
		

Temno	moder	šeleshamer	je	za	ozadje	
Bel	papir	naj	bo	za	besedilo	
Zelen	šeleshamer	je	za	besedo	PRVO	
Rumena	obroba	naj	bo	za	linije	
Rdeč	papir	je	za	»X«	
	

Navodila:	
Tekom	srečanja	razdelite	otrokom	četrti	par	slik,	da	
ju	 pobarvajo.	 Ko	 bodo	 končali,	 jim	 pomagajte	
izrezati	 vsako	 sliko	 in	 naj	 jo	 nalepijo	 na	 pravilno	
stran	plakata.		
Če	boste	uporabili	vnaprej	pobarvane	slike,	morate	
otrokom	razdeliti	 le	eno	sliko	 (kot	 je	prikazano).	 Iz	
tega	 lahko	 naredite	 igro,	 tako	 da	 otrok	 sam	
prepozna,	na	katero	stran	plakata	spada	slika	in	se	
o	 tem	 pogovorite.	 Ta	 plakat	 je	 zelo	 prikladen	 za	
popestritev	vseh	štirih	lekcij	serije	»Postaviti	Jezusa	
na	prvo	mesto«.	
Na	 začetku	 vsake	 lekcije	 razdelite	 otrokom	
potreben	 par	 slik	 za	 vsako	 lekcijo.	 Tako	 bo	 plakat	
vsak	 teden	 bolj	 in	 bolj	 zapolnjen.	 Če	 je	 v	 vaši	
skupini	veliko	otrok,	lahko	naredite	več	plakatov	ali	
pa	slike	prilepite	na	tablo.	
	

Z NAŠIM 
ŽIVLJENJEM 

POSTAVITI JEZUSA NA PRVO MESTO 

Pri	tej	lekciji	se	bodo	otroci	naučili,	kako	postaviti	Jezusa	na	prvo	mesto	v	
bolj	splošnem	smislu	–	s	svojim	življenjem.	Če	postavimo	v	vsem	Jezusa	
na	prvo	mesto,	je	Bog	zelo	vesel.	

	

 
 

4. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

Teme:	
	 Obnašanje,	odločitve,	slediti	Jezusu,	ugajati	Bogu.	

POSTAVITI	JEZUSA	NA	PRVO	MESTO	(plakat)	
Otrokom	 razdelite	 en	 par	 pobarvank	 s	 predloge,	
ki	 jo	 naj	 pobarvajo	 na	 pričetku	 vsake	 lekcije	 te	
serije	in	se	odločijo,	kam	slike	spadajo	na	plakatu.	
Če	 ne	 boste	 uporabili	 spodaj	 prikazanega	
predloga,	 lahko	otroci	kljub	temu	pobarvajo	slike	
in	 jih	 lahko	 nalepite	 na	 tablo.	 Vsak	 par	 slik	 bo	
pomagal	 otrokom	 dojeti,	 kako	 izgleda,	 ko	
postavimo	Jezusa	na	prvo	mesto	in	obratno,	kako	
izgleda,	ko	Jezusu	ne	pripada	prvo	mesto	v	naših	
življenjih.	 Če	 želite,	 lahko	 slike	 pobarvate	 že	
vnaprej.	 Otroci	 bodo	 uživali	 ob	 dopolnjevanju	
plakata	 in	 spoznavanju,	 kako	 lahko	 z	 besedami,	
dejanji,	mislimi	postavijo	Jezusa	na	prvo	mesto.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	

PRIPOMOČKI: 
Predlogi	(str.	5	in	6)	
Predloge	s	črkami	(str.	7-10)	
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Pred	 pričetkom	 pripovedovanja	 naj	 se	 otroci	
zberejo	 okoli	 vas.	 Po	 uvodu	 preberite	 Psalm	
102,8-12.	 Nato	 preberite	 zgodbo	 »Izkazovanje	
Božje	ljubezni«	(str.	11),	ki	govori	o	majhni	deklici,	
ki	 je	 odkrila,	 da	 za	 to,	 da	 bi	 nekoga	 resnično	
ljubila,	se	mora	najprej	naučiti	postaviti	Jezusa	na	
prvo	 mesto	 v	 svojem	 življenju.	 Potem,	 ko	 boste	
prebrali	zgodbo,	odgovorite	na	nekaj	vprašanj.	
	

Uvod: 	
Najboljši	 način,	 da	 vemo,	 kaj	 pomeni	 postaviti	
Jezusa	na	prvo	mesto	v	svojem	življenju,	je	brati	o	
Jezusu	in	o	tem,	kako	zelo	skrbi	za	nas.	Preberimo	
kratek	odlomek	 iz	Knjige	Psalmov.	Ko	bomo	tako	
brali,	bodite	pozorni	na	vse	načine,	na	katere	nam	
Bog	 izkazuje	 dobrotljivost	 in	 ljubezen.	 Na	 enak	
način	lahko	tudi	mi	drugim	izkazujemo	ljubezen.	
	

Preberite	Psalm	103,8-12	
	

Vprašanja	za	razpravo: 	
1) Kaj	je	Margaret	opazila	na	Sari?	(Da	je	bila	zelo	

ljubeče	dekle.)		
2) Kaj	 je	 naredila	 Sara,	 da	 je	 dala	 Margaret	

občutek	 ljubljenosti?	(Držala	 jo	 je	 za	 roko,	 ko	
sta	 šli	 v	 šolo.	 Skupaj	 sta	 brali	 knjige	 in	 se	
pogovarjali	o	Bogu.)		

3) A	 se	 je	 Sara	 norčevala	 iz	 Margeretine	
hibe?	(Ne.)		

4) Kaj	 nam	 je	 Sara	 pokazala	 s	 svojim	
dejanjem?	(Pokazala	 nam	 je,	 kako	 ljubiti	 in	

pomagati	svojim	prijateljem,	ko	je	to	mogoče.)	
5) Ali	 je	 Sara	 pokazala	 dobrotljivost,	 ponižnost,	

potrpežljivost	in	nežnost?	(Da.)	
6) Ali	 bi	 želeli	 tudi	 vi	 imeti	 takšno	

priateljico?	(Da.)	
7) Ali	 je	Sara	 izkazala	 ljubezen	Margaret,	ker	 ji	 je	

nekdo	 naročil,	 ali	 zato,	 ker	 je	 vedela,	 da	 Bog	
želi,	da	tako	stori?	(Vedela	je,	da	Bog	tako	želi.)	

	
	
	
SKRB	ZA	DRUGE	(aktivnost)	
Otroci	 bodo	 na	 različne	 načine	 izkazovali	
dobrotljivost	in	skrbnost	za	druge..		
	

Teme:	
Skrb,	dajati,	pomoč,	dobrotljivost,	služiti.	
	
	
	
	
	
Trajanje:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 pričetkom	 srečanja	 okrasite	 nenavadno	
škatlo	 za	 čevlje	 ali	 drugo	 majhno	 škatlo,	 ki	 bo	
ponazarjala	 škatlo	 skrbnosti.	 Na	 vrhu	 izrežite	
veliko	luknjo.	Natisnite	tudi	dovolj	 izvodov	kartic,	
da	 bo	 vsak	 otrok	 dobil	 en	 set	 kartic.	 Kartice	
izrežite	 še	 pred	 pričetkom	 in	 ohranite	 sete	 med	
seboj	ločene	dokler	se	aktivnost	ne	prične.	

»Kot Božji izvoljenci, 
sveti in ljubljeni, si torej 

oblecite čim globlje 
usmiljenje, dobrotljivost, 

ponižnost, krotkost, 
potrpežljivost.« 

Kološanom 3,12b 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (7 minut) 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 

Ta	 vrstica	 opominja	 otroke,	 da	 ko	 postavimo	 Jezusa	 na	
prvo	 mesto	 v	 svojem	 življenju,	 smo	 sposobni	 odražati	
lastnosti,	 ki	 jih	 on	 želi,	 da	 jih	 posedujemo.	 Razložite	
otrokom,	 kako	 usmiljenje,	 dobrotljivost,	 ponižnost,	
krotkost	 in	 potrpežljivost	 izgledajo	 v	 osebnosti	 Boga.	
Nato,	 če	 je	 primerno	 starosti	 otrok,	 prosite,	 da	 se	 javi	 5	
otrok,	 ki	 naj	 se	 postavijo	 v	 vrsto.	 Vsakemu	 dajte	 eno	
izmed	teh	lastnosti,	da	jo	izreče,	ko	bo	na	vrsti.	Pričnite	z	
»oblecite	si	…«,	nato	naj	prvi	otrok	vzklikne	»usmiljenje«,	
naslednji	otrok	»dobrotljivost«	itd.	Tako	naj	otroci	sledijo	
s	 svojimi	 besedami,	 dokler	 ne	 vzkliknejo	 vseh	 besed.	 Na	
tak	način	si	lahko	hitro	zapomnijo	vrstico.		

ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Škatla	z	napisom	Skrb	
Predloga	s	karticami	(str.	12)	
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Kaj	boste	naredili:	
Otroci	 naj	 se	 posedejo	 na	 tla	 v	 polkrog	 pred	
škatlo.	 Razdelite	 vsakemu	 en	 set	 kartic	 in	 jim	
povejte,	 da	 naj	 počakajo	 na	 navodila.	 Potem,	 ko	
se	pogovorite,	da	lahko	skrb	izkažemo	tudi	preko	
poslanih	 darilnih	 paketov,	 vprašajte	 otroke,	
kakšne	 stvari	 vse	 lahko	 dajo	 v	 ta	 paket,	 ki	 bo	
pomagal	 tistim,	 ki	 so	 v	 potrebi.	 Ko	 bodo	 otroci	
tako	 poimenovali	 slike	 na	 karticah,	 naj	 pridejo	 k	
škatli	 in	 položijo	 vanjo	 to	 kartico.	 Kartice	
prikazujejo	 naslednje:	 hrano,	 oblačila,	 odeje,	
zdravila,	igrače	in	orodje.	
	

Kaj	boste	povedali:	
Vemo,	da	bo	Bog	poskrbel	 za	nas,	 toda	Bog	 želi,	
da	tudi	mi	poskrbimo	za	druge.	Vsak	dan	so	okrog	
nas	ljudje,	ki	so	v	potrebi.	Pomagamo	jim	lahko	na	
številne	 načine.	 Na	 primer,	 lahko	 jim	 pošljemo	
kakšen	 paket.	 Predstavljajmo	 si,	 da	 pripravljamo	
takšen	 paket,	 poln	 stvari,	 ki	 bi	 jih	 potrebovali	
drugi	ljudje.	Ali	lahko	nekdo	predlaga,	kaj	bi	lahko	
vanj	 položili?	 Potem	 dvignite	 roko.	 Če	 se	 ne	
morete	spomniti,	poglejte	na	svoje	kartice.		
	

	(Otroci	naj	predlagajo	eno	po	eno	stvar.	Medtem	
pa	se	pogovorite,	zakaj	nekateri	ljudje	potrebujejo	
to	dotično	stvar	 in	v	kakšnih	okoliščinah	bi	 lahko	
živela	 ta	oseba,	kot	na	primer	v	 revni	deželi	ali	v	
posledicah	 naravne	 katastrofe.	 Ko	 ste	 se	 na	
kratko	 pogovorili	 o	 vsaki	 stvari,	 poiščite	 temu	
primerno	kartico	in	jo	položite	v	škatlo.)	
	

Zelo	dobro!	Naš	paket	 je	skoraj	poln.	Vsi	ste	zelo	
prijazni	in	skrbni,	Bogu	to	zelo	ugaja.	
	

Opomba:	 otrokom	 lahko	 razložite,	 da	 je	 tudi	
dajanje	 denarja	 način,	 kako	 pomagati	 drugim.	
Toda	 denar	 v	 tej	 aktivnosti	 ni	 vključen,	 ker	
ponavadi	denarja	ne	dodajamo	v	takšne	pakete.	
	
	
	
Zaključna	molitev:	
Enako	 kot	 začetna,	 je	 pomembna	 tudi	 zaključna	
molitev.	 Tu	 imajo	 otroci	 priložnost,	 da	 se	 Bogu	
zahvalijo	 za	hrano	 in	druge	blagoslove.	Zaključna	
molitev	mora	biti	kratka.	Ne	pozabite,	da	so	otroci	
nestrpni	 in	 bi	 radi	 čim	 prej	 jedli	 ali	 nadaljevali	 z	
drugimi	aktivnostmi,	ki	jih	še	čakajo	v	tem	dnevu.	

Prigrizek:	
Pripravite	 sladek	 prigrizek	 z	 okusom	 sadja	 (na	
primer	 skittles	 bonboni).	 Ko	 bodo	 otroci	 jedli	
bonbone,	 bodo	morda	 presenečeni	 nad	 okusom	
bonbona.	 Opozorite	 jih,	 da	 je	 podobno	 z	 našimi	
življenji.	Naše	besede,	dejanja	in	misli	prihajajo	iz	
naše	 notranjosti.	 Toda	 v	 nasprotju	 s	 sadnimi	
bonboni,	ni	vse,	kar	prihaja	od	znotraj,	okusno.	Ko	
rečemo,	 naredimo	 ali	 mislimo	 grde	 stvari,	 lahko	
nekomu	to	povzroči	stres	ali	ga	celo	prizadene.	Ko	
pa	 postavimo	 Jezusa	 na	 prvo	 mesto,	 bo	 naše	
življenje	polno	petih	dobrih	stvari.	Ali	se	spomnite	
petih	 besed,	 ki	 smo	 se	 jih	 prej	 učili?	Usmiljenje,	
dobrotljivost,	krotkost,	ponižnost,	potrpežljivost.	
	
	
	
	
Zapojte	primerno	pesem	ali	se	igrajte	igro	iz	prve	
lekcije	Bog	pravi	...	
	
	
	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	jo	odnese	domov.	
	

	

	
	 	
	

MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 

ZAKLJUČNA AKTIVNOST (5-10 minut) 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 

NASLEDNJI	TEDEN	
Zdaj	 je	 čas,	 da	 izberete	 kakšno	
drugo	zanimivo	lekcijo.	
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Kaj smo se naučili: 

Danes se je vaš otrok naučil, da Bog od nas ne želi samo, da ga slavimo z besedami, 
dejanji in mislimi, temveč tudi z našim življenjem. Če imamo Boga v svojem srcu in 
poslušamo, kar nam pravi, da naj storimo, lahko živimo življenja, kjer pomagamo 
drugim, ljubimo druge in jim izkazujemo Božjo prisotnost v svojem življenju. 
(Obravnavano svetopisemsko besedilo: Psalm 103,8-12)  

Kaj si bomo zapomnili:   

»Kot Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, si torej oblecite čim globlje usmiljenje, 
dobrotljivost, ponižnost, krotkost, potrpežljivost.«	(Kološanom 3,12b)  
 
Čez teden skupaj z otrokom nekajkrat ponovite to vrstico. Tako si jo bo otrok lažje 
zapomnil, prav tako pa mu bo to pomagalo, da utrdi znanje, pridobljeno pri 
verouku. 

Predlog za aktivnost staršev in otroka: 

Preteklih nekaj tednov se je vaš otrok učil, kako je najboljše uporabiti besede, 
dejanja in misli, da bi zadovoljili Boga. Danes pa je vaš otrok dobil priložnost to 
preizkusiti v praksi, tako da je na blagoslov drugim. Pomagajte svojemu otroku 
domisliti se nekaj načinov, kako lahko drugim izkaže sočutje. Otrok lahko moli za 
svoje prijatelje, družinskega člana, pošlje spodbudno kartico nekomu, ki je 
potrtega duha, svojo žepnino porabi za nekoga v potrebi ali pokliče babico ali 
dedka ter mu da vedeti, kako zelo ga/jo ima rad.  

Dnevna molitev: 

Dragi Gospod, hvala ti, da lahko prejemamo tvoje odpuščanje za vse, kar smo 
slabega rekli, naredili ali pomislili. Prosim, spremeni naša življenja in nam pomagaj 
služiti drugim, jih ljubiti in biti sočutni, dobrotljivi, ponižni, krotki in potrpežljivi do 
drugih okoli nas. 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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IZKAZOVANJE BOŽJE LJUBEZNI 

 
Margaret je vznemirjeno čakala, da pride njena najboljša prijateljica k njej na obisk, da bi se igrali. 
Vse kar je lahko delala, je bilo le nenehno pogledovanje skozi okno, kdaj bo prišla.  
 
Njena mama je bila presrečna, da končno nekdo pride, da bi se igral z njeno hčerko. Tedni so minili, 
odkar je kdorkoli prišel na obisk. Pred tremi tedni so Margaret operirali nogo. Rojena je bila namreč 
z nepravilno obrnjenim stopalom in tako jo je pri hoji zelo bolelo. Pri šestih letih se je Margaret 
želela igrati in tekati kot ostali prijatelji, brez bolečine v stopalih in nogah. Obisk prijateljice jo bo 
zagotovo spravil v boljšo voljo.  
 
Med drugim so razni ljudje iz cerkve, po operaciji, prišli k Margaret ter izkazali dobrotljivost. Prinesli 
so okusno hrano za njeno družino. Drugi mladi prijatelji in njihove družine so prinesli balone in 
karte ter posebne sladkarije za Margaret, toda nič od tega ni spremenilo osamljenosti, ki jo je 
Margaret čutila.  
 
Uboga majhna Margaret je bila še posebaj žalostna, ker se je en teden pred njeno operacijo njena 
najboljša prijateljica iz vrtca preselila. Vse od takrat ni videla Sare, ki je bila edina prava prijateljica, 
ki jo je Margaret imela. Sara je bila zelo prijetno dekle in je kljub Margaretini nepravilnosti zmeraj 
držala Margaret za roko, ko sta šli v šolo in domov. Skupaj sta brali pod prijetno senco drevesa, 
imeli piknike v poletnem sončnem vremenu in Margaret jo je zares pogrešala.  
 
Sara je vedela kaj pomeni imeti rad in pomagati drugim ter jim pokazati, da ti je mar zanje. Enega 
poletnega dne, ko je bilo preveč soparno, da bi bili lahko zunaj, je Sara prišla k Margaret. Tako sta 
se Sara in Margaret zelo dolgo pogovarjali in Margaretina mama je ujela njun pogovor ter bila 
presenečena, da tako majhno dekle ve toliko o Bogu. Sara je pripovedovala Margaret o tem, kako 
se je pri verouku naučila, da morajo Jezusa postaviti na prvo mesto v svojem življenju s svojimi 
besedami, dejanji in mislimi. Nadaljevala je, da ko mi postavimo Jezusa na prvo mesto skozi te 
načine, izkazujemo tudi drugim, kako ljubimo Boga.  
 
To je bilo za Margaretino mamo nekaj tako pristnega in čudovitega. Sara je bila res prekrasna 
prijateljica Margaret. Čeprav se Margaret ni mogla igrati in tekati naokoli, kot drugi otroci, je 
vedela, da ima Sara prav za res rada Margaret, saj je imela srce, ki je ljubilo Boga.  
 
Margaret je ponovno skočila k oknu, da bi videla, če je prijateljica že prišla in na dvorišču je stala 
Sara z nasmehom do ušes.  
 

KONEC 
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