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se	 oriše	 kovanec.	 (Pokažite	 tako,	 da	 kovanec	
orišete,	ga	nato	dvignete	in	pomaknete	rahlo	desno	
ter	še	enkrat	orišete.)	Ko	povem:	»Stop,”	boste	vsi	
odložili	 voščenke.	 Nato	 bomo	 prešteli,	 da	 vidimo,	
koliko	denarja	ste	zbrali.	
Pripravljeni!	 Zdaj!	 (Dajte	 jim	 60	 sekund	 časa,	 da	
orišejo	svoje	kovance,	nato	recite:	»Stop«.)	
Zdaj	 bomo	prešteli	 vsak	 krog.	 Vsak	 krog,	 ki	 ste	 ga	
orisali,	 je	 vreden	 en	 cent.	 Preštejte	 kroge	 po	 ena.	
(Pokažite	 kako	 naj	 preštejejo,	 tako	 da	 uporabite	
otrokove	orise.)	
Zdaj	vas	bom	prosila,	da	mi	daste	polovico	vašega	
denarja.	 Vsi	 pretrgajte	 papir	 na	 pol.	 (Od	 vsakega	
otroka	 vzemite	 polovico.)	 Koliko	 vas	 je	 bilo	
žalostnih,	da	ste	mi	dali	polovico	svojega	denarja,	ki	
ste	 ga	 tako	 težko	 narisali?	 (Dovolite	 otrokom,	 da	
podelijo	svoja	čustva.)	
V	Stari	 zavezi	 je	Bog	 svojim	 ljudem	zapovedal,	 naj	
dajo	samo	desetino	od	svojega	težkega	dela.	Lahko	
bi	 prosil	 za	 polovico	 ali	 celo	 ves	 njihov	 denar,	
ampak	on	je	dober	in	radodaren	Bog.	Prosil	je	le	za	
majhen	del.	
Naj	 vam	 pokažem,	 koliko	 izgleda	 ena	 desetina.	
Vzemite	 eno	 strgano	 polovico	 od	 otroka	 in	
odtrgajte	 en	 narisan	 kovanec.	 Ta	 en	 kovanec	
obdržite,	 ostali	 del	 papirja	 pa	 vrnite	 otroku.	 To	 je	
bliže	temu,	kar	nas	Bog	prosi,	da	mu	damo.	Bog	je	
zelo	 radodaren.	 Vzel	 bi	 lahko,	 kolikor	 želi,	 ampak	
želi	le	desetino.	
	
	

DAROVATI S 
HVALEŽNIM SRCEM 

PRISPEVKI IN DESETINA 

Otroci	se	bodo	naučili	pomena,	smisla	in	koristi	od	dajanja	prispevkov	in	
desetine.	

	

 
 

1. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

Teme:		
Dajati,	darovati,	desetina,	zaupati.		

	
NARIŠI	KOVANEC	(aktivnost)	
Otroci	 se	 bodo	 zabavali,	 ko	 se	 bodo	 učili	 o	
odstotkih	desetine	za	Boga.	
	

Teme:	
Dajati,	darovati,	desetina,	zaupati.	
	

	
	
	
	
	
	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Otroci	naj	na	en	kos	papirja	orišejo	kovanec	toliko	
krat	 koliko	 lahko	 v	 roku	 60	 sekund.	 Ko	 končajo,	
jim	 pomagajte	 prešteti	 kolikokrat	 so	 orisali	
kovanec.	
	

Kaj	boste	povedali:	
Danes	 se	 bomo	 pogovarjali	 o	 denarju.	 Kdo	 ima	
rad	denar?	Kdo	 izmed	vas	ve,	koliko	 je	vreden	ta	
kovanec?	(Dovolite	otrokom	odgovoriti.)	
Za	našo	aktivnost	bo	vsak	dobil	kovanec,	papir	 in	
voščenko.	 Ko	 povem:	 »Zdaj«,	 orišite	 kovanec	
toliko	krat	kolikor	lahko.	Pokazala	vam	bom,	kako	

PRIPOMOČKI: 
Kovanec	za	vsakega	otroka	
Papir,	voščenke	

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 
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»Časti Gospoda s svojim 
imetjem, s prvinami vseh 

svojih pridelkov.« 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (12 minut) 

Pred	pričetkom	napišite	vrstico	na	tablo	in	jo	
preberite	naglas	ter	pokažite	na	vsako	besedo,	
medtem	ko	berete.	Nato	razložite	kako	Bog	želi,	
da	smo	za	svoje	bogastvo	hvaležnim	njemu.	Na	
tak	način	ga	častimo.	(Podčrtajte	besedo	Časti.)	
Vsakič	ko	nekaj	dobimo,	je	dobro	da	se	zahvalimo	
Bogu	za	to,	kajti	vsak	dober	in	popoln	dar	pride	
od	Gospoda.	Še	enkrat	skupaj	preberite	vrstico.	Pregovori 3,9 

Uvod: 	
Danes	 se	učimo	o	besedah	desetina	 in	prispevki.	
Desetina	 je	 odstotek	 našega	 imetja,	 ki	 ga	 damo	
Bogu.	Prispevek	je	še	zraven,	kar	damo	iz	globine	
naših	 src.	 Prebrali	 bomo	dva	 odlomka	o	 desetini	
in	 prispevkih.	 Prvi	 govori	 o	 Božji	 dobroti	 in	
preskrbi,	ko	mu	dajamo	desetino.	
	

Preberite	Malahija	3,10-11	
	

Vprašanja	za	razpravo: 	
1) Kaj	 Bog	 želi,	 da	 delamo?	(Prinesemo	 vso	

desetino	 v	 zakladnice.	 Ne	 ves	 denar,	 samo	
desetino.)	

2) Ali	nam	je	dovoljeno,	da	preizkusimo	Boga,	če	
bo	preskrbel?	(Da.)	

3) Kako	bomo	vedeli,	če	je	Bog	preskrbel?	(Morda	
bomo	 dobili	 nazaj	 več	 denarja,	 oblačil,	 hrane,	
boljši	 avto	 ali	 lepšo	 hišo	 itd.	 Bog	 pravi:	
»Preizkusite	 me	 s	 tem,	 govori	 Gospod	 na	
vojskami,	 če	 vam	 tedaj	 ne	 odprem	 zapornic	
neba	 in	 ne	 izlijem	 na	 vas	 blagoslova	 do	
preobilja.«	Malahija	3,10)	

	

Zdaj	 bomo	 brali	 kako	 je	 Jakob	 preizkusil	 Boga.	
Jakob	 je	obljubil,	da	bo	dal	desetino	vsega	Bogu,	
če	 ga	 bo	 Bog	 blagoslovil	 in	 poskrbel	 zanj.	 Naša	
zgodba	se	dogaja	v	Betelu.	Jakob	je	imel	sanje,	ki	
so	bile	od	Boga.	Prebudil	se	je	in	se	zaobljubil.	
	

Preberite	1	Mojzes	28,20-22	
	

Vprašanja	za	razpravo: 	
4) Kaj	 prosi	 Jakob	 Gospoda?	(Gospoda	 prosi,	 naj	

je	z	njim,	ga	čuva,	hrani	in	oblači.)	
5) Kaj	 mi	 prosimo	 Gospoda?	(Prosimo,	 da	 nas	

varuje,	hrani,	oblači.	Točno	tako	kot	Jakobl.)	
6) Kaj	je	Jakob	obljubil,	da	bo	dal	Bogu?	(Desetino	

od	vsega.)	
7) Ali	 menite,	 da	 je	 Jakob	 bil	 vesel,	 da	 je	 dajal	

Gospodu?	(Dovolite	otrokom	odgovoriti.)	
	
	
	
ZAUPAMO	SKRBNIKU	(aktivnost)	
Otrodi	 bodo	 videli	 demonstracijo,	 kako	 Bog	 na	
različne	načine	skrbi,	ko	darujemo	njemu.	
	

Teme:	
Darovati,	desetina,	zaupati.	
	
	
	
	
	
	
	

Trajanje:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Natisnite	 in	 izrežite	 dovolj	 kartIc	 z	 denarjem,	 da	
daste	vsakemu	otroku	10	bankovcev	po	en	dolar.	
Natisnite	in	izrežite	dovolj	kartic	preskrbe,	da	vsak	
otrok	prejme	različen	 izbor	kartic.	Vzemite	škatlo	
za	čevlje	in	zgoraj	naredite	zarezo,	da	lahko	otroci	
dajo	 skozi	 bankovce.	 Škatla	 bo	 predstavljala	
Cerkev,	zato	nekje	na	škatli	narišite	križ.	

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 

ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Marker,	škatla	za	čevlje	
Kartice	denarja	(str.	6)	
Kartice	preskrbe	(str.	7-10)	
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Kaj	boste	naredili: 	
Pretvarjajte	 se,	 da	 ste	 skrbnik	 (tj.	 Bog).	 Otroci	
bodo	 dali	 svoj	 denar	 Cerkvi	 (škatla	 za	 čevlje).	
Otroci	 lahko	 v	 škatlo	 dajo	 toliko	 denarja,	 kolikor	
želijo.	Opazujte	kako	otroci	dajo	svoj	denar.	Vi,	ki	
predstavljate	 Boga,	 boste	 otrokom	 dali	 različen	
izbor	kartic	preskrbe,	ko	dajo	svojo	daritev.	
	
Kaj	boste	povedali: 	
Imeli	 bomo	 aktivnost	 imenovano	 »Zaupaj	
skrbniku«.	Poklicani	smo,	da	dajemo	in	zaupamo,	
da	 bo	 Bog	 poskrbel	 za	 naše	 potrebe.	 Luka	 6,38	
pravi:	 »Dajajte	 in	 se	 vam	 bo	 dalo;	 dobro,	
potlačeno,	potreseno	in	zvrhano	mero	vam	bodo	
nasuli	v	naročje.	S	kakršno	mero	namreč	merite,	s	
takšno	se	vam	bo	odmerilo.«	
Vsakemu	 bom	 dala	 10	 igralnih	 dolarjev.	 Tukaj	
imam	škatlo,	ki	bo	predstavljala	Cerkev.	Igrajte	se,	
da	je	denar	v	vaši	roki;	denar	za	katerega	ste	trdo	
delali,	da	ste	si	ga	prislužili.	
Eden	 izmed	najboljših	 krajev,	 kamor	 lahko	damo	
naš	denar,	je	Cerkev.	Denar,	ki	ga	damo	Cerkvi,	je	
nato	 lahko	 uporabljen	 za	 Božje	 namene.	 Cerkvi	
lahko	 daste	 toliko	 denarja	 kot	 želite,	 tako	 da	 ga	
spustite	 v	 škatlo	 za	 čevlje.	 Lahko	 darujete	 samo	
desetino,	kar	pomeni	da	daste	samo	en	dolar.	Na	
drugi	 strani	 lahko	 darujete	 dva	 dolarja,	 polovico	
ali	ves	svoj	denar.	Jaz	se	bom	pretvarjala,	da	sem	
Bog.	Ko	darujete	Cerkvi,	bomo	videli,	kaj	vam	Bog	
da	 v	 zameno.	 Mogoče	 se	 bojite,	 da	 vam	 bo	
zmanjkalo	 denarja,	 ampak	 zaupajte	 njemu	 in	
poglejte,	 če	 bo	 on	 še	 naprej	 skrbel	 za	 vaše	
potrebe.	
V	 svojem	 srcu	 se	 odločite,	 kaj	 želite	 dati.	 Za	 to	
bodite	veseli	 in	dajte	 z	nasmehom,	ker	veste,	da	
bo	 Bog	 poskrbel	 za	 vaše	 potrebe.	 Sveto	 pismo	
pravi:	 »Vsakdo	naj	 da,	 kakor	 se	 je	 v	 srcu	odločil,	
ne	 z	 žalostjo	 ali	 na	 silo,	 kajti	Bog	ljubi	veselega	
darovalca.«	 (2	 Korinčanom	 9,7).	 (Ko	 nagradite	
prvega	otroka	z	eno	ali	večimi	karticami	preskrbe,	
nadaljujte	 z	 naslednjim	 otrokom.	 Ta	 proces	
ponavljajte	 tako	 dolgo,	 da	 vsak	 dobi	 priložnost	
darovati.)	
Če	 primerjate	 kartice	 preskrbe,	 ki	 ste	 jih	 dobili,	
boste	 videli,	 da	 niste	 dobili	 enakih	 kartic	 kot	
nekdo	 drug,	 ali	 pa	 je	 nekdo	 dobil	 dvakrat	 isto	
kartico.	V	življenju	nimamo	vsi	enakih	potreb,	na	
srečo	Bog	poskrbi	za	nas,	glede	na	to,	kar	on	ve,	
da	potrebujemo.	

ALBASTRNA	POSODICA	(ročno	delo)	
Otroci	bodo	okrasili	svojo	albastrno	posodico,	da	
jo	posvetijo	Jezusu	kot	daritev.	
	

Teme:	
Sveto	pismo,	vera,	daritev.	
	
	
	
	
	
	
	

Trajanje:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Priskrbte	dovolj	škatel,	da	lahko	vsak	otrok	naredi	
svojo	 alabastrovo	 posodico.	 Pred	 tem	 narežite	
majhne	trakove	iz	različnih	barvnih	listov.	
Naredito	 eno	 škatlo	 za	 primer.	 Okrasite	 jo	 s	
flomastri,	 robčki,	 trakovi	 in	 nalepkami.	 Notri	
položite	 nekaj	 posebnega	 (npr.	 rože,	 poseben	
kamen	 iz	 počitnic,	 poseben	 kovanec,	 posebno	
umetnino	ali	izdelek	ipd.).	
	

Kaj	boste	naredili:	
Ko	 preberete	 svetopisemsko	 zgodbo,	 naj	 otroci	
izdelajo	 svoje	 škatle	 iz	alabastra	 in	 jo	napolnijo	 z	
darovi	za	Jezusa.	
	

Kaj	boste	povedali:	
Ker	 otroci	 ne	 delajo	 in	 služijo	 denarja	 kot	 starši,	
bomo	 našli	 edinstven	 način,	 da	 damo	 dar	 Bogu.	
Prebrali	 bomo	 zgodbo	 o	 ženi,	 ki	 je	 vzela	 svojo	
alabastrno	 posodico	 s	 parfumom	 in	 ga	 izlila	 na	
Jezusa.	 Ta	 posebni	 parfum	 je	 bil	 zelo	 drag,	 toda	
vedela	 je,	 da	 je	 Jezus	 neprecenljiv	 in	 je	 želela	
deliti	 svoje	 najbolj	 dragoceno	 imetje	 z	 njim.	
Preberite	Marko	14,3-9	
Težko	 bi	 izdelali	 alabastrne	 posodice,	 zato	 bo	
namesto	 tega	 vsak	 izmed	 naredil	 svojo	 škatlo	 iz	
alabastra.	Notri	lahko	položite	vse,	kar	vam	je	zelo	
pomembno.	 Jaz	 sem	 izdelala	 primer,	 da	 vam	
pokažem.	Zalepila	sem	robčke,	trakove	in	nalepke	
na	mojo	škatlo	 in	uporabila	 flomastre,	da	sem	 jo	
olepšala.	Nato	sem	vanjo	položila	posebne	stvari,	
ki	ji	želim	dati	in	deliti	z	Jezusom.	(Pokažite	primer	
otrokom	in	nato	naj	izdelajo	škatle	iz	alabastra).	

DODATNI ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Nalepke	s	krščansko	vsebino,	Sveto	pismo	
Barvni	papir,	trakovi,	lepilo,	flomastri	
Škatle	različnih	velikosti	(za	čevlje,	robčke)	
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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	 naj	 je	 kratka.	 Kajti	
otroci	želijo	čim	prej	zagristi	v	prigrizek	in	preiti	k	
naslednji	stvari.		
	
Prigrizek:	
Začnite	tako,	da	vsak	otrok	stopi	pred	ostale	in	se	
zahvali	 Bogu	 za	 nekaj,	 kar	 mu	 je	 Bog	 preskrbel.	
Nato	 molite	 molitev	 zahvale	 za	 prigrizek,	 ki	 ga	
boste	jedli.	
	
	
	
KAM	BOŠ	DAL	SVOJ	KOVANEC?	(aktivnost)	
Otroci	se	bodo	naučili,	da	jim	Bog	daje	ideje,	kje	
in	kako	dajati.	
	
Teme:	
Darovati,	prispevek,	desetina,	zaupati.	
	
	
	
	
	
	
	
Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	
Priprava:	
Šeleshamer	 razdelite	 na	 štiri	 enako	 velike	
kvadrate.	Z	markerjem	označite	vsak	del:	Cerkev,	
Družina,	 Prijatelji	 in	 Banka.	 Na	 šeleshamer	
prilepite	primerno	sliko	v	vsak	kvadrat.	(Namesto	
Prijatelji	lahko	označite	tudi	sosedje	ali	revni.)	
	
Kaj	boste	naredili:	
Vsakemu	otroku	dajte	10	kovancev	in	jim	povejte,	
da	 lahko	svoje	kovance	dajo	na	šeleshamer	 in	 to	
kamor	koli	želijo.	
	

Kaj	boste	povedali:	
V	Apostolskih	delih	20,35b	piše:	»In	se	spominjati	
besed	Gospoda	Jezusa,	ki	je	rekel:	›Večja	sreča	je	
dajati	kakor	prejemati.‹«	 Jezus	pravi,	da	darovati	
nekaj	nekomu	je	bolj	nagrajujoče	kot	pa	dobivati	
nekaj.	 Če	 moramo	 darovati,	 kam	 in	 komu	 naj	
dajamo?	(Dovolite	otrokom	odgovoriti.)	
Bog	 nam	 daje	 dober	 nasvet	 glede	 tega,	 kaj	 naj	
delamo	 s	 svojim	 denarjem.	 Prvo	 kar	 moramo	
storiti,	 je	 da	 Boga	 priznamo	 in	 slavimo	 za	 svoje	
imetje.	Nato	lahko	pokažemo	hvaležnost	tako,	da	
dajemo	z	imetjem,	ki	smo	ga	prejeli.	
Nato	 Bog	 pravi,	 naj	 dajemo	 Cerkvi	 (pokažite	 na	
sliko	cerkve).	»Prinesite	vso	desetino	v	zakladnico,	
da	bo	zaloga	v	moji	hiši,	 in	preizkusite	me	s	tem,	
govori	 Gospod	 nad	 vojskami,	 če	 vam	 tedaj	 ne	
odprem	 zapornic	 neba	 in	 ne	 izlijem	 na	 vas	
blagoslova	do	preobilja!«	(Malahija	3,10)	
On	 pravi,	 naj	 skrbimo	 za	 svojo	 družino	 s	 svojim	
denarjem	 (pokažite	na	 sliko	družine).	»Če	kdo	za	
svojce,	 posebno	 za	 domače,	 ne	 skrbi,	 je	 zatajil	
vero	in	je	slabši	od	nevernika.«	(1	Timoteju	5,8)	
On	 pravi	 naj	 pomagamo	 sosedom	 in	 drugim	
(pokažite	 na	 sliko	 prijateljev).	 »Naj	 nobeden	 ne	
gleda	 samo	 nase,	 temveč	 tudi	 na	 druge.«	
(Filipljanom	2,4).	
On	 želi	 tudi,	 da	 varčujemo	 z	 denarjem.	 Želi,	 da	
varčujemo	 za	 prihodnost	 in	 nujne	 primere	
(pokažite	na	sliko	hranilnika).	»Dragocen	zaklad	in	
olje	 sta	 v	 hiši	 modrega,	ponorel	 človek	 ju	
pogoltne.«	(Pregovori	21,20)	
	

Vsi	 boste	 prejeli	 10	 kovancev.	 Razmislite	 o	 tem,	
kam	 želite	 dati	 svoje	 kovance.	 V	 svojem	 srcu	 se	
odločite	 koliko	 želite	 dati	 Cerkvi,	 svoji	 družini,	
drugim	in	koliko	prihraniti.	Vsak	bo	na	vrsti,	da	da	
svoje	kovance.	Ko	to	naredite,	povejte:	»Hvala	ti,	
Bog,	 za	 ta	 denar.	 Z	 veseljem	 ga	 dam	 (in	 nato	
povejte	ime	kvadrata).«	Lahko	poveste	na	primer:	
»Hvala	 ti,	 Bog,	 za	 ta	 denar.	 Z	 veseljem	 ga	 dam	
Cerkvi.«	
	
	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	jo	odnese	domov.	
	

PRIPOMOČKI: 
Lepilni	trak	ali	lepilo	
Veliko	kovancev	
Slike	(str.	11-14)	
Šeleshamer	in	marker	

MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 

ZAKLJUČNA AKTIVNOST (5-10 minut) 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 
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Kaj smo se naučili: 

Danes se je vaš otrok učil o prispevkih in desetini. Na različne načine je pridobil 
znanje o tem, kako Bog skrbi za nas. Vaš otrok je vadil, kako dajati s hvaležnim 
srcem in slaviti Boga za svoje imetje (svetopisemsko besedilo iz Malahije 3,10-11 in 
1 Mojzesa 28,20-22). 

 

Kaj si bomo zapomnili:   

»Časti Gospoda s svojim imetjem, s prvinami vseh svojih pridelkov.« (Pregovori 3,9)  
 
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: 

Poglejte naslednji vrstici: 1 Korinčanom 16,2 in Pregovori 11,24. Z družino se 
pogovorite o desetini in darovih. Razpravljajte, kako lahko dajate Bogu kot družina. 
Naredite družinsko posodo darov in dovolite otroku, da vanjo položi svoj denar. 
Denar odnesite v cerkev in vaš otrok ga naj daruje kot dar. 

 

Dnevna molitev: 

Dragi Gospod, hvala ti, da si naš skrbnik. Nauči me, kako naj s svojim imetjem 
častim tebe. Pomagaj mi, da bom radodarno pomagal svoji družini, prijateljem, 
ubogim in cerkvi. Pokaži mi, kako naj dajam desetino in daritve z veselim srcem. 
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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Prispevki in desetina 
1. lekcija: DAROVATI S HVALEŽNIM SRCEM 
 
Prevod: Laura Kramberger 
Tehnična ureditev: Sabina M. Scobie 
Ljubljana, 2017 
 
Material ni za prodajo. 
 

Tithes and Offerings  
Lesson 1: GIVE WITH A GRATEFUL HEART 
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