
		

vrnil,	lahko	svojim	prijateljem	in	družinam	povemo	
o	njem.	
	
	

	
	
Začetna	 molitev	 bi	 morala	 vedno	 vsebovati	
naslednje:		
a) Zahvalo	 Bogu	 za	 priložnost	 za	 srečanje	 vseh	

prisotnih.	
b) Prošnjo	za	Božje	vodstvo,	še	posebej	za	učitelje,	

da	 bi	 Božjo	 besedo	 razložili	 na	 otrokom	
razumljiv	in	smiseln	način.		

c) Prošnjo,	 da	 bi	 bili	 otroci	 odprti	 za	 učenje	Božje	
besede	 in	 povabilo	 Svetemu	 Duhu,	 naj	 je	
prisoten	v	srcih	vseh,	ki	so	v	učilnici.	

 
JEZUS 

LIKI VELIKE NOČI 

Ta	lekcija	uči	otroke,	da	je	Jezus	umrl	in	vstal	od	mrtvih.	

	

 
 

5. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

Teme:		
Križanje,	velika	noč,	vstajenje.	

SKRIVNO	SPOROČILO	(aktivnost)	
Otroci	bodo	odkrili	skrivno	sporočilo	o	Jezusu.	
	

Teme:	
Križanje,	velika	noč,	vstajenje.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Trajanje:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Kopirajte	 predlogo.	 Vsakemu	otroku	dajte	 kopijo	
in	nekaj	barvic.	
		

Kaj	boste	naredili:	
Otrokom	 pokažite,	 da	 vsak	 geometrijski	 lik	
predstavlja	eno	črko	in	jim	pomagajte	vpisati	črke	
na	prave	črte.	Ko	so	vse	črte	zapolnjene,	otrokom	
pokažite,	kako	naj	odkrijejo	skrito	sporočilo	 (»On	
se	 bo	 vrnil«).	Otroci	 lahko	 slike	 na	 dnu	predloge	
tudi	pobarvajo	slike.	 	
	

Uporaba:	
Jezus	 je	 umrl	 in	 vstal	 od	 mrtvih,	 vendar	 se	 bo	
nekega	 dne	 vrnil	 na	 zemljo.	 Ker	 vemo,	 da	 se	 bo	

PRIPOMOČKI: 

Predloga	(str.	5),	rešitev	(str.	6)	
Barvice,	voščenke	ali	flomastri	
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Pred	pričetkom	naj	se	otroci	zberejo	okoli	vas.		Za	
lažje	razumevanje	uporabite	otroško	Sveto	pismo.	
	

Uvod: 	
Velika	noč	je	čas,	ko	slavimo	Jezusa,	saj	se	je	vrnil	
med	 žive.	 Brez	 njegove	 smrti	 (križanja)	 in	
vstajenja,	ga	ne	bi	mogli	poznati	in	iti	v	nebesa.	Ta	
lekcija	 nas	 bo	 seznanila,	 kako	 nam	 je	 Bog	 odprl	
pot,	da	se	rešimo	po	njegovem	Sinu	Jezusu.	
	

Preberite	Luka	23,32-34,	44-49;	24,1-9	
	

Vprašanja	za	razpravo: 	
1) Kdo	je	z	Jezusom?	(Dva	hudodelca.)	
2) Kaj	 reče	 Jezus,	 ko	 ga	 križajo?	 (»Oče,	 odpusti	

jim.«)	
3) Kaj	se	zgodi	tik,	preden	Jezus	umre?	 (Tema	se	

spusti	 nad	 vso	 deželo,	 sonce	 neha	 sijati	 in	
zagrinjalo	v	templju	se	pretrga	na	pol.)	

4) Kako	se	ljudje	odzovejo?	(Stotnik	slavi	Boga	in	
priznava,	da	je	bil	Jezus	pravičen	mož,	množice	
so	 se	 »tolkle	 po	 prsih«	 in	 žene	 so	 stale	 v	
daljavi.)	

5) Kdo	gre	k	Jezusovemu	grobu?	(Žene.)	
6) Kaj	 jim	 angela	 rečeta?	 (»Jezusa	 ni	 tukaj,	

temveč	je	bil	obujen!«)	
7) Kako	 se	 odzovejo?	(Povedale	 so	 enajsterim,	

Jezusovim	učencem.)	
	

Zaključek:		Jezusova	smrt	je	pokrila	naše	grehe	in	
ko	 je	 vstal	 od	mrtvih,	 je	 dokazal,	 da	 je	 Božji	 Sin.	
Jezusova	 žrtev	 predstavlja	 rešitev	 tem,	 ki	 se	
odločijo,	 da	 bodo	 verovali	 vanj	 in	 ga	 prosili	 za	
odpuščanje	svojih	grehov.	Vsi	smo	lahko	odrešeni,	
vendar	 se	 moramo	 odločiti,	 da	 bomo	 verovali	 v	
Jezusa	in	da	mu	bomo	poslušni.	

	
	

KRIŽ	ALI	PRAZEN	GROB?	(aktivnost)	
Otroci	bodo	dogodke	povezali	z	 Jezusovo	smrtjo	
ali	vstajenjem.	
	

Teme:	
Križanje,	velika	noč,	vstajenje.	
	
	
	
	
	
	
	
	
Trajanje:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Za	vsakega	otroka	skopirajte	predlogi	in	pripravite	
barvice	ter	škarje.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Preden	 začnete	 z	 aktivnostjo,	 naredite	 povzetek	
Jezusove	 smrti	 in	 vstajenja	 (pri	 tem	 bodite	
pozorni,	 da	 poudarite	 vidike,	 ki	 so	 navedeni	 v	
predlogah).	 Potem	 naj	 otroci	 pobarvajo	 slike	 na	
obeh	listih.	Vsak	otrok	bo	izrezal	šest	manjših	slik	
in	 jih	 prilepil	 k	 pripadajoči	 kategoriji:	 pod	 križ	 ali	
prazen	grob.	
	

Uporaba:	
Ker	 vemo	 za	 Jezusovo	 smrt	 in	 vstajenje,	 lahko	
zgodbo	podelimo	z	drugimi.	

»Skupaj s Kristusom sem 
križan; ne živim več jaz, 

ampak Kristus živi v 
meni.« 

Galačanom 2,19b-20a 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (5 minut) 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 

Na	 glas	 preberite	 vrstico.	 Razložite,	 da	 beseda	
»križan«	 pomeni	 umirati	 na	 križu	 in	 da	 vrstica	
govori	 o	 naših	 grehih	 ali	 slabih	 dejanjih,	 ki	 jih	 je	
Jezus	plačal	s	svojo	smrtjo.	Otroci	naj	se	posedejo	
v	 krog	 in	 podajte	 jim	 manjšo	 stvar	 (npr.	 vrečko	
sivke	 ipd.)	 vsakič,	 ko	 izgovorite	 eno	 besedo	
vrstice.	 Ponovite	 aktivnost	 in	 naj	 otroci	 ponovijo	
vsako	 besedo,	 ko	 nekdo	 dobi	 vrečko.	 Na	 koncu	
naj	otroci	skupaj	z	vami	počasi	povejo	celo	vrstico.	

ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Predlogi	(str.	7	in	8)	
Barvice,	voščenke	ali	flomastri	
Škarje	in	lepilo	
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MOST	BLAZIN	(igra)	
Otroci	bodo	uporabili	blazine,	da	prikažejo,	kako	
je	Jezus	zapolnil	vrzel	med	grehom	in	Bogom.	
	

Teme:	
Križ,	odrešenje,	greh.	
	
	
	
	
	
	
	
	
Trajanje:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Na	 tla	 nalepite	 2	 kosa	 zaščitnega	 traku,	 ki	 naj	
bosta	 približno	 3	metre	 narazen	 –	 to	 predstavlja	
»vrzel«.	Na	 en	 kos	 papirja	 s	 flomastrom	napišite	
»GREH«	 in	 na	 drugega	 »BOG«.	 Znotraj	 vrzeli	
nalepite	 »GREH«	 in	 »BOG«	 na	 drugo	 stran	
lepilnega	traku.	
		

Kaj	boste	naredili:	
Pokažite	 na	 besedi	 na	 tleh	 in	 naj	 otroci	 ugibajo,	
kaj	 pomenita.	 Izpostavite,	 da	 nas	 greh	 ali	 slabe	
stvari,	 ki	 jih	 počnemo,	 ločujejo	 od	 Boga,	 zato	
moramo	 uporabiti	 most,	 da	 pridemo	 do	 njega.	
Eno	 blazino	 položite	 na	 tla	 in	 pokažite	 otrokom,	
kako	naj	klečijo	na	kolenih	na	blazini,	medtem	ko	
drugo	 blazino	 postavljajo	 v	 vrzel.	 Nato	 naj	 se	
premaknejo	na	to	drugo	blazino	in	prvo	postavijo	
predse.	 Nadaljujte	 s	 tem	 vzorcem,	 dokler	 ne	
pridete	 do	 besede	 »BOG«	 na	 drugi	 strani	 traku.	
Naj	otroci	nadaljujejo,	posamezno	ali	kot	ekipa	(za	
to	potrebujete	več	blazin).	
	

Uporaba:	
Jezus	je	naš	most	do	Boga.	Ker	je	bil	Jezus	popoln,	
je	njegova	smrt	pokrila	naše	grehe.	Brez	Jezusa	bi	
nas	naši	grehi	držali	vstran	od	Boga	ali	nebes.	Ko	
verujemo	 v	 Jezusa,	 on	 postane	 naš	 most	 preko	
greha.	
	
	
	

	
Zaključna	molitev:	
Enako	 kot	 začetna	 je	 pomembna	 tudi	 zaključna	
molitev.	 Tu	 imajo	 otroci	 priložnost,	 da	 se	 Bogu	
zahvalijo	 za	hrano	 in	druge	blagoslove.	Zaključna	
molitev	mora	biti	kratka.	Ne	pozabite,	da	so	otroci	
verjetno	 nestrpni	 in	 bi	 radi	 čim	 prej	 jedli	 ali	
nadaljevali	z	drugimi	aktivnostmi,	ki	jih	še	čakajo	v	
tem	dnevu.	
	

Prigrizek:	
Otroke	 vodite	 v	 molitev	 in	 razdelite	 zdrav	
prigrizek.	 Ko	 jeste,	 spregovorite	 o	 svojem	
najljubšem	 filmskem	 ali	 TV	 junaku	 in	 izpostavite	
nekaj	 pozitivnih	 karakteristik,	 zaradi	 katerih	 vam	
je	všeč.	Potem	otroke	vprašajte,	če	bi	radi	govorili	
o	 svojih	 najljubših	 junakih.	 Na	 koncu	 pa	
poudarite,	da	je	Jezus	glavni	lik	v	vsej	zgodovini	in	
čeprav	 je	 vsem	 izkazoval	 ljubezen	 ter	 umrl	 na	
križu,	 ga	 nekateri	 še	 vedno	 ne	 marajo.	 Vendar	
moramo	 biti	 prijazni	 do	 teh,	 ki	 ne	 verujejo	 v	
Jezusa,	 saj	 se	bodo	mogoče	nekoč	 spomnili	 naše	
prijaznosti	in	se	odločili	verovati.	
	
	
	
Prinesite	 nekaj	 stvari	 za	 superjunake,	 kot	 so	
ogrinjala,	kape,	maske,	 rokavice,	pasovi	…	Naj	 se	
otroci	 igrajo	s	temi	pripomočki,	ko	jih	sprašujete,	
kaj	 bi	 še	 potrebovali,	 da	 postanejo	 superjunaki	
(npr.	 moč,	 inteligenca).	 Razložite	 jim,	 da	 čeprav	
junaki,	ki	jih	vidimo	na	televiziji,	niso	resnični,	smo	
lahko	 mi	 drugačne	 vrste	 »junaki«	 in	 svojim	
prijateljem	ter	družini	povemo	o	Jezusu.	Povejte,	
da	 so	 junaki	 znani	 po	 tem,	 da	 rešujejo	 druge	 in	
Jezus	 je	 umrl	 prav	 za	 to,	 da	 bi	 rešil	 nas.	 Potem	
dvignite	Sveto	pismo	kot	glavno	junaško	sredstvo.	
Otrokom	 razložite,	 da	 lahko	 to,	 kar	 oni	 vedo	 o	
Svetem	pismu,	reši	druge.	Zato	mi	vsi	postanemo	
superjunaki,	ko	govorimo	o	svoji	veri	v	Jezusa.	
	
	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	jo	odnese	domov.	
	

	
	 	MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 

ZAKLJUČNA AKTIVNOST (5-10 minut) 

DODATNI ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Zaščitni	ali	krep	trak	
2	kosa	papirja	
Flomaster	
2-4	blazine	(naj	imajo	prevleke)	
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Kaj smo se naučili: 

Velika noč je čas, ko slavimo Jezusa, ker se je vrnil v življenje. Brez njegove smrti 
(križanja) in vstajenja, mi ne bi mogli poznati Jezusa in iti v nebesa. Današnja lekcija 
nas je naučila, kako nam je Bog odprl pot, da smo lahko rešeni po njegovem sinu 
Jezusu. Jezusova smrt je plačala za naše grehe in ko se je vrnil v življenje, je 
dokazal, da je Božji Sin. Jezusova žrtev je rešitev tem, ki se odločijo, da bodo verjeli 
vanj in bodo prosily za odpuščanje svojih grehov. Vsi se lahko rešimo, vendar se 
moramo odločiti, da bomo verjeli v Jezusa in da mu bomo poslušni. (Obravnavano 
svetopisemsko besedilo: Luka 23,32-34. 44-49; 24,1-9)  

Kaj si bomo zapomnili:   

»Skupaj s Kristusom sem križan; ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni.« 
(Galačanom 2,19b-20a)  
Otroku preberite vrstico. Razložite mu, da beseda »križan« pomeni umirati na križu 
in da vrstica govori o naših grehih ali slabih stvareh, ki jih počnemo ter da je Jezus 
plačal za vse to. Za vsako besedo vrstice, ki jo izgovorite, otroku vrzite žogico. 
Drugič mu vrzite žogico in naj otrok ponovi vsako besedo. Nadaljujte toliko časa, 
da bo otrok lahko sam ponovil celo vrstico. 

Predlog za aktivnost staršev in otroka: 

S pomočjo stvari, ki jih imate doma, se oblecite v superjunake – npr. odejo 
uporabite kot ogrinjalo. Ko se igrate, otroka vprašajte, kaj bi še potreboval, da 
postane superjunak (npr. moč, inteligenco). Razložite, da čeprav junaki na televiziji 
niso resnični, lahko postanemo druge vrste »superjunaka«, ko prijateljem govorimo 
o Jezusu. Poudarite, da so superjunaki znani po tem, da rešujejo druge in Jezus je 
umrl za to, da bi rešil nas. Dvignite Sveto pismo kot glavni pripomoček 
superjunaka. Otroku razložite, da lahko to, kar on ve o Svetem pismu, reši druge, 
zato postanemo superjunaki, ko govorimo o svoji veri v Jezusa. 

Dnevna molitev: 

Bog, hvala ti za Jezusovo smrt in vstajenje. Pomagaj nam, da bomo lahko vsem, ki 
jih poznamo povedali, da verujemo vate. Hvala za Jezusov zgled in rešitev. 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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