
		

DESET	BOŽJIH	
ZAPOVEDI	

MOJZESOVO	ŽIVLJENJE	

Pri	tej	lekciji	se	bodo	otroci	naučili,	da	nam	je	Bog	dal	deset	zapovedi	ali	
pravili	 zato,	 da	 bi	 po	 njih	 živeli.	 Ko	 sledimo	 tem	 pravilom,	 so	 naša	
življenja	Bogu	všečna.	

	

	
	

4.	lekcija	
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Teme:	
Zapovedi,	Mojzes,	poslušnost,	ugajati	Bogu.	
	
	
	
Z	 otroki	 se	 igrajte	 igro	 »rdeča	 luč/zelena	 luč«.	
Navodila	so	naslednja:	
•	 otroci	 naj	 se	 postavijo	 v	 vodoravno	 vrsto	 z	
obrazi	proti	vam;	
•	 vi	 stojte	 na	 nasprotni	 strani	 prostora	 in	 vpijte	
»rdeča	luč«	ali	»zelena	luč«;	
•	 ko	 zakličete	 »zelena	 luč«,	 se	 morajo	 otroci	
pomakniti	proti	vam,	ko	pa	rečete	»rdeča	luč«,	se	
morajo	ustaviti;	
•	zmaga	tisti	otrok,	ki	prvi	pride	do	vas;	
•	 če	 se	 kateri	 od	 otrok	 še	 naprej	 premika,	 kljub	
temu,	 da	 ste	 zavpili	 »rdeča	 luč«,	 mora	 nazaj	 na	
začetek.	
	

Ko	končate	z	igro,	vprašajte	otroke,	če	bi	bila	igra	
brez	 pravil	 še	 vedno	 enako	 zabavna.	 Pogovorite	
se,	 zakaj	 pravila	 naredijo	 igro	 mnogo	 bolj	
zabavno.	Pojasnite	otrokom,	da	je	podobno	tudi	v	
resničnem	 življenju,	 pravila	 in	 zakoni	 naredijo	
življenje	mnogo	boljše.	
	
	
	
Začetna	 molitev	 je	 pomemben	 del	 vsakega	
srečanja	 tudi	 za	predšolske	otroke.	Kaže	namreč,	
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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)	
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Pred	 pričetkom	 pripovedovanja	 naj	 se	 otroci	
zberejo	 okoli	 vas.	 Po	 uvodu	 preberite	 zgodbo	 o	
desetih	 Božjih	 zapovedih	 neposredno	 iz	 Svetega	
pisma.	 Če	 je	 mogoče,	 uporabite	 otroško	 Sveto	
pismo,	da	bodo	otroci	vsebino	lažje	razumeli.	
	

Uvod:		
Že	 tri	mesece	 je	minilo,	 odkar	 so	 Izraelci	 odšli	 iz	
Egipta.	Zdaj	so	bili	ob	vznožju	gore	Sinaj.	Odločili	
so	 se,	 da	 se	 utaborijo	 v	 puščavi	 prav	 pod	 goro.	
Nekega	 dne	 je	 Bog	 stopil	 na	 Sinaj,	 poklical	
Mojzesa	in	tako	je	šel	Mojzes	k	Bogu	na	goro.	Ko	
je	 Bog	 spregovoril,	 je	 dal	 Mojzesu	 deset	 zelo	
posebnih	 pravil,	 ki	 jim	 pravimo	 deset	 zapovedi.	
Bog	 je	 Mojzesu	 naročil,	 naj	 da	 deset	 zapovedi	
ljudstvu,	ki	je	čakalo	pod	goro.	Dvignite	roko,	če	bi	
radi	 izvedeli,	 kakšna	 so	 bila	 ta	 pravila.	 (Mnogo	
otroških	 Svetih	 pisem	 vsebuje	 zgodbo	 o	 desetih	
zapovedih	 in	 otrokom	 prirejena	 vsebina	 je	 zanje	
verjetno	bolj	razumljiva.)	
	

Preberite	2	Mojzes	20,1-17	
	

Vprašanja	za	razpravo:		
1) Kaj	je	zapoved?	(Zakon	oziroma	pravilo,	ki	nam	

ga	je	postavil	Bog.)		
2) Ali	 moramo	 deset	 Božjih	 zapovedi	 upoštevati	

tudi	v	današnjih	časih?	(Ja.)	
3) Koliko	zapovedi	je	dal	Bog	Mojzesu?	(Deset.)	
4) Kako	 nam	 lahko	 teh	 deset	 zapovedi	 pomaga,	

da	bolje	živimo?	(Prve	štiri	zapovedi	so	pravila,	
ki	 nam	 pomagajo	 živeti	 za	 Boga;	 ostale	
zapovedi	 pa	 nam	 pomagajo	 živeti	 z	 drugimi	
ljudmi.)	

5) Ali	 se	 vam	 zdi,	 da	 je	 katero	 izmed	 desetih	
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zapovedi	 težko	 upoštevati?	 Katero?	 (Dovolite	
otrokom	odgovoriti.)	

6) Zakaj	 je	 pomembno,	 da	 sledimo	 Božjim	
pravilom	 oziroma	 desetim	 zapovedim?	 (Bog	
nas	 je	ustvaril	 in	on	ve,	 kaj	 je	 za	nas	najbolje.	
Božja	pravila	nas	ščitijo	in	ohranjajo	zdrave	ter	
srečne.)	

	
	
	
PRAVILA	NAS	VARUJEJO	(aktivnost)	
	

Otroci se bodo naučili, da so Božja pravila in 
pravila, ki jih dajo starši, postavljena zato, da 
nas ščitijo. 
	

Teme:	
Poslušnost,	greh.	

	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Pred	srečanjem	natisnite	vseh	pet	predlog.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Dvignite	vsako	sliko	posebej,	 jo	na	kratko	opišite	
in	 vprašajte	otroke,	 kako	pravila	pomagajo	osebi	
na	sliki.	
	

Na	 primer,	 dvignite	 sliko	 otrok,	 ki	 skačejo	 po	
postelji,	 in	 recite:	 »Otroci	 na	 sliki	 skačejo	 po	
postelji.	Starši	so	jim	postavili	pravilo,	da	ne	smejo	
skakati	 po	 postelji.	 Zakaj	 mislite,	 da	 so	 jim	
postavili	 to	 pravilo?«	 Dajte	 otrokom	 možnost,	

Pojasnite	 otrokom,	 da	 ne	 bi	 smeli	 dovoliti,	 da	 pride	
karkoli	med	nas	in	našo	ljubezen	do	Boga.	
	

»Poslušaj	torej	glas	
Gospoda,	svojega	Boga,	

in	izpolnjuj	njegove	
zapovedi.«	

5	Mojzes	27,10a	

SVETOPISEMSKA	VRSTICA	(5	minut)	

SVETOPISEMSKA	ZGODBA	(15	minut)	

ČAS	ZA	ZABAVO	(10	minut)	

PRIPOMOČKI:	

5	predlog	s	slikami	(str.	5-9) 
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da	odgovorijo,	nato	pa	njihove	odgovore	potrdite		
in	 povejte,	 da	 bi	 otroci	 na	 sliki	 lahko	 padli	 s	
postelje	in	se	poškodovali	ali	zlomili	posteljo	in	bili	
tako	primorani	spati	na	tleh.	
	

Ko	 obdelate	 vse	 slike,	 vprašajte	 otroke,	 kaj	 se	
lahko	zgodi,	ko	prelomimo	pravila.	
	

Povejte	 otrokom,	 da	 ima	 Bog	 pravila,	 za	 katera	
želi,	da	 jih	ubogamo.	Postavljena	 so	 zato,	da	nas	
ščitijo	 in	osrečujejo.	 Ko	Božja	pravila	prelomimo,	
to	 Boga	 razžalosti.	 Kršenje	 Božjih	 pravil	
imenujemo	greh.	
	
	
	
MOJZES	 PREJME	 DESET	 BOŽJIH	 ZAPOVEDI	
(pobarvanka)	–	str.	10	
	

	
	
	
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:	
Zahvalite	se	Bogu,	da	skrbi	za	vse	naše	potrebe	in	
nam	daje	pravila,	da	bi	nas	obvaroval	 ter	ohranil	
zdrave	in	srečne.	Med	prigrizkom	se	pogovarjajte	
o	tem,	zakaj	so	pravila	pomembna.	
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Za	 zaključek	 naj	 otroci	 narišejo	 sliko	 dveh	
kamnitih	 plošč,	 prav	 takšnih,	 kot	 jih	 je	 prejel	
Mojzes.	Nato	naj	nanju	napišejo	številke	od	1	do	
10.	 Po	 želji	 pa	 se	 lahko	 tudi	 ponovno	 igrate	 igro	
»rdeča	luč/zelena	luč«.	
	
	
	
Na	koncu	srečanje	dajte	kopijo	vsakemu	otroku.	
	

DODATNI	ČAS	ZA	ZABAVO	(10	minut)	

MOLITEV	in	PRIGRIZEK	(10	minut)	

ZAKLJUČNA	AKTIVNOST	(5-10	minut)	

VEROUČNI	LIST	ZA	DOMOV	

NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	 spet	 naslednji	 teden	 in	
izvedeli	boste	nekaj	o	velikanih	v	
deželi.	
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Kaj	smo	se	naučili:	

Tema	današnje	lekcije	je	bila	deset	Božjih	zapovedi.	Otroci	so	se	naučili,	da	nam	je	
Bog	 dal	 deset	 zapovedi	 ali	 pravil,	 da	 bi	 po	 njih	 živeli.	 Ta	 pravila	 nas	 varujejo	 in	
ohranjajo	zdrave	ter	srečne.	Ko	smo	poslušni	tem	pravilom,	naša	življenja	ugajajo	
Bogu	(svetopisemsko	besedilo	iz	2	Mojzes	20,1-17).		

	

Kaj	si	bomo	zapomnili:			

»Poslušaj	torej	glas	Gospoda,	svojega	Boga,	in	izpolnjuj	njegove	zapovedi.«	(5	Mojzes	
27,10a)		

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:	

Vzemite	 si	 čas	 in	 se	 pogovorite	 o	 pravilih,	 ki	 jih	 postavljate	 svojemu	 otroku.	
Pogovarjajte	se	o	tem,	zakaj	so	ta	pravila	pomembna.	Razložite	otroku,	da	so	Božja	
pravila	še	bolj	pomembna.	Prve	štiri	Božje	zapovedi	oziroma	pravila	nam	pomagajo	
živeti	za	Boga,	preostale	zapovedi	pa	nam	pomagajo	živeti	z	drugimi	ljudmi.	

	

Dnevna	molitev:	

Dragi	 Bog,	 hvala,	 da	 si	 nam	 dal	 zapovedi,	 ki	 nam	 pomagajo	 bolje	 živeti,	 nas	
varujejo	 in	 ohranjajo	 zdrave	 ter	 srečne.	 Pomagaj	 nam,	 da	 si	 tvoje	 zapovedi	
zapomnimo,	tako	da	bodo	naša	življenja	tebi	všečna.	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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