
		

GOSPOD	JE	
MOJ	PASTIR	

PSALM	23	

Ta	lekcija	uči	otroke,	da	je	Jezus	njihov	pastir,	ki	jih	bo	vodil	skozi	dobre	
in	slabe	čase	vsak	dan	njihovega	življenja.	

	

	
	

1.	lekcija	

	

1

Teme:	
Odločitve,	 Sveti	 Duh,	 mir,	 zaščita,	 preskrba,	
pravičnost,	pastir.	
	
	
	
KDO	JE	MOJ	GOSPODAR?	(aktivnost)	
Otroci se bodo zabavali ob povezovanju 
podobnosti med tem, kako pes pozna svojega 
lastnika in kako ovce poznajo glas svojega 
gospodarja. 
	

Teme:	
Božji	otrok,	slediti	Jezusu,	poslušanje,	pastir.		

	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Kaj	boste	povedali:	
Vsak	naj	nariše	žival	(hišnega	ljubljenčka),	ki	bi	 jo	
rad	 imel	doma	ali	 jo	morda	že	 ima.	Na	koncu	bo	
vsak	lahko	svojo	žival	pokazal	ostalim	otrokom.		
	

Vprašanja	za	razpravo:	
1.	Kdo	je	gospodar	vašemu	hišnemu	ljubljenčku?		
2.	Kdo	bo	skrbel	za	ljubljenčka?			
3.	Kdo	ga	bo	hranil?	
4.	Kdo	se	bo	igral	z	njim	in	mu	izkazoval	ljubezen?	
5.	Ali	bo	žival	ubogala	in	sledila	ukazom?		
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Če	 s	 svojim	 hišnim	 ljubljenčkom	 preživljaš	 čas,	 se	
bo	 naučil	 prepoznati	 tvoj	 glas	 in	 ubogati	 tvoje	
ukaze.	 Žival	 bo	poslušala	 svojega	 gospodarja	 in	 se	
odzvala	 na	 njegove	 ukaze.	 Če	 bi	 se	 tvoja	 žival	
pomešala	 med	 ostale	 živali,	 bi	 jo	 prepoznal/a	 v	
množici?	 (Da,	 otroci	 bodo	 najverjetneje	 znali	
prepoznati	svojo	žival.)		
	

Ali	 veste,	 za	 koga	 skrbi	 pastir?	 (Ovce.)	 Ko	 ovce	
slišijo	pastirjev	glas,	ga	poslušajo	 in	 takoj	ubogajo.	
One	 vedo,	 kod	 je	 njihov	 gospodar	 in	 gospodar	
pozna	svojo	čredo.		
	

Ali	ste	vedeli,	da	je	Jezus	naš	dobri	pastir?	Zanj	smo	
veliko	več	kot	samo	hišni	ljubljenčki,	zanj	smo	Božji	
otroci.	 Jezus	 nas	 ljubi	 in	 skrbi	 za	 nas.	 Preživljati	
moramo	čas	z	njim,	da	bi	prepoznali	njegov	glas.		
	
	
	
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.	

OB	PRIHODU	OTROK	(10	minut)	

ZAČETNA	MOLITEV	(5	minut)	

PRIPOMOČKI:	
Papir	
Flomastri,	voščenke	ali	barvice	
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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	 naučili	 znan	 Psalm	 iz	 Svetega	
pisma.	 V	 naslednjih	 tednih	 bomo	 šli	 skozi	 vsako	
vrstico.		
	

Preberite	Psalm	23,1-3.	
	

Vprašanja	za	razpravo:		
1) Kdo	je	vaš	pastir?	(Gospod	Jezus.)		
2) Ali	 prepoznate	 njegov	 glas,	 ko	 govori	 z	 vami?	

(Dovolite	otrokom	odgovoriti.)	
3) Če	 bi	 se	 ulegli	 na	 zelen	 travnik	 ob	 tihi	 vodi,	

kako	bi	se	počutili?	(Umirjeno,	sproščeno.)	
4) Kaj	lahko	Bog	obnovi?	(Naše	duše.	Duše,	ki	so	v	

nas.	 Jezus	nas	 lahko	osveži,	ko	smo	utrujeni	 in	
omagani.)	

5) Po	 kakšnih	 stezah	 nas	 vodi	 Jezus?	 (Po	 pravih	
stezah	zaradi	svojega	imena.)	

	
	
	
ŽELEZNIŠKA	POSTAJA	PSALM	23	(aktivnost)	
Otroci bodo uživali ob potovanju z vlakom po 
učilnici, kar jim bo pomagalo zapomniti si Psalm 
23.  
	

Tema:	
Psalm	23	
	

Čas	trajanja:	
Približno	 30	 minut	 (vsak	 teden,	 tri	 nedelje	
zapored).	
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Priprava:	
Vsako	nedeljo	vnaprej	postavite	postaje.	

Večkrat	 na	 glas	 preberite	 svetopisemsko	 vrstico	 iz	
Svetega	 pisma.	 Z	 otroki	 se	 pogovarjajte,	 da	 je	 Jezus	
dobri	pastir.	Tisti,	ki	mu	sledijo,	ga	bodo	poznali	in	on	
jih	bo	poznal	po	imenu.		
	

»Jaz	sem	dobri	pastir	in	
poznam	svoje	ovce	in	
moje	poznajo	mene.«	

Janez	10,14	

SVETOPISEMSKA	VRSTICA	(5	minut)	

SVETOPISEMSKA	ZGODBA	(15	minut)	

ČAS	ZA	ZABAVO	(15	minut)	

PRIPOMOČKI:	
Psalm	23	in	številke	postaj	(str.	7-11)	
	
PRVA	NEDELJA:	
Predloga	Ovce	(str.	12)	
Predloga	Pastir	(str.	13)	
Zelen	in	rjav	barvni	papir	
Miza,	sklede	z	vodo,	kozarci	z	vodo	in	Cedevita	
Flomaster	
	
DRUGA	NEDELJA:	
Predloga	»NE«	(str.	14)	
Predloga	Palica	in	opora	(str.	15)	
Dva	stola,	rjuha,	črn	barvni	papir,	lepilni	trak	
	
TRETJA	NEDELJA:	
Predloga	Nasprotniki	(str.	16)	
Predloga	Dobrota	in	milina	(str.	17)	
Plastični	 pribor,	 papirnati	 krožniki,	 prtički,	 vrč	
vode,	večja	skleda,	manjša	skodelica,	lepilni	trak,	
kocke	



	1.	lekcija	–	GOSPOD	JE	MOJ	PASTIR	
	

3	

1

Kaj	boste	naredili:	
PRVA	NEDELJA:	Psalm	23,1-3	
Pripravite	 postaje	 1-5	 (Če	 je	 možno,	 pustite	
postaje	pripravljene	do	naslednje	nedelje	in	še	eno	
za	njo.)	
	

Postaja	 1:	 Natisnite	 in	 izrežite	 pastirja.	 Natisnite	
in	 izrežite	 eno	 ovco	 za	 vsakega	 otroka	 (str.	 12).	
Postavite	 pastirja	 (str.	 13)	 in	 ovco	 na	mizo.	 Vsak	
otrok	 naj	medtem,	 ko	 je	 na	 tej	 postaji,	 na	 svojo	
ovco	 napiše	 svoje	 ime.	 Medtem,	 ko	 otrok	 piše	
svoje	 ime,	 preberite	 Psalm	 23,1.	 Spodbudite	
otroke,	ki	ne	pišejo	svojega	imena,	da	izgovarjajo	
svetopisemsko	vrstico	 z	 vami	na	glas.	Vsak	otrok	
naj	svojo	ovco	nese	na	naslednjo	postajo.		
Vrstica:	Gospod	je	moj	pastir,	nič	mi	ne	manjka.	
	

Postaja	 2:	 Otroku	 dajte	 zelen	 barvni	 papir.	 Nato	
naj	se	uleže	na	tla	 in	postavi	svojo	ovco	na	zelen	
barvni	 papir	 na	 tleh	 ob	 sebi.	 Trikrat	 zapored	
preberite	Psalm	23,2a,	medtem,	ko	otrok	počiva	v	
Božji	 prisotnosti.	 Nato	 naj	 se	 otrok	 usede	 in	 še	
enkrat	 ponovite	 Psalm	 23,1-2a	 skupaj	 z	 vsemi	
otroki.			
Vrstica:	Na	zelenih	pašnikih	mi	daje	ležišče.		
	

Postaja	3:	Več	različnih	skled	z	vodo	postavite	na	
tla.	 Preberite	 Psalm	 23,1b,	 medtem,	 ko	 vodite	
otroke	 okrog	 posod	 z	 vodo.	 Vsi	 skupaj	 ponovite	
Psalm	23,1-2.		
Vrstica:	K	vodam	počitka	me	vodi.	
	

Postaja	4:	Povejte	Psalm	23,3a.	Otroci	naj	za	vami	
ponovijo	 na	 glas,	 medtem	 ko	 popijejo	 kozarec	
Cedevite.		
Vrstica:	Mojo	dušo	poživlja.	
	

Postaja	 5:	 Postavite	 rjave	 barvne	 liste	 na	 tla	 v	
daljšo	 vrsto.	 Na	 zadnji	 list	 napišite	 »GOSPOD«.	
Otroci	 naj	 se	 sprehodijo	 ob	 poti	 rjavih	 listov,	
medtem	 ko	 vi	 ponavljate	 Psalm	 23,3b.	 Nato	 vsi	
skupaj	na	glas	povejte	Psalm	23,1-3.		
Vrstica:	Vodi	me	po	pravih	 stezah	 zaradi	 svojega	
imena.		
	

Z	vsemi	otroki	pojdite	še	enkrat	skozi	vse	postaje,	
ne	da	bi	izvajali	aktivnosti.	Vendar	ob	vsaki	postaji	
ponovite	 vrstico	 določene	 postaje,	 da	 si	 bodo	
otroci	vrstice	lažje	zapomnili.	Otrokom	recite,	naj	
se	primejo	drug	drugega	za	ramena	(kot	vlakec)	in	
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vsi	 skupaj	 ponavljajo	 vrstice,	 ko	 gredo	 mimo	
postaj.		
	

DRUGA	NEDELJA:	Psalm	23,4	
Pripravite	 postaje	 6-8	 (Preden	 začnete,	 z	 otroki	
ponovite	 vrstice,	 ki	 ste	 se	 jih	 naučili	 preteklo	
nedeljo.)	
	

Postaja	 6:	 Dva	 stola	 postavite	 enega	 stran	 od	
drugega	približno	1m.	Čeznju	pogrnite	rjuho,	tako	
da	 nastane	 nekakšna	 globel.	 Na	 koncu	 »globeli«	
postavite	 črn	barvni	 papir	 (globel	 smrtne	 sence).	
Ponavljajte	Psalm	23,4a,	dokler	otroci	ne	pridejo	
skozi	globel.		
Vrstica:	Tudi	če	bi	hodil	po	globeli	smrtne	sence.		
	

Postaja	 7:	 Natisnite	 znak	 »NE«	 (str.	 14)	 in	 ga	
prilepite	na	steno.	Nato	s	prstom	pokažite	na	znak	
in	 ponavljajte	 Psalm	 23,4b.	Naj	 otroci	medtem	 z	
glavo	 odkimavajo	 »Ne«	 in	 nato	 sami	 sebe	
objamejo,	 medtem	 ko	 ponavljajo	 Psalm	 23,4b.	
Naj	 si	 predstavljajo,	 da	 objemajo	 Gospoda,	
medtem	 ko	 se	 ne	 bojijo	 hudega,	 ker	 je	 Bog	 z	
njimi.	Trikrat	ponovite	Psalm	23,4b.	Nato	naj	tudi	
otroci	trikrat	ponovijo.		
Vrstica:	Se	ne	bojim	hudega,	ker	si	ti	z	menoj.		
	

Postaja	 8:	 Natisnite	 in	 izrežite	 »Palica	 in	 opora«	
(str.	 15)	 za	 vsakega	 otroka.	 Ko	 skupina	 pride	 na	
postajo,	 vsakemu	 otroku	 dajte	 palico	 in	 oporno	
palico.	 Povejte	 jim,	 da	 je	 palica	 ravna,	 oporna	
palica	 pa	 je	 na	 koncu	 ukrivljena.	 Vsi	 otroci	 naj	
dvignejo	 palice	 in	 oporne	 palice	 nad	 glavo	 in	
rečejo,	 »tvoja	 palica	 in	 tvoja	 opora«.	 Nato	 naj	
otroci	 spustijo	 roke	 in	 rečejo,	 »ti	 me	 tolažita«.	
Psalm	 23,4c	 naj	 ponovijo	 trikrat,	 medtem,	 ko	
dvigujejo	 in	 spuščajo	 svoje	 palice.	 Vsi	 skupaj	
ponovite	Psalm	23,4.		
Vrstica:	Tvoja	palica	in	tvoja	opora,	ti	me	tolažita.		
	

Otroke	popeljite	še	enkrat	skozi	postaje,	ne	da	bi	
izvajali	 aktivnosti,	 vendar	 ponavljajte	 sveto-
pisemske	vrstice.	Eden	drugega	naj	otroci	primejo	
za	ramena	(kot	vlakec).	
	
TRETJA	NEDELJA:	Psalm	23,	5-6	
Pripravite	 postaje	 9-12	 (Preden	 začnete,	 z	 otroki	
ponovite	 vrstice,	 ki	 ste	 se	 jih	 naučili	 preteklo	
nedeljo.)	
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Postaja	9:	Vsak	otrok	naj	na	mizo	postavi	papirnat	
krožnik,	 prtiček,	 žlico	 in	 vilico.	 Na	 steno	 zraven	
mize	 prilepite	 znak	 »NASPROTNIKI«	 (str.	 16).	 S	
prstom	 pokažite	 na	 znak	 in	 recite:	 Psalm	 23,5a.	
Ponovite	 trikrat.	 Nato	 naj	 ga	 tudi	 otroci	 trikrat	
ponovijo.	 (Izbirno:	 Če	 nimate	 mize,	 lahko	
uporabite	 rjuho	 ali	 prt	 in	 ga	 date	 na	 tla	 kot	 za	
mizo.)		
Vrstica:	 Pred	mano	 pogrinjaš	mizo	 v	 pričo	mojih	
nasprotnikov.		
	

Postaja	 10:	 V	 skledo	 nalijte	 malo	 vode.	 Zraven	
imejte	 na	 voljo	 še	 manjšo	 skledo.	 Vanjo	 nalijte	
malo	 vode	 in	 dovolite	 otrokom,	 da	 pomočijo	
vanjo	svoje	prste	 in	si	nekaj	kapljic	poškropijo	na	
svoje	 lase.	 Nato	 naj	 otroci	 opazujejo,	 ko	 vi	
prelijete	vodo	iz	večje	sklede	v	majhno	skodelico.	
Pustite,	 da	 voda	 teče	 preko	 robov,	 podstavite	
manjšo	 skledo,	 kamor	 bo	 tekla	 voda.	 Medtem	
ponavljajte	 Psalm	 23,5b.	 Nato	 skupaj	 na	 glas	
ponovite	Psalm	23,5a-b.		
Vrstica:	 Z	 oljem	 mi	 maziliš	 glavo,	 moja	 čaša	 je	
prepolna.	
	

Postaja	11:	Natisnite	in	izrežite	ter	skupaj	zalepite	
konce	 zapestnice	 »DOBROTA	 IN	 MILINA«.	 Vsak	
otrok	 naj	 dobi	 svojo.	 Medtem	 trikrat	 ponovite	
vrstico	Psalm	23,6a.		
Vrstica:	 Le	dobrota	 in	milina	me	bosta	 spremljali	
vse	dni	mojega	življenja.	
	

Postaja	 12:	 Otroci	 naj	 iz	 kock	 zgradijo	 preproste	
hiške.	 Ponavljajte	 Psalm	 23,6b,	 dokler	 vsi	 ne	
dokončajo	 svoje	 hiške.	 Nato	 vsi	 skupaj	 na	 glas	
ponovite	Psalm	23,6a-b.		
Vrstica:	 Prebival	 bom	 v	 hiši	 Gospodovi	 vse	 dni	
življenja.	
	

Še	enkrat	popeljite	otroke	skozi	vse	postaje,	ne	da	
bi	 izvajali	 aktivnosti,	 vendar	 skupaj	 na	 glas	
ponavljajte	 svetopisemske	 vrstice	 vsake	 postaje	
posebej.	 Otroci	 naj	 se	 primejo	 za	 ramena	 (kot	
vlakec).		
	
	
	
PRAVA	POT	(aktivnost)	
Otroci se bodo zabavali ob aktivnosti, ki kaže, 
kako nas Sveti Duh vodi po pravi poti pravičnosti. 
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Teme:	
Odločitve,	Sveti	Duh,	pravičnost.	

Čas	trajanja:	
Približno	15	minut.	
	

Priprava:	
Natisnite	 in	 izrežite	 vprašanja,	 odgovore	 in	
besede	»Slepa	ulica«	in	»NEBESA«	na	kartice	(str.	
19).	S	krep	trakom	na	tleh	naredite	pot,	ki	ji	bodo	
otroci	sledili.	Na	vsak	meter	razdalje	postavite	na	
tla	eno	vprašanje.	Pot	naj	se	razdeli	v	obliki	črke	Y	
–	na	en	krak	postavimo	besedo	»NE«,	da	drugega	
»JA«	 (str.	 20).	Vsi	 odgovori	 razen	 zadnjega	»JA«,	
naj	vodijo	v	slepo	ulico.		
	

Kaj	boste	naredili:	
Eden	 po	 eden	 naj	 otroci	 hodijo	 po	 poti	 in	
odgovarjajo	 na	 vprašanja	 z	 »JA«	 ali	 »NE«.	
Odgovor,	 ki	 ga	 bodo	 izbrali,	 jih	 bo	 vodil	 na	
naslednjo	 pot.	 Vsi	 »JA«	 odgovori,	 z	 izjemo	
zadnjega,	 jih	 bodo	 vodili	 v	 slepo	 ulico.	 Če	 otrok	
doseže	 »Slepo	 ulico«,	 naj	 gre	 na	 konec	 vrste	 in	
znova	 na	 pot.	 Vsi	 »NE«	 odgovori,	 z	 izjemo	
zadnjega,	 jih	 bodo	 vodili	 k	 naslednjemu	
vprašanju.	 Če	 je	 otrokov	 odgovor	 na	 zadnje	
vprašanje	»JA«,	ga	pelje	na	pot	v	»NEBESA«.			
	

Kaj	boste	povedali:	
V	 življenju	 imamo	 vsi	 izbire.	 Preden	 se	 odločimo	
za	 neko	 pomembno	 stvar,	 vprašajmo	 Svetega	
Duha,	 da	 nam	 pomaga	 odločiti	 se	 za	 stvar,	 ki	
ugaja	Gospodu.	 Če	 poslušamo,	 nas	 bo	 Sveti	 Duh	
vodil	v	pravo	smer.		
	

Vprašanja:		
1.	Ali	je	prav	krasti?	(Ne.)	
2.	Ali	je	prav	lagati?	(Ne.)	
3.	Ali	je	prav	nekoga	sovražiti?	(Ne.)	
4.	 Ali	 je	 prav	 častiti	 nekaj	 ali	 nekoga	 drugega	
kakor	Boga?	(Ne.)	
5.	Ali	želiš,	da	bi	bil	Jezus	tvoj	dobri	pastir?	(Ja.)	
	

PRIPOMOČKI:	
Predloga	Vprašanja	in	odgovori	(str.	18)	
Kartice	iz	tršega	papirja	(str.	19-20)	
Krep	trak	

DODATNI	ČAS	ZA	ZABAVO	(15	minut)	
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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	 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:	
Prigrizek	začnite	z	zahvalo	Bogu	za	njegovo	zaščito	
in	preskrbo.		
	
	
	
MIRNO	OKOLJE	(aktivnost)	
Otroci se bodo naučili, kako ustvariti umirjeno 
okolje, v katerem lahko počivamo v Gospodu. 
	

Teme:	
Mir,	molitev,	Psalm	23,	pastir,	tihi	čas,	Gospodova	
beseda.	

	
	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Otroci	naj	v	tišini	sedijo	na	svojih	stolih	z	zaprtimi	
očmi.	Vi	pa	ustvarjajte	nežne	glasove:	 šepetanje,	
nežno	 ploskanje,	 udarjati	 s	 svinčnikoma,	 nežno	
zvoniti	 z	 zvončkom	…	 Ko	 otroci	 zaslišijo	 en	 glas,	
naj	dvignejo	eno	roko,	ne	da	bi	pri	tem	odprli	oči.	
Ko	se	zvok	ustavi,	naj	roke	spet	spustijo.		
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Kaj	boste	povedali:	
V	 Psalmu	 23	 pravi,	 da	 nam	Gospod	 daje	 počitek	
na	zelenih	pašnikih	in	nas	vodi	k	vodam	počitka.	Z	
zabavno	 aktivnostjo	 se	 bomo	 naučili,	 kako	 biti	
tiho	 in	 umirjeni.	 Po	 aktivnosti	 se	 bomo	
pogovarjali,	 kako	 pomembno	 je	 imeti	 tihi	 čas	 z	
Gospodom.		
	

Želim,	 da	 se	 usedete	 in	 zaprete	 svoje	 oči,	 in	 ste	
čisto	 tiho.	 Ko	 boste	 vsi	 zaprli	 svoje	 oči,	 bom	 jaz	
naredila	 nekaj	 nežnih	 zvokov.	 Ko	 boste	 zaslišali	
zvok,	dvignite	roko,	oči	pa	imejte	še	naprej	zaprte.	
Ko	zvoka	ne	boste	več	slišali,	 lahko	roko	spustite	
in	počakate	na	naslednji	zvok.		
	

Vprašanja	za	razpravo:		
1.	 Zakaj	 mislite,	 da	 nam	 Bog	 daje	 počitek	 na	
zelenih	 pašnikih	 in	 nas	 vodi	 k	 vodam	 počitka?	
(Bog	 želi,	 da	 počivamo	 v	 Njegovi	 prisotnosti.	
Počitek	v	Njegovi	prisotnosti	nam	pomaga,	da	se	
spomnimo,	 kdo	 je	 on	 in	 da	 razmišljamo	 o	 vseh	
čudovitih	stvareh,	ki	jih	dela	za	nas.)		
2.	Ali	je	lažje	misliti	o	Bogu,	ko	je	okrog	nas	tiho	ali	
glasno?	 (Lažje	 je	 misliti	 o	 Bogu	 in	 slišati	 njegov	
glas,	 ko	 smo	 v	 tišini,	 v	 mirnem	 okolju.	 Glasno	
okolje	nas	moti.)	
3.	 Kako	 lahko	 slišimo	 Božji	 glas?	 (En	 način,	 na	
katerega	 nam	Bog	 govori,	 je	 skozi	 Božjo	 besedo,	
Sveto	pismo.	Med	tihim	časom	z	Gospodom	lahko	
razmišljamo,	 kaj	 smo	 se	 naučili	 iz	 Svetega	 pisma	
in	govorimo	z	Gospodom	skozi	molitev.)		
4.	Kje	vse	je	dovolj	mirno	za	tihi	čas	z	Gospodom?	
(V	cerkvi,	doma	v	naši	sobi,	na	vrtu	…)		
	
	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	jo	odnese	domov.	
	

PRIPOMOČKI:	
Majhen	zvonček	
Dva	svinčnika	

MOLITEV	in	PRIGRIZEK	(10	minut)	

ZAKLJUČNA	AKTIVNOST	(5-10	minut)	

VEROUČNI	LIST	ZA	DOMOV	

NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	 spet	 prihodnji	 teden,	 da	
izveste	 več	 o	 Božji	 besedi	 in	
Psalmu	23.	
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Kaj	smo	se	naučili:	

Danes	se	 je	vaš	otrok	naučil,	da	 je	 Jezus	naš	dobri	pastir.	Ko	se	odločimo,	da	mu	
bomo	sledili,	on	poskrbi	 za	naše	potrebe	 in	nam	nič	ne	manjka.	 Jezusova	beseda	
poživlja	naše	duše,	nas	vodi	in	ščiti	(svetopisemsko	besedilo	iz	Psalma	23,1-3).		

	

Kaj	si	bomo	zapomnili:			

»Jaz	sem	dobri	pastir	in	poznam	svoje	ovce	in	moje	poznajo	mene.«	(Janez	10,14)		

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:	

Skupaj	kot	cela	družina	preberite	Psalm	23,1-4.	List	papirja	dvakrat	prepognite,	da	
dobite	 štiri	 pravokotnike,	 vsakega	 za	 eno	 vrstico.	 V	 vsak	 pravokotnik	 na	 vrh	
zapišite	vrstico,	spodaj	pa	narišite,	kaj	vrstica	predstavlja.	Izzovite	celo	družino,	da	
se	vsi	skupaj	naučite	na	pamet	Psalm	23	skozi	to	in	naslednji	dve	nedelji.			

	

Dnevna	molitev:	

Dragi	 Gospod,	 hvala,	 ker	 si	 dobri	 pastir	 in	 nas	 ščitiš.	 Pokaži	 nam,	 kako	 lahko	
počivamo	v	tvoji	prisotnosti.	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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