
		

NOE	PONOVNO	
POSLUŠEN		

Noetovo	življenje	

Ta	lekcija	je	kot	pregled	prejšnjih	štirih	lekcij	o	Noetu	in	utrditev	znanja	o	
tem,	da	je	poslušnost	Bogu	zelo	pomembna.	

	

	
	

5.	lekcija	
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Teme:	
Noe,	poslušnost,	ubogljivost.	
	

Otroci	naj	za	začetek	zapojejo	eno	pesmico.	
	
	
	
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.	

	
Ker	vas	ne	bremeni	vprašanje,	koliko	časa	vam	je	
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še	 ostalo,	 je	 začetna	 molitev	 najbolj	 primerna	 za	
vključevanje	 molitvenih	 prošenj	 in	 zahval.	 Ob	
pričetku	 novega	 šolskega	 leta	 otroci	 morda	 ne	
bodo	 hoteli	 spregovoriti,	 ko	 pa	 se	 bodo	 bolje	
spoznali,	bodo	bolj	odprti,	da	podelijo	svoje	zahvale	
in	 prošnje	 z	 ostalimi.	 Za	 podelitev	 teh	 stvari	 bo	
morda	potrebno	nekaj	časa,	zato	je	pomembno,	da	
otroci	 ostanejo	 zbrani	 in	 se	 zahvalijo	 oziroma	
prosijo	za	določeno	stvar	ter	ne	odtavajo	k	drugim	
stvarem.	Če	je	število	otrok	veliko,	razdelite	otroke	
v	manjše	skupine	in	naj	molitev	vodi	še	en	odrasel	
pomočnik.		
	
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	(8	minut)	

ZAČETNA	MOLITEV	(5	minut)	
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Zberite	 otroke	 ob	 sebi.	 S	 svojimi	 besedami	
obnovite	vse	 zgodbe	o	Noetu	 iz	prvih	 treh	 lekcij:	
Noe	 poslušen	 Bogu,	 Noetova	 velika	 naloga	 in	
Velik	potop.	
	

Vprašanja	za	razpravo:		
1) Zakaj	mislite,	da	je	Bog	izbral	Noeta,	da	zgradi	

barko?	(Bog	je	vedel,	da	mu	bo	Noe	poslušen.)		
2) Kako	je	Noe	vedel,	kako	naj	zgradi	barko?	(Bog	

mu	je	dal	navodila.)	
3) Zakaj	je	bilo	pomembno,	da	je	Noe	sledil	vsem	

navodilom,	ki	mu	jih	je	Bog	dal?	(Če	Noe	ne	bi	
natančno	sledil	navodilom,	bi	barka	 lahko	bila	
premajhna	ali	napačne	oblike	in	bi	utonila.)	

4) Ali	ste	vedeli,	da	je	Bog	tudi	nam	dal	navodila,	
kako	 naj	 živimo?	 Kje	 najdemo	 ta	 navodila?	 (V	
Svetem	pismu.)	

5) Zakaj	 je	 pomembno	 biti	 poslušen	 Bogu	
oziroma	 ga	 ubogati?	 (Ker	 Bog	 ve,	 kaj	 je	
najboljše	za	nas.	Bog	nas	želi	voditi	do	srečnih	
in	smiselnih	življenj,	ki	bodo	častila	njega.)	
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NOE	PRISLUHNE	(aktivnost)	
Glej	aktivnost	pri	Svetopisemski	zgodbi	v	1.	lekciji	
(str.	2).		
	

NOE	POSLUŠEN	(skeč)	
 

Skeč, ki otroke uči, da je Boga pomembno 
poslušati. 
	

Teme:	
Noe,	poslušnost.	

	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

	

PRIPOMOČKI:	

Lutka	Noeta	
Starejši	pomočnik,	ki	bo	igral	vlogo	Boga	(skrit)	
Besedilo	za	skeč	(str.	5)	

Ponovite	 vse	 tri	 vrstice.	Opomnite	 otroke,	 da	 je	Noe	
bil	 dober	 mož,	 ki	 je	 hodil	 z	 Gospodom	 in	 mu	 je	 bil	
poslušen.	Ker	 je	ubogal	Boga	 in	 zgradil	 barko,	 je	Bog	
pazi	nanj	 in	njegovo	družino.	Bog	 je	 rešil	Noeta	pred	
potopom.	
	

»Noe	je	hodil	z	Bogom.«	
1	Mojzes	6,9b	

SVETOPISEMSKA	VRSTICA	(7	minut)	

SVETOPISEMSKA	ZGODBA	(20	minut)	 ČAS	ZA	ZABAVO	(15	minut)	

DODATNI	ČAS	ZA	ZABAVO	(10	minut)	

»Pridite	sinovi,	poslušajte	
me.«	

Psalm	34,12a	

»Gospod	varuje	vse,	ki	ga	
ljubijo.«	

Psalm	145,20a	
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NASLEDNJI	TEDEN	
Izberite	 naslednjo	 zabavno	
lekcijo	iz	zbirke	lekcij.	

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:	
Pričnite	 z	 molitvijo	 in	 zahvaljevanjem	 Bogu	 za	
njegovo	 ljubeznivo	 dobrotljivost.	 Otrokom	 dajte	
prigrizek	v	obliki	živali.		
	
	
	
	
ALI	SE	UJEMAVA?	(igra)	
Glej	igro	pri	Svetopisemski	zgodbi	v	1.	 lekciji	(str.	
2).		
	
	
	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	odnese	domov.	
	

MOLITEV	in	PRIGRIZEK	(10	minut)	

VEROUČNI	LIST	ZA	DOMOV	

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

Danes	je	vaš	otrok	ponovil	prve	tri	lekcije	o	Noetu	in	se	učil	o	tem,	kako	pomembno	
je,	 da	 je	 Noe	 bil	 poslušen	 Bogu.	 Prav	 tako	 se	 je	 naučil,	 kako	mora	 biti	 poslušen	
Bogu,	 ko	 Bog	 želi,	 da	 storimo	 nekaj	 zanj.	 Ne	 glede	 na	 to,	 če	 je	 nekaj	 velikega,	
majhnega,	 v	 vsakem	 primeru	 moramo	 biti	 poslušni	 Bogu.	 On	 nam	 bo	 pomagal	
izpolniti	nalogo.	

Kaj	si	bomo	zapomnili:			

»Noe	je	hodil	z	Bogom.«	(1	Mojzes	6,9b)		
»Pridite	sinovi,	poslušajte	me.«	(Psalm	34,12a)		
»Gospod	varuje	vse,	ki	ga	ljubijo.«	(Psalm	145,20a)		
»Svojo	mavrico	postavljam	v	oblake	in	bo	v	znamenje	zaveze	med	menoj	in	zemljo.«	(1	
Mojzes	9,13)		

Ta	 teden	 nekajkrat	 ponovite	 te	 vrstice	 s	 svojim	 otrokom.	 To	 ne	 bo	 le	 pomagalo	
vašemu	otroku,	da	se	jih	nauči	na	pamet,	ampak	mu	bo	pomagalo	spomniti	se	na	
to,	kaj	se	je	naučil	pri	vseh	lekcijah.	

Predlog	za	aktivnost	staršev	in	otroka:	

Pripravite	nalogo	z	nekaj	preprostimi	navodili.	Razložite,	 kaj	 to	 je	 in	nato	naj	 vaš	
otrok	to	stori.	Medtem	ko	to	dela,	ga	opomnite,	da	bo	s	tem,	ko	sledi	navodilom,	
odlično	opravil	delo.	Nagradite	ga	z	majhnim	prigrizkom.	Opomnite	otroka,	da	ko	
poslušamo	 in	 sledimo	Božjim	navodilom,	nam	Bog	pomaga	 izpolniti	nalogo	 in	 to	
odlično!	Poslušnost	je	zelo	pomembna	stvar.	

Dnevna	molitev:	

Dragi	Gospod,	hvala	ti,	da	nam	nudiš	pomoč,	ko	moramo	izpolniti	določneno	delo.	
Opominjaj	nas,	da	se	zmeraj	obračamo	po	pomoč	k	tebi.	Hvala	ti,	da	deliš	z	nami	to	
čudovito	 zgodbo	 o	 Noetu,	 kako	 te	 je	 poslušal	 in	 kako	 si	 ga	 rešil	 pred	 potopom.	
Hvala	tudi	za	čudovito	mavrico,	ki	nas	spominja	na	tvojo	čudovito	obljubo.	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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Preden	se	igra	prične,	dajte	vsakemu	otroku	v	sobi	živalsko	masko	ali	sliko	živali.	
	
	
Bog:	Izmed	vseh	ljudi	na	svetu	me	samo	ti	in	tvoja	družina	ljubite	ter	ubogate.	
	
Noe:	Da,	Gospod,	ljudje	so	postali	zelo	hudobni	in	počenjajo	pokvarjene	stvari.	
	
Bog:	Poslal	bom	vodovje,	da	prekrije	vso	zemljo.	
	
Noe	(požre	slino	in	zašepeta):	Vso	zemljo,	Gospod?	
	
Bog:	 Da,	 a	 ne	 skrbi,	 imam	 načrt,	 ki	 bo	 rešil	 tvojo	 družino	 in	 vse	 živali.	 Želim,	 da	 zgradiš	 ogromno	 ladjo	 –	
imenovano	barka.	
	
Noe:	Da,	Gospod,	ubogal	te	bom.	
	
(Noe	gre	z	odra	in	slišite	veliko	zabijanja.	Po	nekaj	minutah	se	Noe	ponovno	prikaže.)	
	
Noe:	Uau,	to	je	bilo	veliko	delo	in	trajalo	je	dolgo,	da	sem	dokončal	barko.	Ampak	ostal	sem	zvest	Bogu	in		
to	dokončal,	čeprav	so	se	drugi	smejali	iz	mene,	ker	sledim	Bogu.	Zdaj	pa,	spravimo	te	živali	na	krov!	
	
(Noe	pokaže	na	poslušalce	in	pokliče	živali,	eno	po	eno,	da	pridejo	na	barko.	Ko	je	otrokova	žival	poklicana,		
naj	pride	in	sede	pod	oder.	Prepričajte	se,	da	so	vsi	otroci	»na	barki«,	preden	nadaljuje.	Če	je	potrebno,					
lahko	Bog	pomagajo	Noetu	poklicati	še	nepoklicane	živali.)	
	
	
Noe	 (žvižganje):	 Joj,	 kako	 veliko	 delo,	 toda	 uspel	 sem	 ga	 dokončati!	 Vse	 živali	 in	moja	 družina	 so	 na	 barki!	
(Pogleda	v	nebo).	Ali	je	bila	to	dežna	kaplja?	(medtem	ko	to	izreče,	gre	dol	z	odra)	Velika	nevihta	prihaja,	ampak	
ne	skrbite,	Bog	se	bo	poskrbel	za	nas!	
	
	
	
	
	

KONEC	
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