
		

DOJENČEK	
SAMUEL	

Prerok	Samuel	

Pri	tej	lekciji	o	Ani	in	rojstvu	Samuela,	se	bodo	otroci	učili	o	moči	iskrene	
molitve.	

	

	
	

1.	lekcija	

	

1

Teme:	
Blagoslovi,	vera,	Ana,	molitev,	Samuel.	
	

Ko	otroci	prispejo,	dajte	vsakemu	kopijo	predloge	
(str.	6),	ki	jo	naj	pobarva.	
	
	
	
Začetna	 molitev	 je	 pomemben	 del	 vsakega	
srečanja	 tudi	 za	predšolske	otroke.	Kaže	namreč,	
da	je	čas	za	pričetek	verouka	in	začetno	aktivnost.	
Molitev	 dá	 otrokom	 vedeti,	 da	 je	 čas	 za	 resne	
stvari,	 prav	 tako	 pa	 vam	 omogoči,	 da	 povabite	
Svetega	Duha,	naj	 ima	vse	pod	nadzorom	v	 času	
srečanja.		
	
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.	
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Ker	vas	ne	bremeni	vprašanje,	koliko	časa	vam	je	še	
ostalo,	 je	 začetna	 molitev	 najbolj	 primerna	 za	
vključevanje	 molitvenih	 prošenj	 in	 zahval.	 Ob	
pričetku	 novega	 šolskega	 leta	 otroci	 morda	 ne	
bodo	 hoteli	 spregovoriti,	 ko	 pa	 se	 bodo	 bolje	
spoznali,	bodo	bolj	odprti,	da	podelijo	svoje	zahvale	
in	 prošnje	 z	 ostalimi.	 Za	 podelitev	 teh	 stvari	 bo	
morda	potrebno	nekaj	časa,	zato	je	pomembno,	da	
otroci	 ostanejo	 zbrani	 in	 se	 zahvalijo	 oziroma	
prosijo	za	določeno	stvar	ter	ne	odtavajo	k	drugim	
stvarem.	Če	je	število	otrok	veliko,	razdelite	otroke	
v	manjše	skupine	in	naj	molitev	vodi	še	en	odrasel	
pomočnik.		
	
Ko	 vključujete	 molitveno	 prošnjo	 ali	 zahvalo,	
vedno	imejte	v	mislih	naslednje:		
a) Zagotovite,	da	imajo	vsi	priložnost	povedati.		
b) Bolj	kot	da	se	zanašate	na	svoj	spomin,	si	stvari,	

ki	so	povedane,	raje	zapišite.	
c) Omenite	prošnjo	vsakega	otroka.	Vedeti	morajo,	

da	 vam	 je	mar	 za	 njih	 in	 da	 so	 njihove	molitve	
pomembne.	

d) Omenite	tudi	posebne	potrebe	v	vaši	cerkvi.	
	

OB	PRIHODU	OTROK	(10	minut)	

ZAČETNA	MOLITEV	(5	minut)	
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Zberite	 otroke	 ob	 sebi.	 Po	 uvodu	 preberite	
zgodbo	 iz	 predloge	 str.	 7.	 Lahko	 pa	 zgodbo	
preberete	 tudi	 neposredno	 iz	 Svetega	 pisma.	 Če	
je	mogoče,	 uporabite	 otroško	 Sveto	 pismo,	 tako	
da	bodo	otroci	vsebino	lažje	razumeli.	
	

Uvod:		
Današnja	zgodba	govori	o	moči	iskrene	molitve	in	
o	 rojstvu	 dojenčka,	 ki	 je	 bil	 že	 pred	 rojstvom	
posvečen,	da	služi	Gospodu.	
	

Rojstvo	Samuela	(predloga	str.	7)		
Druga	opcija:	preberite	1	Samuel	1,1-20	
	

Vprašanja	za	razpravo:		
1) Kako	 je	bilo	 ime	ženi	Elkane,	ki	ni	mogla	 imeti	

otrok?	(Ana.)		
2) Ali	 je	 Ana	 želela	 imeti	 otroka?	 (Da,	 zelo	 je	

želela	imeti	otroke.)	
3) Kaj	 je	 Ana	 počela	 zunaj	 templja?	 (Molila	 je	 k	

Bogu.)	
4) Ana	se	je	Bogu	zaobljubila.	Kaj	mu	je	obljubila?	

(Ana	je	Bogu	obljubila,	da	mu	bo	posvetila	sina,	
če	ji	ga	nakloni.)	

5) Kako	je	bilo	ime	duhovniku,	ki	je	videl	Ano	med	
molitvijo	in	jo	blagoslovil?	(Eli.)	

6) Kako	je	dala	Ana	ime	svojemu	sinu?	(Samuel.)	
7) Zakaj	je	pomembno	biti	iskren	in	moliti	iz	vsega	

srca?	(Dovolite	otrokom	odgovoriti.)		
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DLANI	MOLITVE	(ročno	delo)	
 

Otroci se bodo naučili pomembnosti molitve, 
medtem ko bodo izdelovali par dlani molitve. 
	

Teme:	
Vera,	molitev	
	

Čas	trajanja:	
Približno	15	minut.	
	

Priprava:	
Pred	pričetkom	srečanja	natisnite	 in	 izrežite	roke	
za	vsakega	otroka.	Roke	1	vsebujejo	 leve	 roke	 in	
Roke	 2	 so	 desne	 roke.	 Izdelek	 bo	 obstojnejši,	 če	
ga	boste	natisnili	na	trši	papir.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Otroci	naj	pobarvajo	eno	stran	roke.	Pazite:	otroci	
naj	 pobarvajo	 samo	 stran,	 kjer	 je	 natisnjeno	 –	
zadnjo	 stran	naj	 pustijo	 prazno,	 da	 jo	 bodo	 lažje	
zalepili	na	leseno	kljukico.	
	

Pomagajte	 otrokom	 napisati	 svoja	 imena	 na	
konec	kljukice.	
	
Ko	 otroci	 končajo	 barvanje	 na	 eni	 strani	 vsake	

Razložite	otrokom,	da	Bog	sliši	naše	molitve	in	nanje	
odgovarja	na	zelo	raznolike	načine.	Včasih	odgovori	
»Da«,	spet	drugič	»Ne«,	kdaj	pa	kdaj	pa	reče	
»Počakaj«.	

»O	Bog,	usliši	mojo	
molitev,	prisluhni	izrekom	

mojih	ust.«	
Psalm	54,4	

SVETOPISEMSKA	VRSTICA	(7	minut)	

SVETOPISEMSKA	ZGODBA	(20	minut)	

PRIPOMOČKI:	

Model	rok	1	(str.	8)	
Model	rok	2	(str.	9)	
Lesene	kljukice	
Lepilo	
Barvice,	flomastri	ali	voščenke	
Trši	papir	

ČAS	ZA	ZABAVO	(15	minut)	
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roke,	 jim	 pomagajte	 zlepiti	 ju	 skupaj.	 Ko	 boste	
roke	lepili	na	kljukico,	pazite	da	bodo	prsti	v	ravni	
liniji,	 da	 bodo	 roke	 v	molitveni	 pozi.	 Čim	 bolj	 so	
roke	 zalepljene	 na	 konec	 kljukice,	 tem	 bolj	 se	
bodo	 premikale.	 Ko	 se	 lepilo	 posuši,	 lahko	 prste	
malo	upognete	navznoter,	da	se	bodo	dotikali	ko	
boste	kljukico	zaprli.	Ko	boste	kljukico	odpirali	 in	
zapirali,	bo	 izgledalo	kot	da	roke	ploskajo.	Naj	se	
lepilo	posuši	in	nato	demonstrirajte,	kako	se	roke	
odpirajo	 in	 zapirajo,	 kot	da	bi	ploskale	ali	 kot	da	
molijo,	ko	so	v	zaprtem	položaju.	
	

Kaj	boste	povedali:	
Ko	 boste	 otrokom	 pomagali	 pri	 izdelavi	 rok,	
govorite	 o	 pomembnosti	 molitve,	 naštejte	 nekaj	
imen	 iz	 Svetega	 pisma,	 ko	 jim	 je	 Bog	 pomagal	
zaradi	molitve.		
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UGANI	KDO?	(igra)	
	

Zabavna igra, ki bo otrokom pomagala 
prepoznati, da je Bog ustvaril vsakega izmed nas 
na zelo poseben način. 
	

Tema:	
Božji	otrok,	samopodoba.	

	
	
	
	

	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Otroci	 naj	 se	 posedejo	 v	 krog.	 Opišite	 izgled	 in	
značaj	 enega	 izmed	 otrok,	 ki	 sedi	 v	 krogu.	 Otroci	
bodo	poskušali	 uganiti,	 koga	 imate	 v	mislih.	Vmes	
pa	 namignite,	 da	 je	 Bog	 čudovito	 ustvaril	 vsakega	
izmed	njih	in	jim	dal	mnoge	talente	in	sposobnosti.	
Ko	 se	 boste	 igrali	 to	 igro,	 poskusite	 vključiti	 tudi	
otrokove	talente	in	sposobnosti	za	namig.		
	
Ko	otroci	uspešno	ugotovijo,	koga	ste	opisovali,	jim	
čestitajte	in	pričnite	znova,	dokler	ne	bodo	opisani	
vsi	 otroci.	 Če	 vam	 čas	 dopušča,	 lahko	 poskusite	
opisati	nekoga,	ki	ga	vsi	zelo	dobro	poznajo,	ampak	
ni	z	vami	v	sobi	(na	primer	Jezus,	pastor,	učitelj	…).	
	
Končajte	igro	z	zahvalo	Bogu,	da	nas	je	ustvaril	tako	
čudovite	 in	 da	 nam	 je	 dal	 edinstvene	 talente	 in	
sposobnosti.		
	

DODATNI	ČAS	ZA	ZABAVO	(10	minut)	

PRIPOMOČKI:	

Nič	
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NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	 spet	 prihodnji	 teden	 in	
izvedeli	 boste,	 če	 je	 Ana	 držala	
svojo	obljubo.	

	

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	 z	 zahvaljevanjem	 Bogu,	 ker	 usliši	 naše	
molitve	 in	 se	 mu	 zahvalite,	 da	 nas	 oskrbuje	 s	
prigrizki.	
	
	
	
	
Medtem	 ko	 otroci	 čakajo	 na	 svoje	 starše,	 naj	
dokončajo	z	barvanjem	pobarvanke	»Ana	moli	za	
sina«,	s	čimer	so	pričeli	na	začetku	srečanja.	
	
	
	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	odnese	domov.	
	

MOLITEV	in	PRIGRIZEK	(10	minut)	

VEROUČNI	LIST	ZA	DOMOV	

ZAKLJUČNA	AKTIVNOST	(5-10	minut)	
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Kaj	smo	se	naučili:	

Danes	se	je	vaš	otrok	učil	o	ženi	Ani,	ki	je	bila	zelo	žalostna	in	je	jokala,	ker	ni	mogla	
roditi	otrok.	Zelo	močno	si	je	želela	otrok	in	tako	je	molila	k	Bogu.	Obljubila	mu	je,	
da	če	 ji	nakloni	 sina,	ga	bo	posvetila,	da	mu	bo	služil.	Bog	bi	 lahko	 rekel	»ne«	ali	
»mogoče«,	toda	odgovoril	ji	je	z	»da«.	Ko	se	je	rodil	njen	sin	Samuel,	ga	je	Ana	še	
kratek	čas	negovala	in	ga	nato	podarila	Bogu.	Iz	te	zgodbe	se	je	vaš	otrok	naučil	o	
moči	molitve,	ki	prihaja	iz	srca	(svetopisemsko	besedilo	iz	1	Samuela	1,1-20).		

Kaj	si	bomo	zapomnili:			

»O	Bog,	usliši	mojo	molitev,	prisluhni	izrekom	mojih	ust.«	(Psalm	54,4)		

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	spomniti	se	
na	to,	kaj	se	je	naučil	pri	tej	lekciji.	

Predlog	za	aktivnost	staršev	in	otroka:	

Vzemite	 si	 ta	 teden	 nekaj	 časa	 in	 napišite	molitveni	 seznam	 vseh	 prošenj,	 ki	 jih	
imate	v	družini.	Nekatere	stvari	 so	za	vašega	otroka	še	pretežke	za	 razumeti,	a	 s	
tem,	 ko	 delite	 potrebe	 družine,	 ima	 vsakdo	 možnost	 moliti	 zanje.	 Opomnite	
otroka,	da	Bog	vedno	odgovori	na	molitve,	a	odgovor	ni	nujno	vedno,	kot	bi	si	ga	
mi	želeli.	Vzemite	si	čas	ta	teden	in	molite	za	te	stvari	ter	opazujte,	kako	se	bo	Bog	
odzval.	Seveda,	to	lahko	traja	več	kot	teden	dni,	a	je	dober	začetek.	Otroci	molijo	
prav	posrečeno	in	zanimivo.	Ko	bi	le	odrasli	lahko	tako	iskreno	molili,	kot	to	počno	
otroci.		

Dnevna	molitev:	

Dragi	Gospod,	hvala	 ti	 za	Anino	zgodbo	 in	da	si	 jo	uslišal	 ter	 ji	dal	 sina.	Pomagaj	
nam	biti	kot	Ana,	ki	je	vztrajala	v	molitvi.	Naj	se	spominjamo,	da	vedno	molimo	in	
hvala	ti	za	čudovite	stvari,	s	katerimi	nas	oskrbuješ,	kot	si	tudi	Ano.	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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Ana	je	molila	za	otroka	mnoga	leta.	Ko	je	nastopil	pravi	čas,	je	Bog	uslišal	njeno	molitev	(1	Samuel	
1,1-20	Parafrazirano).	
	
	
Živel	je	mož	po	imenu	Elkana,	ki	je	imel	dve	ženi.	Eni	je	bilo	ime	Ana	in	drugi	Penina.	Penina	je	rodila	
sinove	 in	 hčere,	 a	 Ana	 ni	 imela	 nobenega	 otroka.	 Ana	 je	 bila	 globoko	 zaskrbljena,	 saj	 si	 je	 želela	
otroka,	 a	 ga	 ni	 mogla	 roditi.	 Da	 bi	 bilo	 še	 slabše,	 se	 je	 Penina,	 ki	 je	 imela	 dosti	 otrok,	 iz	 nje	
posmehovala.	
	
	
Aninin	 mož	 Elkana	 je	 Ano	 zelo	 ljubil	 in	 jo	 skušal	 potolažiti,	 toda	 Anino	 hrepenenje,	 da	 bi	 dobila	
dojenčka,	je	bilo	zelo	veliko.	Ni	jo	bilo	mogoče	potolažiti.		
	
Kot	je	bil	njihov	vsakoletni	običaj,	je	šel	Elkana	z	svojo	družino	v	mesto	Šilu,	da	bi	slavil	Boga	in	opravil	
žrtvovanje.	 Anino	 srce	 je	 bilo	 obteženo,	 ker	 je	 želela	 otroka	 in	 ker	 je	 Penina	 nadaljevala	 z	
posmehovanje.	 Ana	 je	 grenko	 jokala	 in	molila	 h	Gospodu	 zunaj	 templja.	Med	 svojo	molitvijo	 se	 je	
zaobljubila	Bogu,		da	če	ji	nakloni	sina,	ga	bo	posvetila	nazaj	Bogu.		
	
Duhovnik	po	imenu	Eli	je	opazoval	Ano	med	molitvijo.	Ana	je	molila	v	svojem	srcu	in	njene	ustnice	so	
se	premikale,	a	nisi	mogel	slišati	njenega	glasu.	Ana	je	tako	zavzeto	molila,	da	je	duhovnik	Eli	mislil,	
da	je	Ana	bila	pijana!	
	
"Nisem	pijana,	samo	globoko	zaskrbljena,"	je	rekla	Ana.	
	
Eli	je	odgovoril:	”Pojdi	v	miru	in	Bog	Izraela	ti	naj	izpolni	željo,	za	katero	sig	a	prosila.”	
	
Elijev	blagoslov	je	ohrabril	Ano,	zato	je	ta	šla	svojo	pot.	Gospod	se	je	spomnil	Ane	in	čez	nekaj	časa	je	
zanosila	in	rodila	sina.	Ana	je	bila	zelo	srečna.	Sinu	je	dala	ime	Samuel,	rekoč	“Ker	sem	Boga	prosila	
zanj”.	
	
	

KONEC	
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