
  

 

ROJSTVO NAŠEGA  
ODREŠENIKA 

Zgodba o Kristusovem rojstvu s to lekcijo oživi, saj otroci poslušajo, 
gledajo in postanejo del tega posebnega dogodka. 

Teme: 
Jezusovo rojstvo, božič. 

 
 
 
DRAŽLJIVO, SMRDEČE, SLABO (aktivnost) 
 Otroci sestavijo jasli, vendar morajo najprej 
poiskati vse delčke. 
 
Teme: 
Jezusovo rojstvo, božič. 

 
 

 
 
 
 

 

Čas trajanja: 
Približno 15 minut. 
 
Priprava: 
Podlago za jasli postavite na mizo, da bodo otroci 
videli, da so prazne. Ostale osebe in živali skrijte na 
različna mesta po prostoru, kjer jih otroci ne bodo 
takoj videli, vendar jih bodo lahko našli. Tri kralje z 
darovi skrijte na drugo mesto, da jih bodo otroci 
našli nazadnje, ali pa naj zaprejo oči, potem ko 
bodo našli že vse druge figure, in jih nato skrijte. Če 
nimate jasli, ki uprizarjajo Kristusovo rojstvo, lahko 
uporabite slike, ki jih izrežete iz papirja (izrezane 
slike iz papirja so prav tako dobre). 
 

Kaj boste naredili: 
Otroci naj po sobi iščejo različne kose jasli in 
sestavijo jasli, ki uprizarjajo Jezusovo rojstvo. 
Medtem ko razlagate zgodbo o Jezusovem rojstvu, 
naj najprej dodajo Marijo, Jožefa in Jezusa, nato 
živali in na koncu tri kralje. 
 

Kaj boste povedali: 
»Preden se je Jezus rodil, sta Marija in Jožef mnogo 
dni potovala do mesta Betlehem. Toda mesto je bilo 
polno popotnikov, zato je bilo težko najti prostor za 
prenočitev. Nekdo je predlagal, da prespita na 
določenem kraju. Kakšen prostor je bil to? (Jasli ali 
hlev kot na mizi). 
Jasli so prazne. Kaj bi lahko bilo v jaslih te posebne 
noč? (Otroci bodo verjetno omenili hlev in živali). 
Menim, da so bile ob Jezusovem rojstvu v hlevu 
posebne živali in posebni ljudje, ki so obiskali 
Jezusa, da bi proslavili njegovo rojstvo. Pojdimo jih 
poiskat in jim pomagajmo najti pot do hleva.« 
Seveda bi morali biti Marija, Jožef in Jezus noter 
prvi. Nato dodajte ostale. (Dajte otrokom čas, da 
najdejo skrite figure). »Na čem je dojenček Jezus 
spal? Tako je, na jaslih, polnih s slamo. To je bila 
dražljiva, smrdeča postelja, kajne? Kaj je še bilo v 
hlevu? Seveda, živali. Dodajmo nekaj živali. Potem 
so bili še obiskovalci. Tudi njih dodajmo.« 
Potem ko pomagate postaviti figure, povejte 
otrokom, da so Jezusa obiskali tudi trije kralji. 
»Kaj mislite, da so prinesli? (Darila). Najti moramo 
tri kralje.« Pojasnite, kje naj otroci iščejo tri kralje 
in jih nato postavijo na sceno.  
 
 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 

JEZUSOVO ROJSTVO  
 

3. lekcija 

 

Majhne jasli, ki uprizarjajo Jezusovo rojstvo, z 
vsemi osebami, hlevskimi živalmi in tremi kralji z 
darili. 

ROJEN V 
JASLIH 
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Vprašanja za razpravo: 
1) S kom je šel Jožef v Betlehem na popis? (Z 

Marijo.) 
2) Zakaj je Marija položila Jezusa v jasli? (Ker v 

gostišču ni bilo prostora.) 
3) Koga so pastirji videli in slišali na polju? 

(Angela.)  
4) Kaj so potem storili pastirji? (Šli so v Betlehem 

obiskat novorojenčka.) 
 
 
IME MU JE JEZUS (aktivnost) 
Zabavna božična aktivnost, ki bo otroke popeljala 
nazaj v čas, ko se je rodil Jezus. 

Teme: 
Jezusovo rojstvo, božič. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trajanje: 
Približno 10 minut. 
 

Priprava: 
Pred pričetkom ure s flomastri ali bleščicami 
napišite ime enega izmed likov v zgodbi za vsakega 
člana skupine. Na vsako majico zapišite ime kot na 
primer angel, pastir, jagnje, ovca, zvezda ali modri. 
Vsakemu otroku dajte majico in jih posedite v krog 
v sredino sobe, pri čemer vi sedite pred njimi.  
 

Kaj boste naredili: 
Otrokom recite, naj se postavijo v mesto 
Betlehem, v čas Jezusovega rojstva. Pojasnite, da 
bodo nekateri na nebu, kot je zvezda ali angel; žival 
bo v hlevu, ali pa morda pastir ali modrec, ki bo 
obiskal Jezusa. Medtem ko berete otrokom pesem, 
naj se vključijo z vzklikom »Ime mu je Jezus« na 
koncu vsake kitice. 
 

 

Zberite otroke okoli sebe, da jih pripravite na 
zgodbo. Otroci se nikoli ne naveličajo poslušati o 
času, ko se je rodil Jezus. Zgodba je še bolj zabavna, 
če vključite vidne pripomočke. Medtem ko berete 
zgodbo iz Svetega pisma, uporabite aktivnost, da 
spodbudite otroke k poslušanju in sodelovanju.  
 

DVIGNI SE IN UČI – DOJENČEK JEZUS (aktivnost) 
Zabavna aktivnost, ki spodbuja otroke k 
poslušanju in sodelovanju pri zgodbi. 
Teme: 
Jezusovo rojstvo, božič. 
 
 
 
 
 
Trajanje: 
Približno 10 minut. 
 

Priprava: 
Natisnite oba predlogi s slikami. Pri prvem delu 
boste opazili štiri okvirje, oštevilčene od ena do 
štiri. Izrežite po črtah ob strani in na dnu okvirja. 
Vrhnja črta naj ne bo odrezana, saj služi kot tečaj 
za vrata oken. Ti okvirji bodo okna, ki jih boste 
odpirali med zgodbo. 
Ko izrežete okna na treh straneh, postavite prvi del 
na vrh drugega. Ko odprete okna, bi morali videti 
slike dojenčka Jezusa, zvezde, angela in pastirjev. 
Ko se prepričate, da je vse postavljeno pravilno, 
previdno zalepite prvi in drugi del. Pazite, da ob 
tem lepilo ne pride do oken. 
Kaj boste naredili: 
Otrokom recite, da boste povedali zgodbo o 
Jezusovem rojstvu in da medtem pomagajo. Ko 
pripovedujete zgodbo, določite različne otroke, da 
pridejo in odprejo okno ob določenem času. Ko se 
okna odpro, vsem otrokom pokažite slike, ki se 
skrivajo za oknom.  

 
Otroke zberite okrog sebe za svetopisemsko 

Kje je bil rojen Odrešenik? (V Davidovem mestu.) 
Kako se je to malo mesto imenovalo? (Betlehem.) 
Kdo je naš Odrešenik? (Jezus.) 
 

»Danes se vam je v Davidovem 
mestu rodil Odrešenik, ki je 

Mesija, Gospod.« 

  ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

Luka 2,11 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (5 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Neko besedilo pesmi, ki opisuje božično zgodbo 
Nekaj starih belih majic 
Flomastri ali markerji 
Lepila z bleščicami različnih barv 
Igrače – majhne hlevske živali, npr. jagnjeta, ovce, 
kokoši, koze ipd. (po izbiri) 

PRIPOMOČKI: 

Predlogi s slikami (str. 5 in 6) 
Lepilo in škarje 
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NE TAKO MIRNA NOČ (zgodba) 
 

Kratka božična zgodba o noči, ko se je rodil Jezus 
in niti malo ni bila mirna. 
 

Teme: 
Živali, Jezusovo rojstvo, pomoč, jagnje, deliti. 
 

 
 
 
Čas trajanja: 
Približno 10 minut. 
 
 

 
 
Prigrizek: 
Za današnji prigrizek bodo odlična izbira božični 
piškoti, še posebej, če jih najdete v različnih 
oblikah, ki so omenjene v božični zgodbi, npr. v 
obliki zvezde, angelov ali živali. Zahvalite se Bogu 
za hrano in za to, da nam je poslal Odrešenika, 
imenovanega Jezus. Otroke vprašaje, kaj jim je pri 
božiču najbolj všeč.  

MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 

ZAKLJUČNA AKTIVNOST (5-10 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Predloga z zgodbo (str. 7) 

  DODATNI ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 

NASLEDNJI TEDEN 
Pridite spet naslednji teden in 
slišali boste še o eni zanimivi 
zgodbi.  

 

Otrokom razdelite prazne liste papirja in voščenke ali 
flomastre. Naj sami narišejo svoje edinstvene jasli in 
vključijo vse like, ki so bili omenjeni med današnjo 
lekcijo. Narišejo naj darila za dojenčka Jezusa, ki bi mu 
jih želeli podariti. 
 
 
 
Na koncu srečanja dajte kopijo vsakemu otroku. 
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Kaj smo se naučili: 

Danes se je vaš otrok učil o času, ko se je rodil Jezus in kako je bil položen v jasli. 
Otroci so se podrobneje seznanili s sceno hleva, vključno z angelom, živalmi in 
seveda dojenčkom Jezusom. Prav tako so slišali nekaj zgodb o posebnih razmerah, 
v katerih se je rodil Odrešenik (svetopisemsko besedilo iz Luka 2,1-16).  

Kaj si bomo zapomnili:   

»Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Mesija, Gospod.« (Luka 
2,11)  

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 utrditi znanje, 
ki si ga je pridobil pri tej lekciji. 

Predlog za aktivnost staršev in otroka: 

Ustvarite s svojim otrokom sceno hleva. Najprej uporabite palice in veje, da ustvarite 
zunanjost hleva oziroma štalice. Nato izrežite slike iz starih božičnih kartic, revij, 
časopisnih oglasov ali česar koli drugega s slikami, ki jih lahko uporabite, da 
dokončate vaš hlev. Medtem ko skupaj ustvarjate, se pogovorite o različnih ljudeh, 
živalih, zvezdah in vseh drugih predmetih, ter kakšno vlogo so imeli oziroma imele v 
času Jezusovega rojstva. Ko končate, postavite sceno na mesto, kjer si jo bodo lahko 
med prazniki vsi ogledali.  

Dnevna molitev: 

Dragi Gospod, hvala, da si prišel na zemljo kot moj Odrešenik. Nisi se rodil v palači 
ali dvorcu. Namesto tega si se rodil v hlevu z živalmi in zvezdami. Zgodba o tvojem 
rojstvu je zame tako posebna, ne samo za čas božiča, temveč tudi vsak dan v letu. 
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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To je zgodba o ne tako mirni noči. O noči, ko je mnogo ljudi potovalo v Betlehem. O noči, ko se je veliko ljudi 
utrudilo. Prijahali so na oslih, konjih, vozovih. Nekateri so bili bogati, nekateri revni, a vsi so imeli v mislih eno 
stvar – najti morajo prostor za počitek na večer, za katerega so menili, da bo miren. 
Minile so ure in bližale so se pozne ure. Vsi so zaspali, toda počakaj, poslušaj! Če sediš zelo mirno, lahko ponoči 
slišiš nekoga ali nekaj šepetati. 
»Hej, zvezda, kaj delaš? Izgleda, da ne moreš biti pri miru,« je šepnila velika svetla luna.  
»Samo trudim se biti na pravem mestu!« je rekla zvezda. »Zakaj?« je vprašala luna in tiho obrnila svoje oči iz 
leve proti desni in od zgoraj navzdol.  
»To je posebna noč, se spomniš? Tako je rekel angel, in rekel mi je, naj bom pripravljena. Mimogrede, 
prihraniti si moram energijo. Mi pomagaš osvetliti pot, da bom lahko videla?« je vprašala zvezda, medtem ko 
je svetila in migala iz leve na desno in nato od zgoraj navzdol, da bi našla pravo mesto.  
Luna je odgovorila: »Aja, zdaj se spomnim. V redu, tukaj. Upam, da je moja luč dovolj svetla, da ti lahko 
pomagam!« Prav tedaj je luna posvetila svojo luč direktno na zvezdo in ta je zasvetila skoraj do druge 
galaksije! 
»Hej, tako svetla je! Malo zmanjšaj svetlobo. Sicer pa tako še ni pravi čas,« je rekla zvezda, medtem ko se je 
postavila na mesto in se ustalila. Na široko se je nasmehnila luni, ki je preizkušala svojo svetlobo. Ob tem so 
okoli nje poskakovale majhne svetilke. 
Nenadoma je zvezda zagledala angele, ki so leteli mimo. Toliko jih je bilo, da so skoraj zakrili celotno nebo. 
Izgledalo je, kot da plešejo. En je švignil ob luni, ji pomežiknil in se s prsti dotaknil ust. »Šššššš,« je rekel in hitro 
odhitel za drugimi angeli.  
En velik angel je bil posebno vznemirjen. Roke je dal v bok in nato v zrak. Usmerjal je vse druge, kot dirigent v 
zboru. »Slava, slava,« je rekel eden. »Aleluja,« je povedal drugi. »Zaenkrat bodite tišji,« je rekel velik angel in 
odletel stran. Ostali angeli so mu sledili in peli z njim: »Slava, slava« in »Aleluja,« ter dalje veselo leteli mimo 
lune. Nato je celo luna pričela peti »slava aleluja,« in zasvetila z vso močjo in se naredila najbolj polno, kot se je 
le lahko.  
 
Medtem pa živali v majhnem hlevu, nedaleč od Betlehema, niso mogle biti tiho. Pogovarjale so se med sabo. 
»Muuuu,« je rekla krava. »Upam, da so jasli dovolj velike za dojenčka.« 
Nato je spregovorilo majhno jagnje. »Hej, konj! Ne pojej preveč slame. Potrebujemo jo za mamo, da bo na njej 
počivala.« 
»Ne jem je. Zbiram jo, da jo dam družini. Vem, da moramo družini narediti udoben prostor,« je odgovoril konj. 
»Tako sem vznemirjena,« je rekla mama ovca. »Jaz tudi,« je rekel oče kozel. »Jagnje, pridi sem k nama,« sta 
oba rekla.  
Majhno jagnje je na svojih tankih nožicah steklo k mami in očetu in sedlo točno pred mladim možem in ženo. 
Vse živali so ju opazovale in čakale. Krave in konji, osli in nekaj jelenov ter vsi drugi so pričakovali nek poseben 
dogodek. 
Nenadoma so vsi začutili, da se je nekaj spremenilo. Oči so se odprle. Živali so vstale v začudenju. Zvezda je 
svetila z vso močjo, prav tako luna, stremeli sta čez nočno nebo proti zemlji, v hlev in v začudenju opazovali. 
Nato se je zgodilo.  
»V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. Gospodov angel je stopil 
k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili. Angel pa jim je rekel: 'Ne bojte se! Glejte, 
oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, 
ki je Mesija, Gospod. To vam bo v znamenje: našli boste dete, povito in položeno v jasli.' In nenadoma je 
bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in govorila: 'Slava Bogu na višavah in na zemlji 
mir ljudem, ki so mu po volji.'« (Evangelij po Luku 2, 8–14) 
Ah, zvezda je dolgo močno svetila. Ko so pastirji iskali novorojenčka, so angeli vzklikali in slavili novorojenega 
Kralja. Ali veste, kaj je delal mali dojenček Jezus, kljub vsemu hrupu naokrog? Mirno je spal, tiho kot miška.  
 

KONEC 
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The Birth of Christ 
Lesson 1: BORN IN A MANGER 
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