
		

	

BLEŠČEČA		
JUTRANJA	ZVEZDA	

JEZUSOVO	ROJSTVO	

Otroci	bodo	izvedeli	o	treh	modrih,	ki	so	sledili	bleščeči	zvezdi	na	nebu,	
da	bi	našli	Jezusa,	ki	ga	imenujemo	tudi	bleščeča	jutranja	zvezda.	

	

	
	

2.	lekcija	

	

1

Teme:	
Jezusovo	rojstvo,	božič,	blišč.	
	
	
	
ISKANJE	ZVEZDE	(aktivnost)	
	

Otroci iščejo zvezde, ki spadajo skupaj, ker je 
tudi Jezus bleščeča jutranja zvezda. 
	

Teme:	
Jezus,	usmerjanje,	zabava.	
	

	
	
	
	
	

Čas	trajanja:	
Približno	5	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 začetkom	 srečanja	 natisnite	 predlogo	 za	
vsakega	otroka.	
	
Kaj	boste	naredili:	
Dajte	 vsakemu	 otroku	 pisalo	 in	 kopijo	 predloge.	
Preberite	 Razodetje	 22,16	 na	 glas.	 Medtem	 ko	
otroci	 iščejo	 zvezde,	 ki	 spadajo	 skupaj,	 jih	
spomnite,	 da	 je	 Jezus	 imenovan	 tudi	 bleščeča	
jutranja	zvezda.	

2

Vprašanja	za	razpravo:	
1) Zakaj	 mislite,	 da	 se	 Jezusa	 primerja	 z	 zvezdo?	

(Jezus	je	čudovit	in	luč	temačnemu	svetu.)	
2) Kako	 nam	 zvezde	 lahko	 pomagajo?	 (Pomagajo	

nam	 videti	 pot,	 ko	 je	 zunaj	 tema.	 Mornarji	 si	
pomagajo	 z	 zvezdami	 pri	 uravnavanju	 ladje	
ponoči.)	

3) Kako	je	Jezus	kot	zvezda,	ki	usmerja?	(Jezus	daje	
našemu	življenju	smer.)	

	

 
	
	
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	(5	minut)	

		ZAČETNA	MOLITEV	(5	minut)	

PRIPOMOČKI:	

Predloga	za	vsakega	otroka	(str.	5)	
Pisala	
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Otroke	 zberite	 okrog	 sebe	 za	 svetopisemsko	
zgodbo.	Po	uvodu	preberite	odlomke	neposredno	
iz	 Svetega	 pisma.	 Če	 je	 mogoče,	 uporabite	
otroško	Sveto	pismo.	
	

Uvod:		
Božič	 je	 čas,	 ko	 družine	 pridejo	 skupaj.	 Nekateri	
potujejo	zelo	daleč,	da	bi	se	srečali	 z	družino.	Ali	
se	spomnite	božiča,	ko	ste	imeli	goste?	Kaj	pa,	ko	
ste	vi	obiskali	družino,	morda	svoje	 stare	 starše?	
Kmalu	zatem,	ko	je	bil	Jezus	rojen,	je	tudi	on	dobil	
goste.	 Pastirji	 so	 bili	 prvi,	 ki	 so	 obiskali	 Jezusa,	
kajti	angeli	so	jim	povedali,	kje	najdejo	dojenčka.	
	

Čez	 nekaj	 časa	 pa	 so	 posebni	 gostje	 z	 Vzhoda	
iskali	 Jezusa.	Kako	pa	bi	 ga	 lahko	našli?	 Spomnili	
so	se	sledečih	besed	preroka:	
	

Preberite	4	Mojzes	24,17a		
	

»Vidim	 ga,	 pa	 ne	 sedaj,	 gledam	 ga,	 pa	 ne	 blizu.	
Zvezda	vzhaja	iz	Jakoba.«	
	

Preberite	Matej	2,1-2	in	9-12	
	

Vprašanja	za	razpravo:	
1) Modri	so	prišli	z	Vzhoda	poiskat	Jezusa?	Čemu	

so	sledili,	da	so	ga	našli?	(Zvezdi.)	
2) Kaj	so	želeli	storiti,	ko	so	našli	Jezusa?	(Želeli	so	

ga	počastiti.)	
3) Kaj	 so	 ti	 gostje	 prinesli	 s	 sabo?	 (Zlato	 oz.	

zaklad,	kadilo	in	miro.)	
4) A	je	zvezda	bleščeča	ali	temna?	(Bleščeča.)	
5) Ali	 ste	 vedeli,	 da	 je	 Jezus	 imenovan	 bleščeča	

jutranja	zvezda?	(Dovolite	otrokom	odgovoriti.)	
	

Preberite	Razodetje	22,16		
	

»Jaz,	Jezus,	sem	poslal	svojega	angela,	da	bi	vam	
pričeval	 o	 tem	 glede	 Cerkva.	 Jaz	 sem	 Davidova	
korenina	in	rod,	bleščeča	jutranja	zvezda.«	

2

	

	
	
BLEŠČEČA	ZVEZDA	(ročno	delo)	
 

Ročno delo, ki ga otroci lahko obesijo v svoji sobi 
ali na božično drevo. 
	

Teme:	
Božji	otrok,	božič,	luč,	samovrednost,	pričevanje.	

	

Čas	trajanja:	
Približno	15	minut.	
	

Priprava:	
Teden	pred	srečanjem	prosite	starše,	da	prinesejo	
majhno	 fotografijo	 svojega	 otroka.	 Pojasnite,	 da	
boste	 obraz	 otroka	 izrezali	 in	 bodo	 otroci	 to	
uporabili	 za	 ročno	 delo	 na	 srečanju.	 Če	 nimate	
fotografij,	lahko	izrežete	obraze	iz	revij.		
	

Pred	srečanjem	iz	pene	ali	kartona	izrežite	eno	ali	
več	zvezd	za	vsakega	otroka,	uporabljajoč	model	s	
predloge.	Na	konici	enega	kraka	naredite	luknjo	in	
zvežite	 trak,	 tako	 da	 se	 zvezda	 lahko	 izobesi.	
Odvisno	 od	 starosti	 otrok	 lahko	 na	 rob	 vseh	
krakov	nanesete	še	bleščice.		
	

Kaj	boste	naredili:	
Dajte	 vsakemu	 otroku	 zvezdo	 in	 lepilo.	 Na	
fotografiji	naj	izrežejo	svoj	obraz	in	ga	nalepijo	na	
sredino	zvezde.	Nato	jim	pomagajte,	da	pod	sliko	
ali	na	enega	izmed	krakov	napišejo	še	svoje	ime.	
	

Zakaj	 so	 se	 silno	 razveselili?	 (Ker	 so	 vedeli,	 da	 to	
pomeni,	da	je	Jezus	rojen.)	
	
	

»Ko	so	zagledali	zvezdo,	
so	se	silno	razveselili.«	

SVETOPISEMSKA	VRSTICA	(5	minut)	

SVETOPISEMSKA	ZGODBA	(15	minut)	 		ČAS	ZA	ZABAVO	(15	minut)	

Matej	2,10	

PRIPOMOČKI:	
Pena	ali	močan	karton	
Predloga	z	zvezdo	(str.	6)	
Flomastri	ali	pisala	
Lepilo	in	bleščice	
Trakovi	in	škarje	
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Zaključna	molitev:	
Zaključna	 molitev	 dá	 otrokom	 priložnost,	 da	 se	
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.	
	

Prigrizek:	
Za	tovrstni	dogodek	bodo	najbolj	primerni	božični	
piškoti,	 še	 posebej,	 če	 so	 v	 obliki	 zvezdic.	
Zahvalite	 se	 Bogu	 za	 hrano	 in	 za	 to,	 da	 je	 poslal	
Jezusa	na	zemljo,	da	bi	živel	med	nami.	
	
	
	
	
Iz	kartona	ali	tršega	papirja	izrežite	veliko	zvezdo.	
Izberite	 enega	 otroka,	 ki	 bo	 začel	 in	mu	 izročite	
zvezdo.	Medtem	 ko	 ostali	 otroci	 sedijo	 na	 tleh	 z	
zaprtimi	 očmi,	 se	 otrok	 z	 zvezdo	 premika	 po	
prostoru	na	neko	mesto,	ki	si	ga	sam	izbere.	Nato	
naj	 ta	 otrok	 dvigne	 zvezdo	 in	 reče:	 »Ko	 so	
zagledali	zvezdo,	so	se	silno	razveselili.«	Nato	naj	
vsi	odprejo	oči,	vstanejo,	gredo	tja,	kjer	je	zvezda	
in	se	tam	usedejo	na	tla.	
	

Hitro	 izberite	 drugega	 otroka,	 ki	 stori	 enako.	 Na	
vrsto	naj	pride	čim	več	otrok.	
	
	
	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	odnese	domov.	
	

MOLITEV	in	PRIGRIZEK	(10	minut)	

ZAKLJUČNA	AKTIVNOST	(5-10	minut)	

1

Kaj	boste	povedali:	
Kot	 verniki	 Jezusa	 Kristusa	 moramo	 sijati	 zanj.	
Tako	 ga	 lahko	 spoznajo	 tudi	 tisti,	 ki	 ga	 še	 ne	
poznajo,	 ker	 svetimo	 kot	 luč.	 Sveto	 pismo	 pravi:	
»Tako	 naj	 vaša	 luč	 sveti	 pred	 ljudmi,	 da	 bodo	
videli	vaša	dobra	dela	in	slavili	vašega	Očeta,	ki	je	
v	nebesih«	(Matej	5,16).	
	
	

	

MODRI	IŠČEJO	JEZUSA	(aktivnost)	
 

Otroci s pomočjo črke D pomagajo modrim najti 
pot do dojenčka Jezusa. 
	

Teme:	
Jezusovo	rojstvo,	božič,	slediti	Jezusu.	

	

Čas	trajanja:	
Približno	12	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 srečanjem	 natisnite	 za	 vsakega	 otroka	
predlogo.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Pojasnite	 otrokom,	 da	 bodo	 modrim	 pomagali	
najti	 pot	 do	 dojenčka	 Jezusa	 tako,	 da	 pobarvajo	
vsak	 odtis	 stopala	 s	 črko	 D.	 Medtem	 ko	 otroci	
delajo	 na	 tej	 aktivnosti,	 jim	 pripovedujte	 o	 tem	
potovanju,	ko	so	modri	iskali	Jezusa.	Opišite,	kako	
je	Bog	uporabil	zvezdo,	da	 je	vodila	tri	modre	do	
Jezusa.	 Zaključite	 s	 tem,	 da	 so	 tudi	 danes	modri	
tisti,	ki	iščejo	Jezusa.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

PRIPOMOČKI:	
Predloga	za	vsakega	otroka	(str.	7)	
Barvice	ali	voščenke	

		DODATNI	ČAS	ZA	ZABAVO	(12	minut)	

VEROUČNI	LIST	ZA	DOMOV	

NASLEDNJI	TEDEN	
Za	 naslednji	 teden	 izberite	 še	
eno	 zanimivo	 lekcijo	 iz	 zbirke	
lekcij.	
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Kaj	smo	se	naučili:	

Danes	se	je	vaš	otrok	učil	o	modrih	z	Vzhoda	in	o	bleščeči	jutranji	zvezdi.	Modri	so	
dolgo	 preučevali	 nebo,	 ko	 pa	 so	 opazili	 posebno	 zvezdo,	 so	 se	 zelo	 razveselili.	
Vedeli	so,	da	je	napočil	čas,	ko	se	bo	rodil	kralj.	Daleč	so	potovali,	da	bi	našli	Jezusa.	
Svojo	 vdanost	 so	 želeli	 pokazati	 tako,	 da	 so	 prinesli	 posebna	 darila	 za	 kralja	
(svetopisemsko	besedilo	iz	4	Mojzes	24,17a;	Matej	2,1-2,	9-12).		

Kaj	si	bomo	zapomnili:			

»Ko	so	zagledali	zvezdo,	so	se	silno	razveselili.«	(Matej	2,10)		

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	ustvarite	lastno	božično	igro.	Če	imate	več	otrok,	naj	tudi	oni	sodelujejo.	
Odigrajte	Jezusovo	rojstvo.	Nato	izdelajte	zvezdo,	ki	bo	predstavljala	zvezdo,	ki	so	
ji	modri	sledili.	Odigrajte	del,	ko	modri	pridejo	k	Jezusu	in	prinesejo	darila	za	kralja.	
Za	 darila	 uporabite	 resnične	 predmete.	 To	 je	 lahko	 preprosta	 igra,	 vendar	 bodo	
otroci	na	 ta	način	dobili	 idejo,	 kako	vznemirljivo	 je	bilo	prvič	 videti	 Jezusa.	Na	 ta	
način	bodo	otroci	doživeli	veselje	ob	tem,	da	dajo	Jezusu	nekaj	posebnega	za	božič.	

Dnevna	molitev:	

Dragi	 Gospod,	 hvala	 ti	 za	 zgodbo	 o	 modrih	 in	 o	 tem,	 kako	 so	 prinesli	 darila	 in	
počastili	 tebe.	Pomagaj	nam,	da	bi	tudi	mi	bili	kakor	oni	 in	bi	ti	dali	najboljše,	kar	
imamo.	 Ti	 si	 Kralj	 nad	 kralji	 in	 Gospod	 nad	 gospodi.	 Pomagaj	 nam,	 da	 imamo	
radodarna	srca	ne	samo	danes,	ampak	vsak	dan.	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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