
  

Uporaba: Koliko veselih ali žalostnih obrazov ste 
narisali? Ali je enostavno biti hvaležen, ko si vesel? 
(Da.) Ali je enostavno biti hvaležen, ko si žalosten? 
(Ne.) Sveto pismo pravi, da smo lahko hvaležni ne 
glede na vse, zaradi tega ker nas Bog ljubi in vedno 
poskrbi za nas. In medtem, ko nam je težko biti 
hvaležen, ko smo žalostni ali nesrečni, naše 
izkazovanje hvaležnosti kaže, da ljubimo Boga. 
 

PAVEL JE BIL 
HVALEŽEN 

HVALEŽNI LIKI 

Otroci se bodo naučili biti hvaležni ne glede na vse. 

 

 
 

3. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

Teme: 

 

Molitev, hvaležnost. 

LISTKI Z OBRAZI (aktivnost) 
Otroci bodo prepoznavali trenutke, ko je bilo 
enostavno ali težko izkazati hvaležnost. 
 

Teme: 
Hvaležnost. 
 
 
 
 

 
 
Čas trajanja: 
Približno 10 minut. 
 

Priprava: 
Razdelite vsakemu otroku nekaj samolepilnih 
listkov in flomaster. 
 

Kaj boste naredili: 
Recite otrokom, da bodo na vsak samolepilni 
listek narisali vesel ali žalosten obraz, medtem ko 
boste vi brali stavke (otroci lahko prilepijo listke 
na mizo pred sabo v času aktivnosti). 
1. »Lahko obiščem svoje stare starše.«  
2. »Zmagali smo nogometno tekmo.«  
3. »Morali smo oddati našega psa.« 
4. »Velika nevihta nam je poplavila dom.«  
5. »Imam nov nahrbtnik.«  
6. »Zašel sem v težave v šoli.« 
7. »Moj prijatelj je vpil name.« 
8. »Oče mi je pomagal pospraviti sobo.« 

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. 
 

PRIPOMOČKI: 

Samolepilni listki 
Flomastri 
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Zberite otroke okoli sebe in jih pripravite na čas za 
zgodbo. Po uvodu preberite odlomek neposredno 
in Svetega pisma. Če je potrebno, uporabite 
otroško sveto pismo in podprite zgodbo s slikami. 
 

Uvod: 
Ta mesec smo se naučili, da poznamo več 
različnih načinov izkazovanja hvaležnosti Bogu in 
drugim. Mojzes in Mirjam sta pela hvalnice in 
Hana je dala svojega sina, da je služil Bogu v 
templju. Danes pa se bomo naučili zakaj je bil 
Pavel hvaležen Bogu in vernikom iz Filip. Naučili 
se bomo izkazati hvaležnost tudi ko se soočamo s 
težkimi stvarmi. 
 

Preberite Filipljanom 1,1-21 
 

Vprašanja za razpravo: 
1) Kako pogosto se Pavel zahvali Bogu za vernike 

iz Filip? (Vsakokrat ko se spomni na njih.) 
2) Kako on moli? (Z radostjo.) 
3) Kaj Pavel deli z verniki iz Filip? (Božjo ljubezen 

in milost.) 
4) Za kaj on moli? (Da bo njihova ljubezen rastla.) 
5) Kje je bil Pavel, ko je pisal vernikom iz Filip? (V 

zaporu.)    
6) Kako je krivično ravnanje s Pavlom vplivalo na  

njegove prijatelje iz Filip? (Bili so spodbujeni da 
še bolj pridigajo.) 

7) Kakšen je bil Pavlov odziv nad širjenjem 
evangelija medtem ko je bil v ječi? (Veselje.) 

8) Kaj je Pavel vedel, da se bo zgodilo? (Da bo 
rešen.)   

9) Kakšen pomen imata življenje in smrt za Pavla? 
(Živeti pomeni služiti Kristusu in smrt pomeni 
biti z njim celo večnost.) 

10) Kako Pavel izkazuje hvaležnost Bogu in 
drugim? (Z molitvijo in s pisanjem pisem.) 

 

Zaključek: Pavel je napisal pismo hvaležnosti 
vernikom v Filipe, ko je bil v zaporu, in izkazal 
hvaležnost Bogu skozi molitev. Pavel nas uči, da 
lahko vedno izkazujemo hvaležnost ne glede na 
to, s čim se soočamo, saj ima Bog vedno vse pod 
kontrolo. Takrat ko čutimo da nimamo ničesar, za 
kar bi lahko bili hvaležni, se lahko spomnimo na  
Pavlov primer in zaupamo Bogu, da bo še naprej 
skrbel za nas. 
 

 
 
KNJIŽICA HVALEŽNOSTI (ročno delo)  
Otroci bodo ustvarili knjigo različnih načinov 
izkazovanja hvaležnosti Bogu. 
 

Teme: 
Hvaležnost. 
 
 
 
 
 
 
Čas trajanja: 
Približno 10 minut. 
 

Priprava: 
Pripravite kopijo predloge za vsakega otroka, 
voščenke in škarje. Za vzorec pred srečanjem 
izdelajte svojo knjižico hvaležnosti. 
Kaj boste naredili:  
Otrokom pokažite vzorec knjižice, nato jim 
naročite, da pobarvajo svojo knjižico, izrežejo po 
debel 

»Zahvaljujem se svojemu 
Bogu, kadar koli se vas 

spominjam.« 

Filipljanom 1,3 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (5 minut) 

Prekopirajte ali napišite vrstico na trši papir. 
Napišite vrstico na tablo in jo preberite otrokom. 
Potem dajte vsakemu otroku 1-2 koščka papirja z 
eno besedo te vrstice. Otrokom naročite naj na 
tablo postavijo besede v pravi vrstni red. Nato 
preberite vrstico še enkrat. Če imate dovolj časa 
lahko ponovite aktivnost tako, da razdelite 
otrokom različne besede.   

ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Predloga (str. 5) 
Voščenke 
Škarje 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 
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debelih črtah ter prepognejo po pikčastih črtah, 
da izdelajo svojo knjižico. 
Uporaba: Hvaležnost Bogu lahko izkažemo s 
pesmijo, plesom, podarjanjem stvari in s tem, da 
izberemo hvaležnost ne glede na vse. Preberite 
knjižico svoji družini medtem ko se pripravljate na 
dan zahvale. 
 
 

 
POGRINJEK HVALEŽNOSTI (ročno delo) 
Otroci bodo ustvarili pogrinjek hvaležnosti, da 
pokažejo svojo hvaležnost.  
 

Teme: 
Hvaležnost. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Čas trajanja: 
Približno 15 minut. 
 

Priprava: 
Položite pripomočke na sredino mize, da jih bodo 
otroci dosegli. Ustvarite pogrinjek že prej, da 
bodo otroci videli primer. 
 

Kaj boste naredili: 
S svinčnikom obrišite dlani otrok na papir. Na 
vsako skico dlani pomagajte otrokom napisati eno 
stvar za katero so hvaležni. Nato izrežite obris 
dlani in jih otrokom pomagajte nalepiti na nov 
papir, namenjen za pogrinjek. Nato naj pogrinjek 
pobarvajo in nanj nalepijo nalepke ter uporabijo 
druge pripomočke za okrasitev. Na koncu, če je 
možno, pogrinjke še plastificirajte.  
Uporaba: 
Uporabite pogrinjke kot pripomoček, da poveste 
družini, kaj ste se naučili o hvaležnosti.  

 
 
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 naj je kratka. 
Zapomnite si, da otroci želijo čim prej zagristi v 
prigrizek ali preiti na naslednjo fazo dneva. 
 

Prigrizek: 
Vodite otroke v molitvi in jim ponudite zdrav 
prigrizek. Povejte jim zgodbo o času, ko vam je 
bilo težko izkazati hvaležnost Bogu. Spomnite jih, 
da so lahko hvaležni za stvari tudi takrat, ko so 
žalostni, jezni ali vznemirjeni. Bog je zmeraj z 
nami, ne glede na vse kar se nam zgodi. 
Spodbudite otroke naj bodo ta teden hvaležni. 
 
 
 
Na koncu srečanja dajte vsakemu otroku kopijo, 
da jo odnese domov. 
 

  
 

PRIPOMOČKI: 
Barvni trši papir (oranžen, rumen, rjav) 
Lepilo in škarje 
Nalepke z motivom jeseni, dneva zahvale 
Flomastri 
Plastifikator, modelčki za drevesne liste, 
peresa, štampiljke (po izbiri) 

DODATNI ČAS ZA ZABAVO (15 minut) 

MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 

NASLEDNJI TEDEN 
Pridite spet prihodnji teden in 
izvedeli boste še več o ljudeh iz 
Svetega pisma. 
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Kaj smo se naučili: 

Ta mesec smo se naučili, da obstaja veliko načinov, kako lahko izkažemo 
hvaležnost Bogu in ljudem. Mojzes in Mirjam sta pela hvalnice, Hana je predala 
svojega sina v službo v templju. Danes smo se naučili, da je Pavel bil hvaležen Bogu 
in svojim prijateljem v Filipih in da smo zato mi lahko hvaležni, tudi če se soočamo s 
težkimi stvarmi. Pavel je svojo hvaležnost izrazil s pisanjem pisma Filipljanom, ko je 
bil v zaporu; Bogu pa je izrazil hvaležnost skozi molitve. Torej ko se nam zdi, da ne 
moremo biti za nič hvaležni, se spomnimo Pavlovega zgleda in zaupajmo, da bo 
Bog še naprej skrbel za nas (svetopisemsko besedilo iz Filipljanom 1,1-21).  

 

Kaj si bomo zapomnili:   

Prekopirajte ali napišite vsako besedo vrstice na kos papirja. Preberite vrstico iz 
Svetega pisma in pokažite otroku, kako najti to vrstico. Potem skupaj z otrokom 
sestavita celotno vrstico. Preberite vrstico tolikokrat kot je potrebno, da si otrok 
zapomni celotno vrstico.   
 

Predlog za aktivnost staršev in otroka: 

Razmislite o različnih predmetih, ki jih imate doma. Z opisom naj otrok ugane, 
kateri predmet imate v mislih. Nato spomnite otroka, da smo za vse te predmete 
lahko hvaležni Bogu. 
 

Dnevna molitev: 

Hvala, Bog, za Pavlov zgled hvaležnosti, čeprav so z njim ravnali narobe. Uči nas, 
kako imeti hvaležnost srce ne glede na vse. Uči nas, da izkazujemo hvaležnost. 
Hvala ti, Jezus, za tvoj zgled in za tvojo žrtev na križu. 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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