
		

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.	
	

Z BOGOM SE LAHKO 
POGOVARJAM 

MOLITEV 

Ta	 lekcija	 bo	 otrokom	 pomagala	 razumeti,	 kako	 Bogu	 ugaja,	 ko	 se	
pogovarjamo	z	njim	preko	molitve.			

	

 
 

1. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

Teme:		
Molitev,	ugajati	Bogu.	

	
Ko	 otroci	 pridejo,	 jih	 posedite	 na	 tla	 tako,	 da	
gledajo	 vas.	 Prosite	 jih,	 da	 dvignejo	 roko,	 če	 se	
spomnijo	 načina,	 kako	 bi	 se	 lahko	 pogovarjali	 z	
nekom,	 ki	 ni	 v	 tisti	 sobi	 z	 njimi.	 Če	 otroci	
potrebujejo	 pomoč,	 omenite	 telefone,	 pisma,	 e-
pošto	 ali	 mogoče	 celo	 vpitje.	 Nato	 jih	 vprašajte,	
če	imajo	kakšno	idejo	o	tem,	kako	lahko	govorimo	
z	Bogom.	
	
	

	
	
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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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: 	
Danes	se	bomo	naučili,	da	se	Bog	rad	pogovarja	z	
nami.	 Pogovoru	 z	 Bogom	 še	 drugače	 rečemo	
molitev.	Ali	ni	 super,	da	se	Bog	želi	pogovarjati	 z	
nami?	 Kako	 se	 lahko	 pogovarjamo	 z	 Bogom	 ali	
molimo?	Sveto	pismo	nam	v	Jeremiji	29,13	pravi,	
da	ko	molimo,	Bog	želi,	da	molimo	z	vsem	srcem	
in	resnično	govorimo	z	njim.			
	

Preberite	Jeremija	29,11-14	
	

Vprašanja	za	razpravo: 	
1) Kako	 še	 drugače	 rečemo	 pogovoru	 z	 Bogom?	

(Molitev.)		
2) Kako	moramo	moliti	k	Bogu?	(Z	vsem	srcem.)	
3) Ali	Bog	posluša,	ko	govorimo	z	njim	v	molitvi?	

(Da.)	
4) Kakšno	prihodnost	nam	Bog	želi?	(Bog	nam	želi	

srečno	prihodnost	in	upanje.)	
5) Ali	 je	 Bogu	 všeč,	 ko	 molimo	 k	 njemu?	 (Da,	

Bogu	je	všeč,	ko	se	pogovarjamo	z	njim.)	
6) O	katerih	stvareh	lahko	govorimo	z	Bogom,	ko	

se	 pogovarjamo	 z	 njim?	 (Dovolite	 otrokom	
odgovoriti.)	

	

	
	
	
	

ZRCALJENJE	(aktivnost)	
Čudovita	 igra,	 preko	 katere	 se	 bodo	 otroci	
naučili,	kdaj	in	kako	vse	lahko	molijo.	
	

Tema:	
Molitev.	
	
	
	
	
	
Čas	trajanja:	
Približno	20	minut.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Otroke	 spodbudite,	 da	 razmisljo,	 na	 kakšne	
načine	 vse	 lahko	 molimo.	 Če	 bodo	 potrebovali	
pomoč,	 jim	 naštejte:	 sede,	 ko	 hodimo,	 ko	 se	
uležemo	 v	 posteljo,	 pred	 kosilom,	 na	 avtobusu	
itd.	Nato	poskušajte	uporabiti	čim	več	načinov	za	
molitev.	Vsak	naj	se	usede	na	tla	v	miren	kotiček	
in	moli	zelo	potiho.	Nato	lahko	skupaj	molite	skozi	
pesem.	 Lahko	 hodite	 v	 krogu	 in	molite.	Molite	 s	
sklenjenimi	 rokami	 ali	 z	 dvignjenimi.	 Lahko	
pokleknete	in	molite.	Lahko	se	pretvarjate,	da	ste	
se	 ulegli	 v	 posteljo	 in	molite.	 Spodbudite	 jih,	 da	
Bogu	ni	pomembno,	kdaj	in	kako	z	njim	govorimo.	
Le	da	se	z	njim	pogovarjamo	z	vsem	srcem.		
	

(Za	 molitev	 lahko	 uporabite	 besede	 iz	
svetopisemske	vrstice	Psalma	27,7).	
	

»Poslušaj, Gospod, 
moj glas, s katerim 

kličem, izkaži mi milost 
in me usliši!« 

Psalm 27,7 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (5 minut) 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 

Pojasnite	 otrokom,	 da	 Bog	 želi,	 da	 pridemo	 k	
njemu	 in	se	pogovarjamo	z	njim.	Bog	želi,	da	mu	
povemo,	 kar	 imamo	 v	 srcu	 in	 mislih.	 Bog	 je	
odličen	 poslušalec	 in	 želi	 nam	 samo	 najboljše.	 Z	
njim	lahko	govorimo	kadar	koli	in	kjerkoli.		
	

PRIPOMOČKI: 
Majhni	vzglavniki	
Stoli	

ČAS ZA ZABAVO (20 minut) 
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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.	
	

Prigrizek:	
Začnite	 z	 molitvijo	 Bogu	 in	 zahvaljevanjem	 za	
Njegovo	 ljubezen	 in	 vse	 dobre	 stvari,	 ki	 jih	
priskrbi.	Vsak	dan	bi	si	morali	vzeti	čas	za	pogovor	
z	Bogom	in	Mu	peti	pesmi	slavljenja.		
	
	
	
	
Ko	 otroci	 čakajo,	 da	 jih	 pridejo	 starši	 iskat,	 se	 z	
njimi	 pogovarjajte	 o	 različnih	 načinih,	 kako	bodo	
molili	tudi	ko	pridejo	domov.			
	
	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	jo	odnese	domov.	
	
	
	
	
	
	
	

	
MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 

ZAKLJUČNA AKTIVNOST (10 minut) 

NASLEDNJI	TEDEN	
Če	zelo	glasno	vpijemo,	ali	nas	bo	
Bog	 bolje	 slišal?	 Pridite	 spet	
naslednji	teden	in	boste	izvedeli!	
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Kaj smo se naučili: 

Danes se je vaš otrok učil o molitvi. Molitev je način pogovarjanja z Bogom, našim 
Stvarnikom. Bogu je všeč, ko z njim govorimo o vseh stvareh. Želi komunicirati z 
našimi srci in umi, kadar koli želimo. Bog želi imeti tesen odnos z nami, zato je zelo 
vesel, ko si vzamemo čas in molimo k njemu (svetopisemsko besedilo iz Jeremije 
29,11-14).  

Kaj si bomo zapomnili:   

»Poslušaj, Gospod, moj glas, s katerim kličem, izkaži mi milost in me usliši!« (Psalm 
27,7)  
 
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: 

Pogovarjajte se, kako pomembno je moliti k Bogu. S svojim otrokom se usedite in 
po tiho govorite z Bogom. Otroku lahko pokažete, kako govoriti z Bogom tako, da 
to tudi sami počnete. To je enostaven način, kako ste mu lahko za vzor. Molite za 
kar koli, kar čutite. Nekateri primeri: zahvaliti se za lepo vreme, ki nam omogoča, 
da se lahko zunaj igramo, za dež, ki napoji rože in druge rastline, da niso več žejne. 
Dovolite otroku, da se sam izrazi Bogu in ga usmerjajte, če je to potrebno. To je 
lahko čudovit čas za učenje in rast.   

Dnevna molitev: 

Dragi Gospod, hvala, ker me poslušaš, ko govorim s tabo. Všeč mi je, kako si odprt 
in skrben. Vedno poslušaš vsako molitev, ki jo izrečem. Pomagaj mi, da se bom 
naučil, da je pogovor s tabo zelo pomemben za to, da imam lahko tesen odnos s 
tabo. Hvala, Bog, za tvojo ljubezen. Tudi jaz te ljubim. 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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Molitev 
1. lekcija: Z BOGOM SE LAHKO POGOVARJAM 
 
Prevod: Pia Šooš 
Tehnična ureditev: Sabina M. Scobie 
Ljubljana, 2017 
 
Material ni za prodajo. 
 

Prayer 
Lesson 1: I CAN TALK TO GOD 
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