
		

dobro	novice,	če	 jo	 je	kdo	od	vas	videl	v	časopisu.	
(Dajte	 otrokom	 dovolj	 časa,	 da	 obkrožijo	 slike.)	
Tako,	zdaj	pa	poglejte	na	slike,	ki	jih	niste	obkrožili.	
To	so	najverjetneje	slike,	ki	sporočajo	slabe	novice,	
če	jih	je	kdo	videl	v	časopisu.	(?)	
Kaj	storite,	ko	izveste	slabo	novice?	(Dajte	otrokom	
čas	 za	 odgovor.)	 Ali	 ste	 vedeli,	 da	 je	 v	 Svetem	
pismu	več	primerov	o	tem,	kako	se	odzvati	na	slabe	
novice	ali	težko	obdobje?	Dejstvo,	da	je	Bog	zmeraj	
z	nami,	nas	ohrabri	in	nas	napolni	z	upanjem.		
	

	
	
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.	
	

NEHEMIJEV 
ODZIV 

NEHEMIJA 

Preko	 te	 lekcije	 bodo	 otroci	 spoznali,	 kako	 se	 je	 Nehemija	 odzval	
Božjemu	 srcu	 in	 načrtu.	Odkrili	 bodo,	 da	 je	Nehemija	 postavil	 potrebe	
svojega	ljudstva	pred	svoje	ugodje.		

	

 
 

1. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Predloga	(str.	6)		
Svinčnik,	časopis	

Teme:		
Obnašanje,	odločitve,	vera,	žrtev,	preskrba.				
	 	

	
	
DOBRA	ALI	SLABA	NOVICA?	(aktivnost)	
Otroci	 se	 bodo	 naučili,	 da	 včasih	 izvemo	 dobre	
novice,	 spet	 drugič	 pa	 slabe.	 V	 vsakem	primeru	
pa	je	pomemben	naš	odziv	na	novico.	

Teme:	
Odnos,	vera,	molitev,	samo-spoštovanje.	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Kaj	boste	povedali:	
(Privzdignite	 časopis.)	 To	 je	 časopis.	 Delo	
novinarjev	in	žurnalistov	je,	da	vsak	dan	poročajo	
novice.	 Včasih	 so	 te	 dobre,	 včasih	 slabe.	 Radi	
prejemamo	dobre	novice,	ampak	na	žalost	se	tudi	
slabim	ne	gre	izogniti,	saj	se	slabe	stvari	dogajajo	
ves	čas	okoli	nas.		
Vsak	 od	 vas	 bo	 dobil	 papir	 s	 slikami	 (vsakemu	
otroku	dajte	predlogo).	Obkrožite	slike,	ki	javljajo	
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Pred	 pričetkom	 pripovedovanja	 naj	 se	 otroci	
zberejo	 okoli	 vas.	 Po	 uvodu	 preberite	 zgodbo	
neposredno	 iz	 Svetega	 pisma.	 Če	 je	 mogoče,	
uporabite	 otroško	 Sveto	 pismo,	 da	 bodo	 otroci	
vsebino	lažje	razumeli.	
	

Uvod: 	
Skozi	 današnjo	 lekcijo,	 bomo	 spoznali	 moža	 po	
imenu	 Nehemija.	 Nehemija	 je	 prejel	 zelo	
pomembno	 novico.	 Prebrali	 bomo,	 kako	 je	
Nehemija	sodeloval	z	Bogom	in	izpolnil	nalogo,	ki	
je	 bila	 videti	 nemogoča.	 Nehemija	 je	 žrtvoval	
svoje	 udobno	 življenje	 točaja,	 da	 bi	 pomagal	
potešiti	 potrebe	 svojega	 ljudstva.	 Nehemija	 je	
odšel,	 kamor	 mu	 je	 Bog	 ukazal	 in	 rešil	 velik	
problem,	 ki	 ga	 drugi	 niso	 znali.	 Ali	mislite,	 da	 je	
bila	 novice,	 ki	 jo	 je	 Nehemija	 prejel	 dobra	 ali	
slaba?	Preberimo	in	odkrijmo	več	o	tej	novici,	ki	jo	
je	prejel	Nehemija.		
	

Preberite	Nehemija	1,1-7	in	2,1-6	

	

Vprašanja	za	razpravo: 	
1) Kakšno	 novico	 je	 prejel	 Nehemija	 o	

Jeruzalemu?	 Ali	 je	 bila	 to	 dobra	 ali	 slaba	
novica?	 (Obzidje	 Jeruzalema	 je	 porušeno	 in	
vrata	požgana.	To	je	bila	slaba	novica.)		

2) Kdo	je	Nehemiji	sporočil	to	novico?	(Hananija,	
eden	izmed	njegovih	bratov.)	

3) Kako	 se	 je	 Nehemija	 odzval?	 (Sedel	 je	 in	 se	
razjokal.	Dneve	je	žaloval,	se	postil	in	molil.)	

4) Ali	 ste	 že	 kdaj	 prejeli	 slabo	 novico?	 Kaj	 ste	
takrat	storili?	(Dovolite	otrokom	odgovoriti.)	

5) Po	prejetju	novice	je	Nehemija	molil,	kaj	pa	je	
storil	 potem?	 (Prosil	 je	 kralja,	 če	 lahko	 gre	 v	
Jeruzalem	in	pozida	razrušeno	obzidje.)	

6) Ali	 je	Nehemija	moral	 iti	pozidat	obzidje?	 (Ne,	
lahko	bi	ostal	točaj	ves	čas	kraljevega	življenja,	
v	varnem,	udobnem	okolju.)	

7) Zakaj	menite,	 da	 je	 Nehemija	 prosil	 kralja,	 če	
lahko	 gre	 pozidat	 obzidje?	 (Dovolite	 otrokom	
odgovoriti.)	

»Moja pomoč je od 
Gospoda, ki je naredil 

nebo in zemljo.« 
Psalm 121,2 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (10 minut) 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 

BRSKANJE	PO	SVETEM	PISMU	(aktivnost)	
Otroci	 brskajo	 po	 vedru,	 da	 bi	 našli	
svetopisemsko	 vrstico.	 Ko	 jo	 najdejo,	 jo	 na	 glas	
preberejo.	Spodbudite	vse	otroke	k	sodelovanju.	
	

Temi:	
Spomin,	ponovitev.	
	
	
	
	
	
	
Trajanje:	
Približno	10	minut.	

Priprava:	
Natisnite	in	izrežite	isto	svetopisemsko	vrstico	na	
trakove.	 Prepričajte	 se,	 da	 imate	 za	 vsakega	
otroka	 eno	 vrstico.	 Ne	 prelagajte	 trakove	 z	
vrsticami.	Napolnite	vedro	z	oreščki,	kikirikijem	ali	
kokicami	 in	 medenje	 pomešajte	 trakove	 z	
vrsticami.	Naj	bodo	res	vsi	trakovi	dobro	skriti.		
	

Kaj	boste	naredili:	
Za	primer	vi	prvi	izbrskajte	svetopisemsko	vrstico,	
jo	vsem	pokažite	in	preberite	na	glas.	Nato	naj	po	
vrsti	 izvlečejo	 vrstice	 še	 vsi	 otroci.	 Vsakič,	 ko	
nekdo	 izvleče	 vrstico,	 jo	 vsi	 skupaj	 ponovite.	
Otroci	 naj	 se	 med	 sabo	 spodbujajo	 in	 navijajo	
drug	za	drugega,	ko	ta	išče	vrstico.		
	

	

PRIPOMOČKI: 
Vedro,	kikiriki,	oreščki	ali	kokice	...	
Listki	s	svetopisemskimi	vrsticami	
Škarje	
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TAKOJŠENJ	ODZIV	(igra)	
Otroci	 se	 bodo	 zabavali	 ob	 odzivanju	 na	
določene	ukaze.	Hkrati	pa	bodo	povezovali	neke	
odzive	z	molitvijo	določenih	svetopisemskih	oseb	
v	različnih	obdobjih	svojega	življenja.	
	

Teme:	
Vera,	molitev,	zaupanje.	
	
	
	
	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Kaj	boste	povedali:	
Ko	 zdravnik	preverja	 vašo	 refleksivnost	na	način,	
da	udari	po	vaših	kolenih,	 se	 ta	v	hipu	odzovejo.	
Avtomatsko	 vedo,	 kaj	 morajo	 storiti.	 Iztegnejo	
celotno	 nogo.	 Vaditi	 moramo	 naše	 takojšnje	
odzive.	Ko	dobimo	kakšno	dobro	ali	slabo	novico,	
moramo	natanko	vedeti,	kaj	storiti.	
	

Za	 primer	 iz	 Svetega	 pisma	 nam	 lahko	 služi	
Nehemija.	On	se	je	v	hipu	odzval	na	slabo	novico.	
Ali	mi	lahko	kdo	pove,	kaj	je	bila	ta	slaba	novica?	
(Jeruzalemsko	obzidje	in	vrata	so	bila	uničena.)	In	
kako	se	 je	Nehemija	odzval?	 (Molil	 je	h	Gospodu	
in	se	postil.)		Tako	je,	molil	je	h	Gospodu.	To	mora	
biti	 tudi	 naš	 takojšen	 odziv	 na	 slabe	 novice.	
Moramo	moliti	 in	 zaupati	 Bogu,	 da	 ima	 vse	 pod	
nadzorom.	Nehemija	je	bil	Bogu	poseben,	zato	ga	
je	Gospod	uporabil,	da	je	rešil	problem.	Tudi	vi	ste	
Gospodu	 posebni	 in	 morda	 vas	 želi	 uporabiti	 za	
reševanje	določenih	problemov.	
	

Sedaj	bomo	vadili	 svoj	odziv	na	slabo	novico.	 Jaz	
vam	bom	sporočila	novico	in	vi	se	morate	hipoma	
odzvati	 nanjo,	 brez	 odlašanja.	 Če	 menite,	 da	 je	
novice	 dobra,	 skočite	 in	 pokažite	 k	 Bogu	 ter	
recite:	 »Slava	 Bogu«.	 Če	 pa	menite	 da	 je	 novica	
slaba,	 pokleknite,	 sklenite	 dlani	 in	 recite:	
»Pomagaj	nam	Bog«.	
	

Premešajte	novice,	ki	jih	boste	sporočili	otrokom.	
Dobre	novice:	
Dobila	sem	novo	kolo.	
Zmagali	smo	na	nogometni	tekmi.	

Moja	mama	je	ozdravela.	
Oče	je	dobil	novo	službo.	
Včeraj	sem	brala	Sveto	pismo.	
Našla	sem	psa.	
Kupila	sem	novo	hišo.	
Moj	avto	je	popravljen.	
Našla	sem	svojo	najljubšo	igračo.	
Slabe	novice:	
Izgubila	sem	svoje	kolo.	
Poškodovala	sem	se	na	tekmi.	
Moja	mama	je	zbolela.	
Oče	je	izgubil	ključe	od	avta.	
Včeraj	zvečer	sem	pozabila	brati	Sveto	pismo.	
Moj	pes	je	zbežal.	
Nimam	doma.	
Pokvaril	se	mi	je	avto.	
Izgubila	sem	svojo	najljubšo	igračo.	
Nimam	denarja,	da	bi	si	kupila	hrano.		
	
	
	
BOG	JE	MOJ	POMOČNIK	(aktivnost)	
Otroci	bodo	spoznali,	kako	Bog	skrbi	za	nas.	
	

Teme:	
Blagoslovi,	vera,	Božja	ljubezen,	pomoč,	preskrba.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Izmerite	 sestavine,	 da	 bodo	 že	 pripravljene	 za	
otroke.	 Če	 imate	 več	 otrok,	 naj	 en	 otrok	 izlije	 1	
skodelico	 moke	 in	 nato	 drug	 še	 drugo.	 Enako	
storite	 tudi	 z	 vodo	 in	 rastlinskim	 oljem.	 Morda	
pred	tem	doma	recept	preizkusite.		
2	skodelici	moke	
2	skodelici	tople	vode	
1	čajno	žličko	soli	
1	žlico	rastlinskega	olja	

DODATNI ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Sestavine	 za	 plastelin	 (moka,	 sladkor,	 sol,	
rastlinsko	olje)	
Par	malih	posod,	kamor	boste	dali		
sestavine	in	veliko	posodo	za	mešanje	
Papirnate	brisače	
Vrečke	z	zadrgo,	predpasnik	

ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Nič	
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Kaj	boste	povedali:	
(Nadenite	 svoj	 predpasnik.)	 Danes	 bom	 naredila	
nekaj	 posebnega,	 ampak	 mislim,	 da	 potrebujem	
vašo	pomoč.	Kdo	rad	pomaga	svoji	mami	ali	očetu	
v	 kuhinji?	 Kdo	 bi	 rad	 meni	 danes	 pomagal?	
(Pokličite	 otroke,	 da	 pristopijo	 k	 vam,	 eden	 po	
eden	 in	 vam	 prinsejo	 sestavine.	 Ko	 ste	 s	 tem	
končali,	 pokličite	 ostale,	 da	 bodo	 z	 rokami	
pomagali	zmesiti	testo.)	Kdo	uživa	medtem	ko	mi	
pomaga	 delati	 plastelin?	 Ali	 veste,	 da	 tudi	 Bog	
tako	 uživa,	 ko	 nam	 omogoči,	 da	 mu	 mi	
pomagamo?	 Rad	 nam	 priskrbi	 stvari,	 ki	 jih	
potrebujemo.	 Rad	 nam	 pokaže	 posebne	 načine,	
kako	 lahko	 postopamo.	 Bog	 rad	 pomaga	 svojim	
otrokom.		
	

Dvignite	 roko,	 če	 se	 spomnite,	 kdaj	 je	 Bog	
pomagal	vam	ali	vaši	družini.	(Naj	otroci	podelijo	z	
vami.)	
	

Dvignite	roko	(Naj	otroci	podelijo	z	vami.) 	
	

Če	 bi	 želeli	 nekaj	 plastelina	 vzeti	 s	 seboj	 domov,	
odtrgajte	majhen	kos	plastelina	in	ga	pospravite	v	
vrečko.	
	
	
	
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	tako,	da	se	zahvalite	Bogu	za	to,	da	nam	
priskrbi	 številne	 zdrave	 stvari	 za	 jed.	 Pripravite	
prigrizek	z	zelenjavo	in	vodo.	
	

	
	
MOJA	 POMOČ	 PRIHAJA	 OD	 GOSPODA	
(aktivnost)	
Medtem,	 ko	 okrašujejo	 Psalm	 121,2a,	 otroci	
ugotavljajo,	da	njihova	pomoč	prihaja	od	zgoraj.	
	

Tema:	
Spomin	–	ponovitev.	
	
	
	
	
	
	
Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 pričetkom	 srečanja	 za	 vsakega	 izmed	 otrok	
natisnite	po	en	izvod	predloge.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Naj	otroci	na	glas	recitirajo	Psalm	121,2.	
Razdelite	otrokom	delovne	liste	in	naj	jih	okrasijo	
z	 nalepkami,	 barvicami	 ali	 flomastri.	 Povejte	
otrokom,	da	 je	 to	 le	prvi	del	 te	vrstice.	Ko	otroci	
izdelujejo,	 jih	prosite,	da	podelijo	načine,	kako	 je	
Bog	njim	pomagal.	
	
	
	
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	
Pridite	 spet	 prihodnji	 teden,	 da	
nadaljujemo	 zgodbo	 o	 Nehemiji	
in	izvemo,	kaj	je	storil,	ko	je	videl	
škodo	v	Jeruzalemu.	

PRIPOMOČKI: 
Predloga	(str.	7)	
Nalepke	
Barvice	ali	flomastri	
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Kaj smo se naučili: 

Danes se je vaš otrok učil o Nehemijevem takojšnjem odzivu, da bo ponovno 
sezidal obzidje v Jeruzalemu. Spoznal je, da ko Bog pokliče svojega služabnika k 
nalogi, bo tudi poskrbel za zaščito, materialno oskrbo ter prošnje (svetopisemsko 
besedilo iz Nehemije 1,1-7 in 2,1-6).  

 

Kaj si bomo zapomnili:   

»Moja pomoč je od Gospoda, ki je naredil nebo in zemljo.« (Psalm 121,2)  
 
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: 

Preberite Nehemija 1 in 2,1-9. Nato zapišite imena svetopisemskih oseb, ki so se 
prav tako hipoma odzvale na novice, ne glede na to ali so bile slabe ali dobre. 
Poiščite njihove odzive v Svetem pismu. (Na primer, Noe je zgradil barko, Estera je 
rešila ljudstvo, Job je izgubil vse, kar je imel; Jezus ko je izvedel o Lazarjevi smrti in 
tako dalje ..) 

 

Dnevna molitev: 

Dragi Gospod, hvala ti, da ščitiš in oskrbuješ mene in mojo družino. Pomagaj mi, da 
se pravilno odzovem na slabe in dobre novice. Pokaži mi, kako naj ti zaupam v 
vsem. 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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