
  

TRIJE MODRI 
ČASTIJO 

BOŽIČNI LIKI 

Pri tej lekciji se bodo otroci naučili, kako pomembno je iskati Jezusa in ga 
častiti za to, da je prišel na zemljo z namenom, da bi nas rešil.  

 

 
 

1. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

Teme:  

Jezusovo rojstvo, božič, modrost. 

TRIJE MODRI IN ZVEZDA (pobarvanka) 
Za vsakega otroka pripravite kopijo pobarvanke 
(str. 6), ki jo lahko pobarva in napiše nanjo svoje 
ime. 
 

 
 

 
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. 
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Uvod: 
Pred pričetkom pripovedovanja naj se otroci 
zberejo okoli vas. Po uvodu preberite zgodbo o 
Jezusovem rojstvu neposredno iz Svetega pisma. 
Če je mogoče, uporabite otroško Sveto pismo, da 
bodo otroci vsebino lažje razumeli. 
 

Čas je za svetopisemsko zgodbo. Kadarkoli 
beremo Sveto pismo, se ob tem spomnimo, da je 
to Božja sveta Beseda. In božična zgodba je moja 
najljubša zgodba, saj nam pomaga naučiti se več o 
Jezusovem rojstvu in nas popelje v praznovanje le 
tega. In ta teden si bomo pogledali zgodbo o 
modrih in o tem, kako so ti iskali Jezusa. Niso 
obupali, vse dokler ga niso našli. Praznovali so 
njegovo rojstvo s posebnimi darili, saj je Jezus 
poseben in si zasluži naše čaščenje in darila. 
 

Preberite Matej 2,1-12 (opozorite otroke, naj 
bodo pozorni med branjem na to, kaj so trije 
modri storili, ko so našli Jezusa). 
 

Vprašanja za razpravo: 
1) Čemu so modri sledili, da bi našli 

Jezusa? (Zvezdi.) 
2) Kako je bilo ime Jezusovi mami? (Marija.) 
3) Kaj so storili modri, ko so zagledali 

Jezusa? (Priklonili so se mu.) 

4) Kaj so modri podarili Jezusu? (Darila – zlato, 
dišave in miro.) 

 

Zaključek: Modi so storili vse, kar je bilo v njihovi 
moči, da bi našli Jezusa, čeprav je bilo za to 
potrebno kar nekaj časa. Vendar nisi obupali. Ko 
so ga našli, so ga počastili in ga obdarili z 
dragocenimi darili, primernimi za kralja. Jezus si 
zasluži slavo, čast in naša darila. Od teh modrih 
mož se lahko naučimo, da ne smemo pozabiti 
poiskati Jezusa v božiču. Prav tako se lahko še bolj 
potrudimo in mu damo čast, kajti to je pravo 
bistvo božiča.   
     
 
 
POIŠČI DOJENČKA (igra)  
Otroci se bodo igrali zabavno igro skrivalnic, da 
bi našli  dojenčka Jezusa s pomočjo zvezd, ki jim 
bodo v namig, tako kot so bile trem modrim.  
 

Tema: 
Jezusovo rojstvo 
 
 
 
 

 
 
Čas trajanja: 
Približno 10 minut. 

»Iskali me boste in me 
boste našli. Ko me boste 
iskali z vsem srcem, se 

vam bom dal najti.« 

Jeremija 29,13 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (5 minut) 

Ta vrstica nam govori, da če bomo iskali Jezusa, 
tako kot ti modri, ga bomo našli, kajti on želi, da 
ga najdemo in da smo v njegovi bližini. 
Prikažite vrstico z naslednjimi gibi: 
Iskali (z rokami naredite daljnogled in se igrajte, 
da nekaj iščete) me boste (da bi nakazali na 
Jezusa, pokažite na luknje v dlaneh) in me boste 
našli (da nakažete na Jezusa, pokažite na luknje v 
dlaneh) 
Ko me boste iskali (z rokami naredite daljnogled 
in se igrajte, da nekaj iščete)  
z vsem srcem (položite rok na svoje srce; znak za 
ljubezen) 
se vam bom dal najti (da bi nakazali na Jezusa, 
pokažite na luknje v dlaneh). 
 

ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Predloga (str. 7) 
Lepilni trak in škarje 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 



  1. lekcija – TRIJE MODRI ČASTIJO 
 

3 

Priprava: 
Natisnite in izrežite predlogo. Vsak otrok bo 
potreboval svojo zvezdo in dojenčka Jezusa. 
Pripravite še nekaj dodatnih kartic za vsak slučaj. 
 

Kaj boste naredili: 
Pred pričetkom nalepite slike dojenčka Jezusa 
nekje po sobi, tako da ga bodo otroci brez težav 
našli. Prekrijte vsako sliko dojenčka s sliko zvezde. 
Nato boste poklicali otroke po imenu, naj najdejo 
zvezdo. Otroci naj pokukajo, kaj se skriva pod 
zvezdo, da bi našli dojenčka Jezusa. Nato se naj 
vrnejo na svoje mesto z zvezdo in dojenčkom 
Jezusom. 
 

Kaj boste povedali: 
Pred davnimi časi so trije modri iskali kraj, kjer se 
je rodil Jezus, da bi mu lahko prinesli darila in se 
mu priklonili. In danes se bomo igrali posebno 
igro, ki se imenuje Poišči dojenčka. Prav kmalu, 
bomo eden po eden, lepo po vrsti, poiskali 
dojenčka Jezusa. Sveto pismo nam govori, da so 
modri imeli samo en način, na kateri so lahko 
poiskali Jezusa – sledili so veliki zvezdi na nebu. 
Danes se bomo tudi mi po vrsti razgledali po sobi 
in poskusili najti zvezde v sobi. Ali jih vidite? Čez 
trenutek, boste eden po eden sledili zvezdi in ko 
jo najdete, pokukajte, kaj se skriva pod njo. Ko bo 
nekdo od otrok odkril dojenčka Jezusa, bomo vsi 
skupaj vzkliknili »Hura, Jezus!« da bi mu s tem dali 
čast, tako kot so to storili modri. Za vajo si 
zamislimo, da je nekdo od nas našel sliko 
dojenčka Jezusa pod zvezdo. Ste pripravljeni? 
1…2...3... HURA JEZUS! Prav, zdaj, ko smo že vsi 
navdušeni, lahko nekdo od vas prične. Šli bomo 
lepo po vrsti, dokler vsak ne bo našel svoje 
zvezde. Tukaj je zvezda prav za vsakega, zato 
dajmo, poiščimo Jezusa. 
 
 
 

DALJNOGLED (ročno delo) 
Otroci si bodo izdelali daljnogled, da ne bodo 
pozabili iskati Jezusa v vsakem dnevu.  
 

Tema: 
Slediti Jezusu 
 

Čas trajanja: 
Približno 15 minut. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priprava: 
Pred pričetkom verouka pokončno razpolovite 
kolaž in na sredini vsakega dela napišite »Modri 
še danes iščejo Jezusa.« Vsak otrok potrebuje en 
list. 
 

Kaj boste naredili: 
Otroci naj okrasijo papir z barvicami in nalepkami. 
Nato pomagajte vsakemu posebej zviti kolaž 
oziroma z njim oviti tulca toaletnega papirja. Ko 
boste s tem končali, postavite tulca pokonci in z 
lepilnim trakom k tulcema pritrdite trši papir na 
dnu in na vrhu tulca. Prav tako z lepilnim trakom 
povežite obe strani zavitega papirja in s tem 
zagotovite dodatno čvrstost. Otroci lahko zdaj s 
svojimi daljnogledi raziskujejo sobo, vi pa jih 
opomnite, da naj zmeraj iščejo Jezusa, tako kot so 
to počeli tudi modri. Če želite prihraniti čas: 
vnaprej pripravite daljnogled za vsakega izmed 
otrok, ti pa jih naj v času lekcije le okrasijo z 
nalepkami.  
 
 
 
Zaključna molitev: 
Tako kot začetna molitev je pomembna tudi 
zaključna molitev. Le-ta dá otrokom priložnost, da 
se zahvalijo Bogu za prigrizke in ostale blagoslove. 
Zaključna molitev naj je kratka. Zapomnite si, da 
otroci želijo čim prej zagristi v prigrizek. 
 

Prigrizek: 
Medtem ko se bodo otroci sladkali, se pogovorite 
o tem, kakšna darila bi oni podarili Jezusu za 
njegov rojstni dan. Ti bonboni, oviti v svetleč 
papir, lahko ponazarjajo darila, ki so jih modri 
prinesli takrat Jezusu. 

 
  
 

MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Tulci toaletnega papirja 
Trši papir 
Barvni kolaž papir 
Lepilni trak 
Nalepke zvezdice 
Markerji 
Barvice (po želji) 

DODATNI ČAS ZA ZABAVO (15 minut) 
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LOV ZA DARILI TREH MODRIH (aktivnost) 
Pri tej aktivnosti se bodo otroci s pomočjo svojih 
čutil domislili podobnih daril, ki so jih modri 
podarili Jezusu in se hkrati naučili, kako 
dragocena so bila tista darila.  
 

Teme: 
Jezusovo rojstvo, dajanje 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čas trajanja: 
Približno 10 minut. 
 

Priprava: 
Priskrbite vse potrebne rekvizite in jih ovijte v 
zavijalni papir, da bodo izgledali kot darila. Nato 
uporabite veliko škatlo ali vrečo in jih skrijte pred 
otroci. Pripravite sliko dojenčka Jezusa ali 
dojenčka igračo, ovitega v odejo in ga položite v 
za to primerno mesto v učilnici.  
 

Kaj boste naredili: 
Otrokom naročite naj se posedejo v krog in si ob 
sebi pripravite vrečo z darili. Recite: »Ko se je 
Jezus rodil, so modri v iskanju Jezusa zelo dolgo 
sledili zvezdi. Ko so prispeli, so Jezusa obdarili s 
posebnimi darili. Tako vam želim pokazati nekaj 
posebnih daril, podobnih tistim zakladom, ki so jih 
modri podarili Jezusu pred davnimi časi. Najprej 
so Jezusu podarili dišave (iz vreče potegnite 
sveče). 
Podajte ovito dišečo svečo naokoli in otroci jo naj 
podržijo, si ogledajo in ugotovijo, kakšno darilo bi 
to lahko bilo. Nato jim podajte ta zavoj in dovolite 
da vsak odvije kos zavijalnega papirja, vse dokler 
se ne prikaže cela sveča. Nato podajte naokoli še 

odvito svečo in naj jo otroci poduhajo. Recite: »To 
ni prava dišava, tako kot v Svetem pismu, saj je 
dišava v tistem času bila redka in izjemno draga. 
Če prižgete kadilo, bo ta čudovita dišava napolnila 
celo hišo, tako kot sveča. Ali ne diši lepo? 
Potegnite na plan škatlo z »zlatom« in otroci jo 
naj potresejo in poskusijo ugotoviti, kaj se v njej 
skriva. Nato jim jo podajte naokoli in ponovno jo 
naj družno odvijejo. Ko bo škatla odvita, jo 
odprite in recite: »Trije modri so Jezusu podarili 
zelo drago darilo – zlato. Kralji in kraljice so 
običajno imeli zelo veliko zlata, zato so modri 
želeli tudi kralju Jezusu podariti nekaj zelo 
dragocenega. Toda to ni vse, s seboj so prinesli še 
tretje čudovito in drago darilo v čast Jezusu.”« 
Na koncu pokažite otrokom še parfume. Dovolite 
jim, da jih pregledajo in ugotovijo, kaj se skriva v 
tem ovoju, tako da ga pretipajo, pretresejo in 
poduhajo.  
Recite: »Zadnje darilo, ki so ga modri prinesli, se 
imenuje mira. Mira je bila zelo dragocena in 
posebna dišava, ki se je uporabljala le za res 
posebne in svečane priložnosti, saj je bila tako 
zelo draga. Modri so Jezusa obdarili z zelo 
dragocenimi darili. Tudi mi se moramo naučiti od 
modrih in zbrati svoje zaklade, talente, darove in 
jih biti pripravljeni darovati Jezusu. Božič je 
Jezusov rojstni dan in tega ne smemo pozabiti, da 
je vse na slavo njemu. Otrokom naročite, naj 
previdno vzamejo tri darila in jih položijo k 
dojenčku Jezusu ter rečejo: »Vse najboljše!« 
 
 
 
Na koncu srečanja dajte vsakemu otroku kopijo, 
da jo odnese domov. 
 

ZAKLJUČNA AKTIVNOST (5-10 minut) 

NASLEDNJI TEDEN 
Pridite spet prihodnji teden in 
izvedite še o drugih osebah, ki so 
obiskale Jezusa ob njegovem 
rojstvu. 

 

PRIPOMOČKI: 

Skrinja za zaklad (šatulja ali škatlica za nakit) 
Stare revije 
Nekaj pozlačenega nakita ali plastičnih kovancev 
Steklenička parfuma ali kolonjske vodice 
Velika dišeča sveča 
Zavijalni papir in mašna 
Dojenček, zavit v odejo ali slika dojenčka Jezusa 
Velika škatla ali vreča, kamor skrijete darila 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 
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Kaj smo se naučili: 

Danes smo se učili o treh modrih – kako so iskali Jezusa, se mu poklonili z darili in 
mu dali čast. Naša zgodba je iz 2. poglavja Evangelija po Mateju in je izzvala otroke, 
da tudi oni pričnejo iskati Jezusa ter izkoristiti vsako priložnost, da bi si ob tem 
božiču še bolj vtisnili v spomin Jezusa in njegovo rojstvo. Kajti on je vreden naše 
slave, daril in našega časa. Izmed vseh božičnih likov, so modri najboljši vzor, kako 
je treba sprejeti Jezusa z vsem svojim srcem in ga radodarno obdariti, saj je vreden 
(svetopisemsko besedilo iz Matej 2,1-12).  

Kaj si bomo zapomnili:   

»Iskali me boste in me boste našli. Ko me boste iskali z vsem srcem, se vam bom dal 
najti.« (Jeremija 29,13)  
 
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: 

Naj vaš otrok ta teden da na stran nekaj denarja od svoje žepnine ali iz svojega 
hranilnika. Vzemite ga in ga shranite v papirnato vrečko »Za Jezusa«. Pogovorite se 
o tem, kako z denarjem kupujemo stvari, zabavne reči, kot so sveče, igrače, pa tudi 
pomembne stvari, kot so oblačila. Spodbudite otroka, da vzame ta denar in ga 
naslednjo nedeljo da v cerkvi kot desetino. Razložite mu, da ko damo denar cerkvi 
ali pomagamo nekomu v potrebi, je Jezus s tem počaščen. Na tak način bodo tudi 
oni dali čast Jezusu z nečim, kar jih je stalo in to je smisel radodarnosti.  

Dnevna molitev: 

Dragi Bog, hvala ti, da si poslal svojega edinorojenega Sina Jezusa k nam na 
zemljo. Prosim, pomagaj nam gledati nanj in mu dati čast v tem zabavnem 
obdobju božiča. Pomagaj nam ne pozabiti, da je edini razlog tega slavja rojstvo 
Jezusa. Pomagaj nam biti kot modri in iskati v vsem Jezusa ter ga častiti z našim 
časom, talenti in darili. Zelo te ljubimo! 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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Material ni za prodajo. 
 

The Characters of Christmas 
Lesson 1: Wise men worship 
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