
		

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.	
	

BOG ME ŠČITI 
BOG SKRBI ZAME 

Ta	lekcija	bo	pomagala	otrokom	razumeti,	kako	jih	Bog	ob	vsakem	času	
čuva	in	ščiti,	kjerkoli	so.	

	

 
 

2. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

Teme:		
Pogum,	Božja	ljubezen,	zaščita,	preskrba.	

	
Ko	 otroci	 prispejo,	 jih	 prosite,	 da	 se	 usedejo	 na	
tla.	Vprašajte	jih	sledeča	vprašanja:	

1) A	lahko	naštejete	nekaj	ljudi,	ki	imajo	takšne	
službe,	 da	 nas	 ščitijo?	 (Gasilci,	 policisti,	
zdravniki.)	

2) Kako	 nas	 ti	 ljudje	 ščitijo?	 (Pred	 ognjem,	
slabimi	ljudmi,	boleznijo.)	

3) Ali	bi	bilo	 strašno,	 če	ne	bi	 imeli	 ljudi,	 ki	bi	
nas	ščitili?	(Dovolite	otrokom	odgovoriti.)	

	

Nato	 povejte	 otrokom,	 da	 naša	 najboljša	 pomoč	
in	 zaščita	 prihajta	 od	 našega	 nebeškega	 Očeta.	
Bog	ščiti	tiste,	ki	ga	ljubijo	in	mu	sledijo.	Zato,	ker		
nas	Bog	varuje,	nam	ni	treba	nikoli	skrbeti.	
	
	
	

	
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.		
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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	 učili,	 da	 Bog	 ščiti	 tiste,	 ki	 ga	
ljubijo.	 Pokriva	 jih	 z	 odejo	 zaščite	 in	 njegova	
naklonjenost	 je	 kot	 veličasten	 ščit,	 ki	 obkroža	
njegove	otroke.	
	

Preberite	Psalm	5,12-13	
	

Vprašanja	za	razpravo: 	
1) Kaj	 mislite,	 da	 pomeni	 zatočišče?	 (Zavetje,	

zaščita,	varen	kraj.)		
2) Kaj	moramo	storiti	sedaj,	ko	vemo,	da	Bog	ščiti	

svoje	 otroke?	 (Veseliti	 se	 in	 radovati	 –	
peti/vrsikati.)	

3) Kaj	pravi	Sveto	pismo,	da	Bog	nudi	tistim,	ki	ga	
ljubijo?	(Zaščito.)	

4) Bog	nas	krona	z	________?	(Milostjo.)	
5) Katere	besede	še	 lahko	uporabimo	za	zaščito?	

(Varnost,	podpora,	zatočišče,	ščit.)	
6) Ali	 obstaja	 še	 nekaj	 ali	 nekdo,	 ki	 nas	 lahko	

zaščiti	bolj	kakor	Bog?	(Ne.)	
	

	
	
JEZUSOV	VZGLAVNIK	(ročno	delo)	
Ko	otroci	zvečer	zaspijo,	mislijo	na	Jezusa.	Zjutraj	
pa	se	mu	zahvalijo	za	nov	dan.	
	

Teme:	
Jezus,	zaščita,	hvaležnost.	

	
	
	
	
	
	
	
Trajanje:	
Približno	20	minut.	
	

Priprava:	
Glede	 na	 starost	 otrok	 lahko	 narišete	 slike	 na	
prevleke	 in	 jih	 oni	 pobarvajo.	 Starejši	 otroci	 pa	
lahko	 naredijo	 vse	 sami.	 V	 prevleko	 vstavite	
karton.	 To	 bo	 zavarovalo	 prevleko,	 da	 se	
flomaster	ne	bo	videl	na	drugi	strani.	Otroci	lahko	
najprej	 zvadijo	 svoje	 skice	 na	 praznem	 listu	
papirja.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Vsakemu	otroku	dajte	prevleko	(in	karton).	Na	eni	
strani	naj	otroci	pobarvajo	ali	narišejo	veliko	sliko	
nasmejanega	 sončnega	 vzhoda.	 Okoli	 pa	 naj	
zapišejo	sledeče	besede:	
	

»Dobro	 jutro,	 Božji	 otrok,	 daj	 Bogu	 čast	 v	
današnjem	dnevu.«	
	

Ko	 končajo,	 obrnite	 prevleko	 in	 tam	naj	 narišejo	
ali	pobarvajo	mavrico.	Pod	mavrico	naj	zapišejo:	
	

»Dragi	Gospod	Jezus,	pazi	name,	ko	spim.«	
	

Kaj	boste	povedali:	
Vsako	 jutro	 ko	 se	 zbudite,	 obrnite	 blazino	 na	
stran,	ki	pravi:	»Dobro	jutro,	Božji	otrok,	daj	Bogu	
čast	v	današnjem	dnevu.«	To	nas	bo	opomnilo,	da	
se	Bogu	vsak	dan	zahvalimo.	Ko	se	pripravite		

»Tisti, ki se bojite 
Gospoda, zaupajte v 

Gospoda, on je njihova 
pomoč in ščit .« 

Psalm 115,11 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (5 minut) 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 

Otrokom	pojasnite,	da	Bog	pazi	na	svoje	otroke	in	
jih	 ščiti.	 Bog	 nikoli	 ne	 spi	 ali	 drema,	 da	 lahko	
varuje	nas,	ko	spimo	in	ko	smo	pokonci.	
	

ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Bela	prevleka	za	vzglavnik	za	vsakega	otroka	
Barvni	alkoholni	flomastri	
Karton	za	podlago	
Listi	A4	velikosti	
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zvečer	 za	 spanje,	 obrnite	 blazino	 na	 stran,	 kjer	
pravi:	»Dragi	Gospod	Jezus,	pazi	name,	ko	spim.«	
Če	 vemo,	 da	 nas	 Bog	 čuva,	 bomo	 imeli	 dober	
spanec.	
	
	
	
TOPLINA	KRIŽA	(igra)	
Otroke	vodite	v	igro	iskanja	skritega	križa.	
	
Teme:	
Križ,	Božja	ljubezen.	
	
	
	
	
	
Čas	trajanja:	
Približno	15	minut.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Izberite	 enega	 otroka,	 ki	 naj	 vzame	 majhen	 križ	
(dovolj	bo	 izrezan	križ	 iz	papirja,	kot	 je	prikazano	
na	sliki)	 in	ga	skrije	nekje	v	prostoru,	medtem	ko	
ostali	 otroci	 zunaj	 čakajo.	 Ko	 otrok	 skrije	 križ,	
spustite	ostale	nazaj	v	sobo.	Otrok,	ki	je	skril	križ,	
bo	 klical	 imena	 otrok	 in	 govoril,	 če	 je	 toplo	 ali	
mrzlo	 glede	 na	 to,	 kako	 blizu	 križa	 bodo.	
Nadaljujejo	 naj	 tako	 dolgo,	 dokler	 ne	 najdejo	
skritega	križa.	Če	vam	čas	dovoljuje,	lahko	tisti,	ki	
najde	križ,	križ	ponovno	skrije,	da	se	 lahko	otroci	
igrajo	še	enkrat.	
	

Kaj	boste	povedali:	
Ko	se	bližamo	Bogu,	lahko	čutimo	njegovo	toplino	
in	ljubezen.	On	pa	nas	priteguje	bliže	k	sebi.	Ko	pa	
se	 obrnemo	 vstran	 od	 njega	 in	 gremo	 v	 drugo	
smer,	 je	 vedno	 težje	 čutiti	 toplino	 in	 ljubezen,	 ki	
ju	 ima	 do	 nas.	 »Zakaj	 ti,	 Gospod,	 si	 dober	 in	
odpuščaš,	ti	si	poln	dobrote	do	vseh,	ki	te	kličejo.«	
(Psalm	86,5)	
	
	
	
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	 k	 Bogu	 in	 zahvalo	 za	 njegovo	
ljubečo	 naklonjenost	 in	 da	 nam	 pomaga	 rasti.	
Tako	 kot	 je	 Bog	 danes	 priskrbel	 prigrizek	 za	 nas,	
bo	 poskrbel	 za	 druge	 stvari,	 ki	 jih	 potrebujemo	
čez	dan.	
	
	
	
Ko	 otroci	 čakajo,	 da	 jih	 pridejo	 starši	 iskat,	 jim	
povejte	o	različnih	načinih	na	katere	nas	Bog	ščiti.	
Bog	 nam	 daje	 dobro	 hrano,	 da	 jo	 lahko	 jemo	 in	
lepe	kraje	za	živeti.	Daje	nam	ljubezen	in	modrost.	
Dal	nam	je	svojo	besedo,	Sveto	pismo,	da	se	lahko	
učimo	še	več	o	njem.	
	
	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	jo	odnese	domov.	
	

	
	 	

MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 

ZAKLJUČNA AKTIVNOST (10 minut) 

DODATNI ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Majhen	križ	

NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	 spet	 prihodnji	 teden	 in	
izvedeli	 boste,	 kako	 Bog	 skrbi	 za	
živali,	ki	jih	je	ustvaril.	
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Kaj smo se naučili: 

Danes se je vaš otrok učil kako nas Bog pazi in ščiti vsak dan našega življenja. Za 
nas skrbi na mnogo načnov, tako da nam priskrbi zavetje, kraj, ki mu lahko pravimo 
dom. Vaš otrok se je še naučil, da ko ljubimo Boga in smo mu voljni slediti, nam ne 
bo treba skrbeti za to, kaj se bo zgodilo. Bog ima načrt za nas in on želi, da si 
zapomnimo, da bo dobro skrbel za nas. Vse kar moramo storiti je, da ga ljubimo in 
mu sledimo (svetopisemsko besedilo iz Psalma 5,12-13).  

Kaj si bomo zapomnili:   

»Tisti, ki se bojite Gospoda, zaupajte v Gospoda, on je njihova pomoč in ščit!« (Psalm 
115,11)  
 
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: 

Otroka opozorite, da ima vsak drugačen »dom«. Nekateri prijatelji lahko živijo v 
stanovanju ali zelo lepi veliki hiši ali pa v majhni hiši. Opomnite jih, da je Bog 
vsakemu dal kraj, kjer živi. Z njim lahko delite svojo preteklost, kot npr. kje ste 
odraščali in kako drugačno je bilo od tega danes. Povejte kako vas je že takrat Bog 
zaščitil. Dal vam je kraj, kjer ste lahko bili, posteljo, kjer ste lahko spali in odeje, s 
katerimi ste se pokrili, ko je bilo mrzlo. Na takšne stvari zlahka pozabimo, ampak 
če jih imamo v mislih, bomo lahko bolj hvaležni za Božjo zaščito. 

Dnevna molitev: 

Dragi Gospod, hvala ti za tvojo zaščito. Mogoče ne živim v najlepšem kraju, ampak 
Bog, ti si mi dal ta kraj, ki mu pravim dom. Dal si mi ga, da lahko živim svoje 
življenje zate. Pomagaj mi, da si zapomnim, da se ti vsak dan zahvalim za ta 
blagoslov. 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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