
  

 

ROJSTVO NAŠEGA  
ODREŠENIKA 

Pri božiču ne gre le za Božička in darila. Pri tej lekciji bodo otroci odkrili, 
zakaj je Jožef na tisto čudovito noč, ko se je rodil Jezus, potoval v 
Betlehem. 

 

Teme: 
Angeli, Jezusovo rojstvo, božič. 
 
 
 
JEZUS V JASLIH (pobarvanka) 
 

Otroci naj pred barvanjem pravilno vstavijo 
manjkajoče predmete v sliko (glede na obliko in 
velikost krogov). 
 

Teme: 
Jezusovo rojstvo, božič. 

 
 
 
 
 

 
 
Čas trajanja: 
Približno 10 minut. 
 

Kaj boste naredili: 
Pred pričetkom ure natisnite predlogo  
pobarvanke za vsakega otroka in po en list s 
sličicami na par otrok. Pred pričetkom ure izrežite 
sličice za mlajše otroke. Večji otroci lahko 
uporabijo škarje in sličice pred barvanjem sami 
izrežejo. 
 

Otroci bodo najprej s škarjami izrezali štiri predmete 
– sličice. Nato jih bodo prilepili na ustrezna mesta na 
sliki Jezusa v jaslih. Potem lahko celotno sliko 
pobarvajo.  
Primer izdelka: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Začetna molitev je pomemben del vsakega srečanja. 
Otrokom dá vedeti, da je čas za resne stvari, prav 
tako pa vam omogoči, da povabite Svetega Duha, 
naj ima vse pod nadzorom.  
 
Začetna molitev bi morala vedno vsebovati:  
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: 

JEZUSOVO ROJSTVO  
 

1. lekcija 

 

Predloga za vsakega otroka (str. 5-6) 
Sličice z manjkajočimi predmeti 
Barvice ali flomastri 
Škarje in lepilo 

ROJSTVO NAŠEGA  
ODREŠENIKA 
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VSTANI IN PREŠTEJ! (igra) 
Zabavna, vesela, živahna in aktivna igra s 
številkami za predšolske otroke, kjer uporabljamo 
števila od 1 do 10. 
 

Teme: 
Praznovanje, Božji otrok, samospoštovanje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trajanje: 
Približno 10 minut. 
 

Priprava: 
Pred pričetkom ure za vsakega otroka naredite 
zvezdo na palici z njegovim imenom. Okrasite jo z 
bleščicami in flomastri ali barvicami. Palice niso 
predrage, pa še ponovno jih lahko uporabite, 
zadostovale pa bodo tudi prazne role od papirnatih 
brisač ali darilnega papirja. 
Na palice napišite imena otrok. (To lahko storite 
tudi med srečanjem, ko boste videli, kateri otroci so 
prisotni.) Potem na en konec palice prilepite 
kartonasto zvezdo, zavito v folijo in okrašeno s 
papirnatimi trakovi ali barvnimi vrvicami dolžine 
približno 30 cm. 
 

Kaj boste naredili: 
Stole in mize umaknite na stran, otroci pa naj se 
postavijo na sredo sobe. Vsakemu otroku dajte 
palico z zvezdo. Prepričajte se, da je med otroki 
dovolj prostora. Zaradi varnosti naj bo zraven več 
odraslih. Nato naj otroci svojo zvezdo položijo 
preds 

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. 
 

Uvod: 
Pred davnimi časi, okoli 2000 let nazaj, je živel 
cesar Avgust. Hotel je vedeti, koliko ljudem vlada, 
zato je ukazal, naj gredo vsi v svoja rojstna mesta, 
da se popišejo (preštejejo). To so imenovali štetje 
ali popis. Tako je mož po imenu Jožef vzel svojo 
ženo, ki je pričakovala otroka, v svoje rojstno 
mesto Betlehem, da bi se popisal. Potovala sta 
dolgo, več dni. Ko sta končno prispela, pa se je 
pojavil velik problem. Preberimo našo zgodbo in 
ugotovimo, kaj je to bilo. 
 
Preberite Evangelij po Luku 2,1-20 
 
Vprašanja za razpravo: 
1) Jožef se je šel popisat v Betlehem, ker je bil iz 

Davidove hiše in rodovine. Kaj mislite, koliko 
ljudi je bilo v Davidovi hiši? (Zelo veliko.) 

2) Jožefova žena Marija je pričakovala otroka, 
koliko članov je bilo torej v Jožefovi družini? 
(Trije.)  

3) Ali je bilo ob njunem prihodu v prenočišču še kaj 
prostora? (Ne.) 

4) Kam je Marija položila Jezusa, ko se je rodil? (V 
jasli.) 

5) Ali veste, kaj so jasli? (Korito s krmo za živali.) 
6) Kdo je obiskal Jezusa po njegovem rojstvu? 

(Pastirji.) 
7) Kako so pastirji ugotovili, kje je dojenček Jezus? 

(Angeli so jim povedali.) 
8) Ali delate na Jezusov rojstni dan kaj posebnega? 

Kaj? (Dajte otrokom možnost odgovoriti.) 
 

 
Otroke zberite okrog sebe za svetopisemsko 

Razložite otrokom, da angeli ob Jezusovem rojstvu niso 
mogli zadrževati svojega veselja, zato so začeli 
prepevati te besede, da jih je lahko slišal cel svet. 
 

»Slava Bogu na višavah in 
na zemlji mir ljudem, ki so 

mu po volji.« 

  ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

Luka 2,14 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (5 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Palica z zvezdo, za katero potrebujete: 
Lesene palice ali papirnate role 
Bleščice, lepilo 
Zvezdo iz kartona, zavito v aluminijasto folijo 
Flomastri ali barvice 
Papirnati trakovi ali barvne vrvice 
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predse na tla, tako da stojijo za njo. Potem naj se 
vam otroci pridružijo pri petju spodnje pesmice, ki 
vsebuje štetje do deset. Ko pridejo do številke 
deset, naj poberejo svoje palice in navdušeno 
mahajo z njimi, zraven pa zakličejo svoje ime. 

Pesem štetja 
»Ena, dve, udari noge ob tla, 

tri, štiri, spusti se na tla, 
pet, šest, stisni palico v pest, 
sedem, osem, vstani pokonci, 

devet, deset, z zvezdo zamahni in zavpij  
svoje ime!« 

 
 

 
JAGENJČEK BREZ POSTELJE (zgodba) 
 

Zgodba o nesebičnem jagenjčku, ki se je za 
nagrado udeležil zelo pomembnega slavja. 
 
 

 
 
Teme: 
Živali, Jezusovo rojstvo, pomoč, jagnje, deliti. 
 
Čas trajanja: 
Približno 10 minut. 
 

Priprava: 
Za zgodbo glej predlogo str. 7. 
 

 
 
Zaključna molitev: 
Zaključna molitev dá otrokom priložnost, da se 
zahvalijo Bogu za prigrizke in ostale blagoslove. 
Zaključna molitev mora biti kratka. 
 

Prigrizek: 
Za današnji prigrizek lahko prinesete čokoladne 
bonbone – pralineje in sladkorne palčke. Med 
jedjo se pogovarjajte, kakšna darila bi otroci 
prinesli Jezusu za rojstni dan. Pralineji, zaviti v 
folijo, lahko predstavljajo tipična sodobna darila, 
sladkorne palčke pa palice pastirjev, ki so pred 
davnimi leti obiskali Jezusa. 
 
 
 
 
Iz kartona ali tršega papirja izrežite veliko zvezdo. 

MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 

ZAKLJUČNA AKTIVNOST (5-10 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Plišasto jagnje 

  DODATNI ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 

NASLEDNJI TEDEN 
Pridite spet naslednji teden in 
izvedeli boste, katera je 
najsvetlejša zvezda v vsem 
širnem vesolju. 

 

Za zaključek pripravite nekaj znanih božičnih pesmi. 
Otroci lahko medtem ko pojejo z vami in poslušajo 
pesmi, mahajo z  zvezdnimi palicami, ki so jih naredili 
pri igri »Vstani in se preštej«. Nekaj primerov pesmi: 
»Sveta noč«, »Hitite, kristjani«, »Glej, zvezdice Božje«, 
»O sveta noč«. 
 
 
 
Na koncu srečanja dajte kopijo vsakemu otroku. 
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Kaj smo se naučili: 

Danes smo se naučili, da pri božiču ne gre le za darila in Božička. Prebrali smo o Mariji 
in Jožefu, ki sta se vračala v Betlehem, da bi se popisala po naročilu cesarja, ki je želel 
vedeti, koliko ljudi je v njegovem kraljestvu. V Betlehemu je Marija rodila svojega 
prvega otroka in mu dala ime Jezus. Jezus se je rodil v hlevu, ker nikjer drugje ni bilo 
prostora za prenočitev. Toda Bog je imel za tega posebnega otroka načrt. Jezus je 
njegov Sin (svetopisemsko besedilo iz Luka 2,1-20).  

Kaj si bomo zapomnili:   

»Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.« (Luka 2,14)  

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

Predlog za aktivnost staršev in otroka: 

Z otrokom se usedite in pogovorite. Povejte mu, da je Jezus Božji Sin, kar pomeni, 
da je kot princ. Pogovarjajte se o princih. Ti se običajno rodijo v palačah, kjer je veliko 
služabnikov, in so zelo bogati. Z Jezusom pa je bilo drugače. Čeprav je izhajal iz 
kraljeve, Davidove družine, se je rodil v skromnih razmerah, da bi pokazal, kdo je v 
resnici. Morda se zdi nepravično do Jezusa, da ni bil deležen posebne obravnave, ki 
običajno pripada princem. Toda Bog je za Jezusa načrtoval točno takšno rojstvo. 
Tako lahko razumemo, kako je Jezus odrasel v ponižnega moža, ki je umrl za nas. 

Dnevna molitev: 

Dragi Gospod, hvala ti, da si poslal Jezusa, da bi bil z nami. Hvala ti za čudovito 
zgodbo o rojstvu tvojega Sina. Lahko bi se rodil v palači, primerni za princa. Namesto 
tega pa si dopustil, da se je rodil v ponižnosti; v skromnih razmerah kot zgled za nas. 
Pomagaj nam, da bomo ponižni kot Jezus. 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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Nekega večera je bilo nebo jasno, veter pa je nežno pihljal. Na polju je bilo mnogo živali, ki so uživale v počitku. Nekatere 
so hodile naokoli, spet druge pa so jedle. Čreda ovac se je zbrala ob hlevu, kjer so lenobno klepetale. Oče oven je rekel: 
»Tole danes je bila pa res dobra večerja, arašidovo maslo s travo. Njam!« 
 
Mama ovca je rekla: »Še boljši so bili regrati, obliti s čokolado. Toliko sem jih pojedla, da postajam prav zaspana na tem 
krasnem nočnem zraku.« 
 
»Ali ste opazili vse te ljudi, ki prihajajo v mesto?« je vprašal oče oven. »Toliko jih je!« 
 
Mama ovca je odgovorila: »Vem, kmalu v prenočišču ne bo več dovolj prostora. Malo prej sem pri mestnih vratih videla 
čeden par. Mlada ženska je izgledala, kot da bo rodila. Res upam, da bosta lahko našla prostor za prenočitev.« 
 
Mali jagenjček, ki se je tesno stiskal k mami ovci, je odprl oči in rekel: »Mami, ali misliš, da bo imel njun otrok tudi mehko 
posteljico tako kot jaz?« 
 
»Ne vem«, je odgovorila mama ovca in tesno objela svojega jagenjčka. Mali se je še močneje privil k njej in oči so se mu 
pričele zapirati. 
 
»Prav, pojdimo sedaj v hlev, kjer je varno in toplo,« je dejal oče oven. »Ta zvezda postaja čedalje svetlejša, tako da se 
očitno že temni.« 
 
Odšli so v hlev in se ulegli v svoj najljubši kot. Ravno ko so zaspali, pa je nenadoma vstopil lastnik hleva skupaj z moškim 
in žensko. Bil je prav ta mladi par, ki ga je prej videla mama ovca, in njun otrok je bil resnično na poti. Izgledalo je, kot da 
bo ženska vsak čas rodila. 
 
»Žal mi je«, je rekel lastnik, »ampak to je vse, kar imamo. Vaša žena se lahko uleže semkaj, kjer je mehko in čisto.« 
 
Nato je jagenjčka in ostale ovce odpodil v drug kot. Jagenjček je presenečeno strmel v par, ki se je usedel v njihov kot. Ko 
je nekaj časa opazoval žensko, se mu je zasmilila, ker se je zdelo, da jo mučijo bolečine. Pravzaprav je bil jagenjček vesel, 
da je uporabila njegovo posteljo. 
 
Vstal je in se radovedno premaknil bližje k paru. Prinesel je tudi malo več sena, da bi bila postelja za žensko bolj udobna. 
Ženska ga je pobožala po glavi in se mu nasmehnila. Jagenjček se je počutil kot odrasel oven. 
 
Nenadoma je hlev obsijala bleščeča svetloba in zaslišalo se je petje. Otrok je bil rojen. Slišalo se je petje in praznovanje, 
vendar to ni prihajalo od ljudi, temveč od svetlih, krilatih bitij, ki so izgledala kot ljudje in jih jagenjček še nikoli prej ni videl. 
Gledal je moškega in žensko, ki sta otroka povijala v plenice in ga stiskala k sebi.  
 
Nato je jagenjček dobil še eno zamisel. Tudi dojenček je potreboval posteljo. Jagenjček je zato stekel do malih jaslic in stal 
ob njih, dokler se moškemu ni posvetilo, kaj hoče. Vzel jih je, očistil in položil otroka vanje. 
 
V hlevu se je odvijala velika zabava, a kljub vsemu ni bilo prav nič hrupno. Bilo je čudovito. Čreda ovac se je občudujoče 
približala mlademu paru. Jagenjček je pomislil, da mora biti otrok zelo, zelo pomemben. Ko je žensko ponovno pogledal, 
se mu je nasmehnila. Spet se je počutil kot odrasel oven in odrasel pomočnik. Zdaj je lahko zunaj slišal pastirje, veselo 
vzklikanje in še več petja. Veselje se je nadaljevalo vso noč. In to noč, ko je jagenjček svojo posteljico odstopil dojenčku, je 
lahko slišal: »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.« 
 
Ali veste, kdo je bil novorojeni otrok? Ja, to je bil Jezus, in jagenjček je pomagal, ko je bilo treba. Ni bil jezen, ko je odstopil 
svojo posteljico, pravzaprav je bil vesel, da je lahko pomagal. 
 

KONEC 
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The Birth of Christ 
Lesson 1: WHEN OUR SAVIOR WAS BORN 
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