
		

na	desno.	Potem	naj	preštejejo	ptice,	ki	letijo	levo.	
Nazadnje	 pa	 naj	 preštejejo	 še,	 koliko	 jih	 leti	 na	
desno.	
	

Vprašanja	za	razpravo:	
1) Ali	ptice	shranjujejo	hrano	v	hlevu?	(Ne.)	
2) Kdo	hrani	ptice	na	nebu?	(Bog.)	
3) Kdo	 je	Bogu	vreden	več	kot	ptice	na	nebu?	 (Mi	

smo.)	
	
	
	
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) 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 ME 
BLAGOSLAVLJA 

BOG SKRBI ZAME 

Ta	lekcija	otroke	uči,	da	Bog	skrbi	za	vsa	bitja,	ki	jih	je	ustvaril,	najbolj	pa	
skrbi	za	nas	ljudi	in	nam	daje	številne	blagoslove.	

	

 
 

3. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

Teme:		
Živali,	blagoslovi,	preskrba.	

	

PTICE	NA	NEBU	(aktivnost)	
Aktivnost	štetja	in	barvanja,	ki	pomaga	otrokom	
pri	 učenju,	 kaj	 je	 levo	 in	 kaj	 desno.	 Medtem	
spoznajo,	 da	 Bog	 skrbi	 za	 vsa	 bitja,	 ki	 jih	 je	
ustvaril.	
	

Teme:	
Skrb,	stvarjenje,	obljube,	preskrba.	
	
	
	
	

	
	
Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Pred	 začetkom	 natisnite	 kopije	 pobarvanke	 za	
vsakega	 otroka.	 V	 tej	 zabavni	 aktivnosti	 se	 bodo	
otroci	 naučili,	 kaj	 je	 levo	 in	 desno,	 medtem	 pa	
spoznali,	da	Bog	skrbi	za	vsa	bitja,	ki	jih	je	ustvaril.		
	

Začnite	 tako,	 da	 otrokom	 preberete	Matej	 6,26.	
Otroci	naj	pobarvajo	ptice,	ki	letijo	na	levo	stran,	z	
rdečo.	 Nato	 naj	 pobarvajo	modro	 ptice,	 ki	 letijo	

PRIPOMOČKI: 
Pobarvanka	(str.	5)	
Voščenke,	barvice	ali	flomastri	
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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: 	
Pri	današnji	 lekciji	 se	bomo	učili,	 da	Bog	 skrbi	 za	
živali.	 Prav	 tako	 se	 bomo	 učili,	 da	 smo	mi	 Bogu	
vredni	 veliko	 več	 kot	 živali.	 Bog	 ve,	 kaj	 je	 za	 nas	
najboljše	 in	 bo	 obilno	 poskrbel	 za	 naše	
vsakodnevne	potrebe.	
	

Preberite	Matej	6,25-26	
	

Vprašanja	za	razpravo: 	
1) Kaj	 je	prva	stvar,	ki	nam	jo	ta	vrstica	pove,	da	

naj	 ne	 delamo?	 (Naj	 ne	 skrbimo	 za	 svoje	
življenje.)		

2) Za	kakšne	stvari	ljudi	ponavadi	skrbi?	(Kaj	bodo	
jedli	ali	pili,	kakšna	oblačila	bodo	nosili.)	

3) Na	 katero	 žival	 nam	 Bog	 usmeri	 pozornost?	
(Na	ptice.)	

4) Ali	 ptice	 sadijo	 hrano	 oz.	 jo	 pospravijo	 v	
žitnice?	(Ne.)	

5) Kdo	skrbi	za	ptice?	(Naš	nebeški	Oče.)	
6) Ali	smo	mi	Bogu	vredni	več	kot	ptice?	(Da.)	
7) Če	 Bog	 blagoslavlja	 in	 skrbi	 za	 ptice,	 kako	 bo	

potem	 nas	 blagoslovil?	 (Dovolite	 otrokom	
odgovoriti.)	

	

	
	
	
	
	

BOG	VE	NAJBOLJE	(aktivnost)	
Ta	 sestavljanka	 uči	 pomembno	 resnico	 in	
pomaga	 otrokom	 izboljšati	 motorične	
sposobnosti.	
	

Teme:	
Odločitve,	prisluhniti,	resnica.	
	
	
	
	
	

	
Čas	trajanja:	
Približno	15	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 začetkom	 natisnite	 predlogo	 za	 vsakega	
otroka.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Preden	 otrokom	 razdelite	 predlogo	 in	 voščenke	
ali	flomastre,	pojasnite,	da	Bog	ve,	kaj	je	najbolje	
za	 nas	 in	 za	 svet,	 v	 katerem	 živimo.	 Bog	 z	 nami	
deli	znanje	na	mnoge	različne	načine,	eden	izmed	
teh	je	Sveto	pismo.	
	

Otrokom	 povejte	 naj pobarvajo	 kvadratke,	 ki	
vsebujejo	 križ,	 z	 modro	 ali	 neko	 drugo	 temno	
barvo.	
Ko	 otroci	 končajo	 s	 predlogo,	 jim	 preberite	
stavek.	Vprašajte	jih,	če	lahko	pomislijo	na	načine,	
na	katere	Bog	kaže,	kako	on	ve	najbolje.	Ker	Bog	
ve,	 kaj	 je	 najbolje,	 je	 modro	 za	 nas,	 da	 ga	
poslušamo	in	živimo	življenje,	ki	je	njemu	všečno.	
	

»Vsak dober dar in vsako 
popolno darilo prihaja od 

zgoraj, od Očeta luči.« 
Jakob 1,17a 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (5 minut) 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 

Otrokom	pojasnite,	da	Bog	daje	dobra	in	popolna	
darila	 svojim	 otrokom.	 Ta	 darila	 imenujemo	 tudi	
blagoslovi.	

ČAS ZA ZABAVO (15 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Predloga	(str.	6)	
Voščenke,	barvice	ali	flomastri	
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NAHRANI	PSA	(pogovor)	
Bog	 ima	 rad	 kužke	 in	 majhne	 zajčke,	 toda	 nas	
ljubi	še	bolj.	
	
Teme:	
Blagoslovi,	skrb,	Božji	otrok.	
	
	
	
	
Čas	trajanja:	
Približno	5	minut.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Primerjali	boste	način,	kako	Bog	skrbi	za	vse	živali	
in	kako	skrbi	za	nas	še	bolj.	
	

Kaj	boste	povedali:	
(Dvignite	 sliko	 ali	 pasjo	 posodo,	 da	 jo	 vsi	 lahko	
vidijo.)	 Ali	 veste,	 kaj	 je	 to?	 (Dovolite	 otrokom	
odgovoriti.)		
	

Točno,	to	je	pasja	posoda.	Veliko	ljudi	ima	različne	
živali	kot	hišne	 ljubljenčke,	 imate	vi	kakšne	hišne	
ljubljenčke?	(Dovolite	otrokom	odgovoriti.)		
	

Hišni	ljubljenčki	so	krasni	in	zabavno	jih	je	imeti	v	
hiši.	 Radi	 imamo	 hišne	 ljubljenčke,	 kajne?	 Hišni	
ljubljenčki	so	tudi	velika	odgovornost,	moramo	jih	
hraniti	in	čistiti	za	njimi.	
	

Še	nekaj	vprašanj	imam	za	vas.	Kdo	skrbi	za	divje	
živali?	 Kdo	 hrani	 ptice	 in	 veverice?	 Kdo	 skrbi	 za	
majhne	 račke,	 žabe	 in	 majhne	 zajčke?	 (Dovolite	
otrokom	odgovoriti.)		
	

Če	 ste	 povedali,	 da	 Bog	 skrbi	 za	 vse	 divje	 živali,	
imate	 prav.	 Bog	 poskrbi	 za	 njihove	 potrebe,	
hrano,	 vodo	 in	 kraj,	 kjer	 živijo.	 Ali	 ste	 vedeli,	 da	
Bog	ljubi	nas	še	bolj	kot	živali,	ki	jih	je	ustvaril?	
	

Preberite	Matej	10,29-31	– Kot	vidite,	smo	Bogu	
vredni	 veliko	 in	 nas	 zelo	 ljubi.	 Bog	 skrbi	 za	 vse	
živali	 in	tudi	za	nas.	Ko	vidite	majhne	račke,	žabe	
ali	zajčke,	se	spomnite,	da	jih	Bog	ima	rad	in	skrbi	
za	njih.	Spomnite	se	tudi,	da	Bog	nas	ljubi	še	bolj.	
Pomembno	je,	da	se	Bogu	vsak	dan	zahvalimo,	da	
skrbi	za	vse	naše	potrebe.	
	

	
	
	
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:	
Priskrbite	nekaj	različnih	vrst	prigrizkov	in	dovolite	
otrokom,	da	izberejo	enega,	ki	ga	želijo.	Pojasnite,	
da	nam	Bog	vsak	dan	priskrbi	veliko	dobrih	stvari,	
v	katerih	lahko	uživamo.	
	
	
	
Ko	 otroci	 čakajo,	 da	 jih	 pridejo	 starši	 iskat,	 se	
pogovarjajte	 o	 hišnih	 ljubljenčkih,	 ki	 jih	 imajo.	
Razpravljajte,	 zakaj	 je	pomembno,	da	skrbimo	za	
svoje	živali.	
	
	
	
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 (5 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Pasja	posoda	(str.	7)	

NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	 spet	 prihodnji	 teden	 in	
slišali	 boste	 o	 novih	 stvareh	 iz	
Svetega	pisma.	
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Kaj smo se naučili: 

Danes je vaš otrok odkril, da ima Bog v svojem srcu posebno mesto zanj. Bog skrbi 
za živali in naravo, ampak najbolj skrbi za nas. Vaš otrok se je učil tudi o darovih in 
blagoslovih, ki prihajajo od Boga in kako nas on želi še naprej blagoslavljati. Bog 
nas tako močno ljubi in je izlil mnogo blagoslovov, zato smo lahko hvaležni 
(svetopisemsko besedilo iz Mateja 6,25-26).  

Kaj si bomo zapomnili:   

»Vsak dober dar in vsako popolno darilo prihaja od zgoraj, od Očeta luči.« (Jakob 
1,17a)  
 
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: 

Ko boste ta teden šli po nakupih, pojdite s svojim otrokom in razpravljajte o hrani, 
ki jo kupite. Opomnite otroka, da je Bog naredil sadje in zelenjavo, ki jo kupujete in 
da je to njegov blagoslov, ki ga uživamo. Otroku povejte, da Sveto pismo govori o 
tem, kako Bog priskrbi hrano za ptice, tako bo gotovo poskrbel tudi za nas, ker 
skrbi za nas še bolj kot za ptice. Tudi če ne morete kupiti veliko, je denar, ki ga 
imate, pravi blagoslov. Bog ne bo dal, da bi bili lačni. Poskrbel bo za nas, ker nas 
ljubi še bolj kot ptice, ki jih hrani. 

Dnevna molitev: 

Dragi Gospod, hvala ti za preproste stvari, ki jih imamo za samoumevne. Hvala ti za 
jabolka, mleko, večerjo, ki so jo pripravili moji starši in za vse druge blagoslove, ki 
mi jih ti daješ. Hvala ti, da me ljubiš tako močno, da si obljubil, da boš poskrbel za 
vse moje potrebe. 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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Bog skrbi zame 
3. lekcija: BOG ME BLAGOSLAVLJA 
 
Prevod: Laura Kramberger 
Tehnična ureditev: Sabina M. Scobie 
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God cares for me 
Lesson 3: GOD BLESSES ME 
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