
		

JOZUE	VODI	
IZRAEL	

JOZUE	

Pri	 tej	 lekciji	 se	 bodo	 otroci	 učili,	 kako	 je	Gospod	 imenoval	 Jozueta	 za	
vodjo	Izraela	po	Mojzesovi	smrti.	Bog	mu	je	dal	veliko	nalogo,	da	popelje	
Božje	ljudstvo	v	obljubljeno	deželo.	

	

	
	

1.	lekcija	
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Teme:	
Pogum,	vera,	slediti	Bogu,	vodenje,	Jozue.	
	
	
	
JOZUE	IN	OBLJUBLJENA	DEŽELA	(pobarvanka)	
	

Pred	 srečanjem	 kopirajte	 za	 vsakega	 otroka	
predlogo	(str.	6),	ki	jo	naj	pobarvajo.	
	

	
	

	

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.	
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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)	
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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:		
Danes	 se	 bomo	 učili	 o	 Jozuetu.	 Gospod	 je	 izbral	
Jozueta,	 da	 bi	 bil	 naslednji	 vodja	 Izraela	 po	
Mojzesovi	 smrti.	 Bog	 je	 dal	 Jozuetu	 nalogo,	 da	
popelje	 ljudstvo	 v	 obljubljeno	 deželo.	 To	 je	 bila	
velika	 odgovornost,	 biti	 nov	 vodja	 in	 Jozue	 se	 je	
verjetno	 spraševal	 ali	 zmore	 opraviti	 tako	 težko	
delo.	
	

Preberite	zgodbo	iz	Jozueta	1,1-11	in	16-18.	
	

Vprašanja	za	razpravo:		
1) Koga	 je	 Bog	 izbral	 za	 voditelja	 po	 Mojzesovi	

smrti?	(Jozueta.)		
2) Kaj	 je	 Bog	 naročil	 Jozuetu,	 naj	 stori?	 (Naj	

povede	ljudstvo	v	obljubljeno	deželo.)	
3) Kako	 je	 Bog	 želel,	 da	 Jozue	 ravna?	 (Bog	 je	

naročil	Jozuetu,	da	naj	bo	močan	in	pogumen.)	
4) Kako	 je	 Jozue	 lahko	ostal	 tako	miren,	ko	pa	 je	

imel	 pred	 sabo	 tako	 veliko	 nalogo?	 (Bog	 je	
obljubil	 Jozuetu,	 da	 bo	 z	 njim	 vse	 dokler	 bo	
Jozue	sledil	njegovim	navodilom.)	

5) Ali	 je	 Jozue	 bil	 poslušen	 Bogu	 in	 postal	
naslednji	vodja	Izraela?	(Da.)	

6) Kaj	 je	 Jozue	 naročil	 ljudstvu,	 da	 naredi?	 (Da	
pripravijo	svoje	stvari.)	

7) Ali	 je	 Božje	 ljudstvo	 sprejelo	 Jozueta	 kot	
novega	 vodjo?	 (Da,	 ljudje	 so	 dejali,	 da	 bodo	
ubogali	Jozueta	tako	kot	so	tudi	Mojzesa.)	

8) Kako	je	Božje	ljudstvo	želelo,	da	se	njihov	novi	
vodja	 obnaša?	 (Ljudstvo	 je	 želelo,	 da	 Jozue	
sledi	Bogu	in	da	je	močan	ter	pogumen.)	
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DOBROTE	OBLJUBLJENE	DEŽELE	(ročno	delo)	
Pomembno je slediti navodilom vodje, še 
posebej, če navodila prihajajo od Boga. 
	

Teme:	
Slediti	Bogu,	vodenje,	poslušnost.	

	

Čas	trajanja:	
Približno	15	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 pričetkom	 srečanja	 v	 odebeljeni	 pisavi	 na	
majhne	 papirnate	 vrečke	 napišite	 »Dobrote	
obljubljene	 dežele«.	 Odrežite	 kose	 vrvice	 za	
vsakega	otroka.	Prepričajte	se,	da	 je	dovolj	vrečk	
in	 hrane	 za	 vsakega	 izmed	 otrok	 (tudi	 za	
obiskovalce),	 da	 bodo	 ti	 lahko	 dokončali	 izdelek.	
Dajte	vsako	 izmed	sestavin	v	 svojo	posodico	 in	v	
vsako	posodico	položite	žlico.		
	

Kaj	boste	naredili:	
Dajte	otrokom	papirnate	vrečke	in	jim	naročite	da	
pobarvajo	 črke,	 s	 katerimi	 je	 izpisano	 »Dobrote	
obljubljene	dežele«.	
Ko	zaključijo	z	barvanjem,	naj	napolnijo	vrečko	(če	
otrok	 neko	 sestavino	 ne	 mara,	 naj	 jo	 izpusti).	
Povejte	jim,	naj	pozorno	sledijo	vašim	navodilom.	
Uporabljanje	žlic	zagotovi,	da	bo	vsak	izmed	otrok	
dobil	enako	količino	sestavin	v	svojo	vrečko:	

Preberite	vrstico	otrokom	in	jim	povejte,	naj	naštejejo	
par	 stvari,	 ki	 se	 jih	 bojijo.	 Ko	 bo	 vsak	 otrok	 povedal	
česa	se	boji,	ponovite	vrstico.	Pojasnite	jim,	da	se	jim	
ni	potrebno	bati,	saj	je	Bog	z	njimi.		
	

»Ne	boj	se	in	se	ne	plaši;	
kjerkoli	boš	hodil,	bo	s	

teboj	Gospod,	tvoj	Bog.«	
Jozue	1,9b	

SVETOPISEMSKA	VRSTICA	(5	minut)	

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

PRIPOMOČKI:	
Kosmiči,	rozine,	preste,	oreščki,	
suho	sadje,	čokoladni	piškotki	
5	posodic	
5	plastičnih	žlic	
Majhne	papirnate	vrečke	in	vrvica	
Barvice,	voščenke	ali	flomastri	
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5	kosmičev	
1	žlica	rozin	
1	žlica	prestic	
1	žlica	oreščkov	
1	žlica	suhega	sadja	
1	žlica	čokoladnih	piškotkov	
	

Uporabite	 vrvico,	 da	 vrečko	 zavežete.	 Naročite	
otrokom,	naj	ne	 jedo,	dokler	 jim	vi	ne	rečete,	da	
lahko.	Preverite	sliko	končnega	izdelka	(str.	7).	
	

Vprašanja	za	razpravo:		
1) Zakaj	 je	bilo	pomembno,	da	sledite	navodilom	

glede	 tega,	 katere	 sestavine	 boste	 dali	 v	
vrečko?	 (Če	ne	bi	upoštevali	navodil,	bi	morda	
napolnili	vrečko	samo	z	eno	sestavino.)		

2) Zakaj	 je	 bilo	 pomembno,	 da	 ste	 upoštevali	
navodilo	 in	 vrečko	 zavezali?	 (Če	 vrečka	 ne	 bi	
bila	zavezana,	bi	sestavine	lahko	razsipali	in	ne	
bi	imeli	prigrizka	v	času	malice.)	

3) Zakaj	 mislite,	 da	 je	 pomembno	 slediti	 Božjim	
navodilom?	(Dovolite	otrokom	odgovoriti.)	

	
	
	
	
PODAJ	TULEC	(igra)	
Pri tej dinamični igri se vodja hitro zamenja. 
	

Teme:	
Slediti	Bogu,	služiti.	
	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Preden	pričnete	z	 igro,	pojasnite,	da	 je	v	Svetem	
pismu	 več	 primerov	 o	 tem,	 kako	 je	 en	 vodja	
predal	 to	 nalogo	 naprej	 naslednjemu	 voditelju.	
Navedite	 iz	 Svetega	 pisma	 par	 primerov,	 ki	 se	
nanašajo	 na	 vašo	 lekcijo.	 Med	 primeri	 so	 lahko:	
Mojzes	 Jozuetu,	 Elija	 Elizeju,	 kralj	 Savel	 kralju	
Davidu,	Jezus	učencem	…	Otroci	naj	se	postavijo	v	
krog,	 tako	 da	 bo	 okoli	 njih	 kar	 nekaj	 prostora.	
Pojasnite	 jim,	 da	 bo	 papirnat	 tulec	 potoval	

DODATNI	ČAS	ZA	ZABAVO	(10	minut)	

2

naokoli,	 v	 krogu	 –	 v	 smeri	 urinega	 kazalca,	 od	
otroka	 k	 drugemu	 otroku.	 Ko	 otrok	 dobi	 tulec,	
postane	nov	vodja	 in	mora	 izvesti	neko	gib,	ki	ga	
bodo	 ostali	 ponovili	 za	 njim,	 na	 primer:	 plosk,	
skok,	 skleci,	 dotaknite	 se	 prstov	 na	 nogah,	
iztegnite	 se	 gor	 in	 tako	 naprej.	 Ko	 vi	 zakličete	
»Podaj	 tulec	 naprej«,	 trenutni	 vodja	 poda	 tulec	
svojemu	 sosedu	 in	 proces	 se	 ponovi.	 Igra	 se	
nadaljuje,	dokler	ne	pridejo	vsi	na	vrsto.		
	

Vprašanja	za	razpravo:		
1) Naštejte	 nekaj	 naših	 trenutnih	 vodij.	

(Učiteljica,	pastor	...)		
2) Ali	 mislite,	 da	 bi	 bilo	 težko	 biti	 vodja	 v	

resničnem	 življenju?	 Zakaj	 da	 ali	 zakaj	 ne?	
(Dovolite	otrokom	odgovoriti.)	

3) Kaj	 lahko	mi	 storimo,	 da	 pomagamo	 vodjem?	
(Molimo	zanje	in	prosimo	Boga,	da	jim	pomaga	
biti	dober	vodja.)	

	
	

	
	
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:	
Današnji	 prigrizek	 bo	 iz	 vrečke	 »Dobrote	
obljubljene	dežele«,	ki	so	 jo	otroci	pripravili	med	
današnjo	 lekcijo.	 Ko	 otroci	 jejo	 svoj	 prigrizek,	 se	
pogovarjajte	z	njimi,	kako	je	bilo	Božjemu	ljudstvu	
preseliti	 se	 iz	 vroče	puščave	 v	 čudovito	 zelenečo	
novo	deželo.		
	

PRIPOMOČEK:	
Papirnati	tulec	

MOLITEV	in	PRIGRIZEK	(10	minut)	
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Igrajte	 se	 igro	 »Jozue	 pravi«.	Vodja	 Jozue	ukaže	
izvesti	 določen	 gib,	 ki	 ga	 ostali	 za	 njim	ponovijo.	
Na	primer:	dotaknite	se	nosu,	zamahnite	z	rokami	
kot	 ptič	 …	 Če	 se	 ukaz	 začne	 z	 besedami	 »Jozue	
pravi«,	otroci	morajo	ta	gib	ponoviti,	če	pa	je	ukaz	
brez	»Jozue	pravi«,	potem	otroci	giba	ne	izvedejo.	
Otrok,	ki	se	bo	zmotil	pri	sledenju	ukazu,	je	iz	igre	
izključen.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	 spet	 prihodnji	 teden	 in	
izvedeli	 boste,	 kdo	 je	 pomagal	
rešiti	 življenja	 Jozuetovih	
vohunov.		

	

ZAKLJUČNA	AKTIVNOST	(5-10	minut)	
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Kaj	smo	se	naučili:	

Danes,	 se	 je	 vaš	 otrok	 učil	 o	 Jozuetu,	 ki	 ga	 je	 Bog	 imenoval	 za	 vodjo	 Izraela	 po	
Mojzesovi	 smrti.	 Bog	 je	 Jozuetu	 dal	 veliko	 nalogo,	 da	 mora	 popeljati	 ljudstvo	 v	
obljubljeno	deželo.	 Jozue	 se	 je	 najverjetneje	 spraševal,	 če	bo	 to	 zmogel,	 a	mu	 je	
Bog	 pomagal,	 tako	 kot	 je	 tudi	 Mojzesu.	 In	 Bog	 bo	 pomagal	 tudi	 nam	
(svetopisemsko	besedilo	iz	Jozueta	1,1-11	in	16-18).		

	

Kaj	si	bomo	zapomnili:			

»Ne	boj	se	in	se	ne	plaši;	kjerkoli	boš	hodil,	bo	s	teboj	Gospod,	tvoj	Bog.«	(Jozue	1,9b)		

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:	

Če	 tega	 še	 niste	 storili,	 pričnite	 svojemu	 otroku	 dajati	 opravila	 po	 hiši.	 Lahko	
začnete	s	preprostimi	opravili	kot	so	nahraniti	domačo	žival,	pobrisati	prah,	vendar	
težavnost	 teh	 opravil	 stopnjujte	 postopoma.	 Razložite	 jim,	 da	 kadarkoli	 delajo,	
morajo	delati,	kot	da	delajo	za	Gospoda	(Kološanom	3,23).	

	

Dnevna	molitev:	

Dragi	Gospod,	hvala	ti,	da	si	vsepovsod	z	nami.	Hvala	ti,	da	nas	opogumljaš,	ko	se	
bojimo	in	nas	spodbujaš,	ko	smo	žalostni.	To	nam	je	v	veliko	tolažbo,	da	vemo,	da	
si	zmeraj	z	nami.	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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