	 ko	 je	
ustvaril	zemljo	in	nas.	
	

Preberite	1	Janez	4,7-21	
	

Vprašanja	za	razpravo: 	
1) Kaj	je	greh?	(Vse	slabo,	kar	storimo.)		
2) Zakaj	 je	 to,	 da	 je	 Bog	 poslal	 svojega	 Sina	 na	

križ,	 odraz	 Božje	 ljubezni?	 (Zato,	 ker	 mi	 ne	
moremo	 odplačati	 svojih	 grehov	 sami,	 je	 Bog	
priskrbel	 za	 način,	 da	 lahko	 imamo	 z	 njim	
odnos	in	gremo	v	nebesa.)	

3) Kako	pridemo	v	nebesa?	(Če	verujemo	v	Jezusa	
in	 priznavamo	 svoje	 napake	 ter	Boga	prosimo	
odpuščanja.)	

	

Preberite	1	Mojzes	1,1	
	

Prosite	otroke,	da	naštejejo	čudovite	stvari,	ki	 jih	
je	 Bog	 ustvaril	 (npr.	 rože,	 mavrice,	 živali,	 itd.)	
Pojasnite	 jim,	da	je	Bog	vse	to	ustvaril	v	 ljubezni,	
ker	je	vedel,	da	ga	bomo	preko	njih	bolje	spoznali.	
Prav	tako	pojasnite,	da	smo	mi	njegova	najboljša	
stvaritev,	ker	nas	je	ustvaril	po	svoji	podobi.	
	

Vprašanja	za	razpravo: 	
1) Naštejte	 Božje	 stvaritve,	 ki	 jih	 lahko	 vidimo	

ponoči.	(Zvezde,	luna	itd.)		
2) Naštejte	 čudovita	 morska	 bitja,	 ki	 jih	 je	 Bog	

ustvaril.	(Školjke,	ribe	itd.)	
	

Sklep: 	
Vemo,	da	nas	Bog	ljubi,	ker	je	poslal	svojega	Sina	
Jezusa	 na	 križ,	 da	 je	 umrl	 za	 naše	 grehe	 in	 nam	
omogočil	 odnos	 z	 Bogom	 ter	 pot	 v	 nebesa.	 Prav	
tako	vemo,	da	nas	Bog	ljubi,	saj	ima	vse,	kar	je	on	
ustvaril,	namen	in	nas	usmerja	k	njemu.	
	
	
	

	
LJUBEZEN,	VIDNA	ZUNAJ	(aktivnost)	
Otroci	se	bodo	sprehodili	po	naravi	in	opazovali,	
kako	se	Božja	ljubezen	odraža	v	naravi.	
Tema:	
Ljubezen	
	
	
	
	
	
	
	
	

Trajanje:	
Približno	15	minut.	
	

Priprava:	
Vsakemu	otroku	dajte	plastično	vrečko	in	izberita	
dva	 otroka,	 ki	 bosta	 držala	 daljnogled	 in	
povečevalno	steklo.		
	

Kaj	boste	naredili:	
Sprehodite	 se	 z	otroki	na	bližnji	 kraj,	 kjer	 rastejo	
drevesa,	 rože	 in	 druge	 podobne	 stvari.	 Povejte	
otrokom,	 da	 Bog	 izkazuje	 svojo	 ljubezen	 skozi	
podrobnosti	 svojega	 čudovitega	 stvarstva.	
Otrokom	 dajte	 čas,	 da	 si	 svobodno	 ogledujejo	
rastline	 in	 živa	 bitja	 okoli	 sebe.	 Prav	 tako	 jih	
spodbudite,	 da	 najdejo	 nekaj	 majhnega	 (na	
primer	cvetlico,	kamen	ali	 list),	ki	 jih	spominja	na	
Božjo	 ljubezen	 in	 jo	 dajo	 v	 vrečko	 ter	 odnesejo	

»Pokaži svoje čudovite 
dobrote ...« 

Psalm 17,7a 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (15 minut) 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 

Preberite	 vrstico	 naglas	 in	 razložite,	 da	 je	 Božja	
ljubezen	 najčudovitejša	 ljubezen,	 ki	 je	 bomo	
kadarkoli	 deležni.	 Ponovite	 vrstico	 tako,	 da	 na	
vsak	 samoglasnik	 plosknete,	 otroci	 se	 vam	 naj	
pridružijo.	 To	 parkrat	 ponovite.	 Lahko	 dodate	
plosk	z	dvema	prstoma	ali	si	daste	»petko«.			

ČAS ZA ZABAVO (15 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Daljnogled	
Povečevalno	steklo	
Majhne	plastične	vrečke	
Domače	rastline	(po	izbiri)	
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domov.	 Pomagajte	 otrokom,	 da	 se	 bodo	
izmenjavali	 in	 tako	 lahko	 vsi	 poskusili	 uporabiti	
daljnogled	 in	 povečevalno	 steklo	 ter	 izboljšali	
svoje	raziskovanje.		
Končajte	 s	 poudarkom	 na	 tem,	 da	 je	 vsaka	
stvaritev	 drugačna	 in	 odraža	 Božjo	 ljubezen	 na	
poseben	 način.	 Povejte	 otrokom,	 da	 je	 Bog	 tudi	
nas	 ljubeče	ustvaril	 in	 nam	dal	možnost,	 da	 smo	
ga	 spoznali	 po	 njegovem	 Sinu	 Jezusu	 Kristusu.		
Če	 v	 okolici	 nimate	 nobenega	 parka	 ali	 narave,	
lahko	v	učilnico	prinesete	rastline	in	rože,	in	otroci	
si	lahko	ogledajo	ter	raziskujejo	Božjo	ljubezen.	
	
	
	
L	ZA	LJUBEZEN	(igra)	
Otroci	bodo	poiskali	skrite	črke,	da	se	naučijo	več	
o	Božji	čudoviti	ljubezni.	
	

Tema:	
Ljubezen.	
	
	
	
	
	
Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Izrežite	 približno	 16	 črk	 in	 jih	 skrite	 po	 sobi	
(uporabite	lepilni	trak,	če	je	potrebno).	
	

Kaj	boste	naredili:	
Razložite	 otrokom,	 da	 je	 Božja	 ljubezen	 največja	
na	 svetu.	Napišite	besedo	»LJUBEZEN«	 z	 velikimi	
črkami	 na	 belo	 tablo	 ali	 šeleshamer.	 Besedo	
črkujte	še	naglas	za	otroke;	nato	naj	jo	črkujejo	še	
sami.	 Naročite	 jim,	 da	 črke,	 ki	 ste	 jih	 pravkar	
črkovali,	 poiščejo	 po	 prostoru,	 kje	 so	 skrite.	 Ko	
najdejo	vse	črke,	z	njimi	napišite	LJUBEZEN.	
	

Sklep:	
Božja	 ljubezen	 je	 največja,	 saj	 je	 nas	 je	 Bog	
ustvaril	 in	 poslal	 Jezusa	 na	 zemljo,	 da	 je	 umrl	 za	
naše	grehe.	In	tako	smo	se	naučili,	kako	se	črkuje	
beseda	»LJUBEZEN«.	
	

Če	 želite	 prihraniti	 čas:	Skrijte	 manj	 črk.	
Če	želite	zvišati	zahtevnost:		Uporabite	več	črk	in	
spodbudite	otroke,	da	vsak	zase	poišče	vse	črke	in	
napiše	besedo	»LJUBEZEN«.	

	
	
	
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:	
Začnite	 z	 molitvijo	 in	 zahvalo	 Bogu	 za	 njegovo	
ljubezen,	ki	se	odraža	skozi	stvarstvo	in	njegovega	
Sina	 Jezusa.	Nato	postrezite	otrokom	s	krekerji	 v	
obliki	 ribic	 in	 majhnimi	 kozarci	 vode.	 Pokažite	
otrokom	 nekaj	 barvitih	 fotografij	 rib	 in	 se	
pogovorite	 o	 tem,	 kako	 edinstveno	 lepe	 so	 ribe.	
Nato	 povejte	 otrokom	 še,	 da	 je	 tudi	 njih	 Bog	
čudovito	ustvaril,	še	posebaj	edinstveno.	
	
	
	

Naj	otroci	razmislijo	o	načinih,	na	katere	lahko	oni	
izkazujejo	 Božjo	 ljubezen	 drugim;	 na	 primer	
pomoč	 prijatelju,	 poslušnost	 staršem	 ali	 deljenje	
igrač	 z	 bratom	 ali	 sestro.	 Pomagajte	 jim	 prej	
našteto	 zvaditi	 skozi	 kratek	 skeč,	 če	 vam	 čas	
dopušča.	 Pojasnite	 otrokom,	 da	 imamo	 le	 zaradi	
Božje	ljubezni	možnost	biti	v	odnosu	z	Jezusom	in	
živeti	večno	življenje	v	nebesih,	zato	smo	dolžni	to	
ljubezen	izkazovati	drugim	okoli	nas.		

	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	jo	odnese	domov.	
	

	
	 	 MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 

ZAKLJUČNA AKTIVNOST (10 minut) 

DODATNI ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Izrezane	velike	črke	(L,	J,	U,	B,	E,	Z,	E,	N)	str.	5	
Lepilni	trak	
Bela	tabla	ali	šeleshamer	

NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	spet	prihodnji	teden,	da	se	
naučite	še	več	o	tem,	kako	dober	
je	naš	Bog.	
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Kaj smo se naučili: 

Danes so se otroci učili, da nam je Bog izkazal svojo veliko ljubezen tako, da je na 
svet poslal Jezusa, da bi umrl za naše grehe. Prav tako pa Bog na čudovit način 
izkazuje svojo ljubezen skozi svoje stvarstvo. Božja ljubezen nam je zagotovila 
odpuščanje grehov preko Jezusa Kristusa. Vsaka posamezna Božja stvaritev na svoj 
način odraža njegovo ljubezen (svetopisemsko besedilo iz Psalm 17,17a; 1 Janez 
4,9; 1 Mojzes 1,1).  

Kaj si bomo zapomnili:   

»Pokaži svoje čudovite dobrote ...«  (Psalm 17,7a)  

Ponovite naglas vrstico svojemu otroku in mu razložite, da je Božja ljubezen 
najčudovitejša ljubezen, ki je bomo kadarkoli deležni. Ponovite vrstico tako, da na 
vsak soglasnik plosknete. Lahko uporabite še žvižg. To ponovite še parkrat skozi 
teden, da si otrok vrstico lažje zapomni ter s tem ponovi, kar se je naučil. 

Predlog za aktivnost staršev in otroka: 

Pojdite na izlet v živalski vrt ali na bližnjo kmetijo. Ko si boste ogledovali Božja 
stvarjenja, se pogovarjajte o njegovi ljubezni, na kakšen edinstven način se odraža 
v vsaki živali in rastlini. Pomislite, kako čudovito in neverjetno je Božje stvarstvo. 
Nato povejte svojemu otroku, da so tudi njegove edinstvene lastnosti in talenti 
lahko za druge odraz Božje ljubezni (podajte jim primer). Prav tako ne pozabite 
omeniti, da nam je Božja ljubezen zagotovila pot do večnosti z njim v nebesih. 
Opomnite otroka, da bodo samo tisti, ki verujejo v Jezusa Kristusa, z njim v 
nebesih. Dajte otroku čas, da vam postavi vprašanja o odrešitvi ali Božji ljubezni in 
skupaj nanje poiščite odgovore v Svetem pismu.  

Dnevna molitev: 

Dragi Bog, tvoja ljubezen je največja. Prosim, pomagaj mi, da se vsak dan spomnim 
tvoje ljubezni in jo izkazujem še drugim. Hvala ti, Jezusa, za tvoje popolno darilo 
ljubezni. 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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