
		

PADEC	
JERIHE	

JOZUE	

Pri	tej	 lekciji	se	bodo	otroci	učili,	da	tudi	naši	največji	problemi	padejo,	
ko	zaupamo	Bogu.	

	

	
	

3.	lekcija	
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Teme:	
Vera,	slediti	Bogu,	Jozue,	poslušnost,	moč	Boga.	
	
	
	
Pred	srečanjem	za	otroke	pripravite	nekaj	škatel,	
da	se	z	njimi	igrajo.	Dajte	jim	navodila,	naj	skupaj	
zgradijo	velik	zid.		
	

	
	

	

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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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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TIHA	IGRA	(igra)	
Zanimiva igra, kjer spoznamo, kdo zmore biti 
najbolj tiho. 
	

Teme:	
Poslušnost,	potrpežljivost.	

	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Pojasnite	otrokom,	da	je	namen	igre	biti	čim	bolj	
tiho.	Oseba,	ki	najdlje	zdrži,	zmaga.		
	

Prvič:	otroci	naj	se	usedejo	k	svoji	mizi.	Vi	delajte	
smešne	 izraze	 in	 se	 obnašajte	 norčavo,	 da	 bi	
izzvali	 otroke	 k	 smehu	 ali	 spuščanju	 zvokov.	 Po	
nekaj	 minutah	 čestitajte	 vsakemu	 otroku,	 ki	 je	
uspel	zdržati	tiho.		
	

Drugič:	 pojasnite,	 da	 bo	 tokrat	 malo	 težje,	 saj	
bodo	 otroci	 hodili	 okrog	 mize,	 namesto	 da	 bi	
sedeli.	 Ponovno	 delajte	 smešne	 izraze	 in	 se	
obnašajte	norčavo,	da	bi	otrokom	otežili	biti	tiho.	
Oseba,	 ki	 najdlje	 zdrži	 v	 tišini,	 zmaga.	 Po	 nekaj	
minutah	 čestitajte	 vsem	 otrokom,	 ki	 so	 zadržali	
smeh.	
	
Vprašanja	za	razpravo:		
1) Ali	je	bilo	težko	biti	tiho?	
2) Kdaj	je	pomembno	biti	tiho?		
3) Kdaj	je	v	redu,	da	smo	tiho?	
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Po	uvodu	preberite	zgodbo	o	Jozuetu	neposredno	
iz	 Svetega	 pisma.	 Če	 je	 mogoče,	 uporabite	
otroško	Sveto	pismo,	da	bodo	otroci	vsebino	lažje	
razumeli.	
	

Uvod:		
Jozue	in	Izraelci	so	pravkar	prečkali	reko	Jordan	in	
vstopili	 v	 deželo,	 ki	 jim	 jo	 je	 obljubil	 Bog.	 Kmalu	
po	 prečkanju	 Jordana	 je	 Božje	 ljudstvo	 prišlo	 do	
mesta	 Jerihe.	 Mesto	 je	 oblegal	 velik	 zid.	 Ali	 naj	
ljudje	 verujejo	 Bogu,	 da	 jim	 bo	 dal	 obljubljeno	
deželo,	 ali	 se	 naj	 obrnejo	 in	 gredo	 nazaj	 v	
puščavo?	Odprimo	 Sveto	 pismo	 in	 poglejmo,	 kaj	
se	je	Bog	odločil.		
	

Preberite	Jozue	6,1-16	in	20.	
	

Vprašanja	za	razpravo:		
1) Kaj	 je	 Bog	 naročil	 ljudstvu,	 da	 stori?	 (Naj	

korakajo	okrog	Jerihe.)		
2) Kakšne	vrste	trobil	so	nosili	duhovniki?	(Trobili	

so	na	ovnove	rogove.)	
3) Koliko	dni	je	Bog	naročil	ljudstvu,	da	naj	koraka	

okrog	Jerihe?	(Sedem	dni.)	
4) Kaj	so	duhovniki	počeli	medtem,	ko	so	korakali	

okrog	Jerihe?	(Trobili	so	na	svoja	trobila.)	
5) Ali	 so	 ostali	 ljudje	 bili	 glasni,	 ko	 so	 korakali	

okrog	mesta	 prvih	 šest	 dni?	 (Ne,	 Jozue	 jim	 je	
naročil,	da	morajo	biti	tiho	vse	dokler	jim	ne	da	
znaka,	da	pričnejo	vpiti.)	

6) Koliko	 krat	 je	 Božje	 ljudstvo	 obkrožilo	 Jeriho	
sedmi	dan?	(Sedemkrat.)	

7) Kaj	 je	 Jozue	naročil	 ljudstvu,	da	stori,	ko	bodo	
zaslišali	 rogove	 in	 bodo	 korakali	 sedem	 krat	
okrog	mesta?	(Da	glasno	zavpijejo.)	

8) Kaj	se	je	zgodilo	z	obzidjem	Jerihe	po	glasnem	
vzklikanju	Božjega	ljudstva?	(Zrušilo	se	je.)	

Preberite	 vrstico	 otrokom	 nekajkrat	 in	 nato	 naj	
ponovijo	za	vami.		
	

»Jaz	vate	zaupam,	
o	Gospod,	pravim:	
›Ti	si	moj	Bog.‹«	

Psalm	31,15	

SVETOPISEMSKA	VRSTICA	(5	minut)	

ČAS	ZA	ZABAVO	(10	minut)	

PRIPOMOČKI:	
Mize	

SVETOPISEMSKA	ZGODBA	(15	minut)	



	3.	lekcija	–	PADEC	JERIHE	
	

3	

1

	
	
PODIRAJOČE	SE	OBZIDJE	(tematski	pogovor)	
Ko se zanašamo na Boga, bodo premagani tudi 
največji problemi. 
	

Teme:	
Obljube,	vera,	verovati,	Jozue,	čudeži,	moč	Boga.	

	

Čas	trajanja:	
Približno	7	minut.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Pojasnili	boste,	 kako	Bog	 zadovolji	naše	potrebe,	
ko	se	zanesemo	nanj	v	veri.		
	

Kaj	boste	povedali:	
Razložite	 otrokom,	 da	 je	 Sveto	 pismo	 polno	
primerov	 o	 tem,	 kako	 je	 Bog	 potešil	 potrebe	
svojih	ljudi,	ko	so	se	v	veri	zanesli	nanj.	Na	primer,	
dolgo	 časa	nazaj	 je	Božje	 ljudstvo	 z	 Jozuetom	na	
čelu,	prečkalo	reko	Jordan	in	vstopilo	v	deželo,	ki	
jim	jo	je	obljubil	Bog.	In	prišli	so	do	mesta	Jeriho,	
ki	ga	je	obdajalo	veliko	obzidje.	(Pokažite	otrokom	
betonsko	opeko.)	
	

Ali	 naj	 ljudstvo	 zaupa	 Bogu,	 da	 jim	 bo	 dal	
obljubljeno	 deželo	 ali	 se	 naj	 obrnejo	 in	 gredo	
nazaj	 v	 puščavo?	 Bog	 je	 Jozuetu	 povedal,	 da	 naj	
zrušijo	obzidje,	ne	da	bi	se	ga	dotaknili.	Ljudje	so	
zaupali	 Gospodu	 in	 zid	 se	 je	 zrušil.	 Na	 koncu	
obzidje	 Jerihe	 ni	 bilo	 nič	 močnejše	 kot	 lomljivi	
krekerji.	(Pokažite	krekerje	in	jih	zlomite.)	
	

Tako	 kakor	 je	 Bog	 izpolnil	 potrebe	 svojega	
ljudstva	 v	preteklosti,	 tako	bo	 tudi	 naše	največje	
probleme	zlomil	kot	krekerje.		
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Razdelite	 otrokom	 pobarvanko	 (str.	 5),	 ki	 jo	 naj	
pobarvajo.	
	
	
	
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:	
Današnji	prigrizek	bodo	krekerji	in	voda.	Medtem	
ko	otroci	jedo,	se	pogovarjajte	o	močnem	obzidju	
Jerihe,	 ki	 se	 je	 zrušilo	 kot	 krekerji,	 ko	 so	 Izraelci	
upoštevali	Božja	navodila.	
	
	
	
Skupaj	z	otroki	zapojte	primerno	pesem.	

ČAS	ZA	ZABAVO	(7	minut)	

PRIPOMOČKI:	
Opeka	ali	betonska	opeka	
Krekerji	

DODATNI	ČAS	ZA	ZABAVO	(10	minut)	

MOLITEV	in	PRIGRIZEK	(10	minut)	

ZAKLJUČNA	AKTIVNOST	(5-10	minut)	

NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	 spet	 prihodnji	 teden	 in	
slišali	 boste	 o	 novih,	 zanimivih	
zgodbah	iz	Svetega	pisma.		
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Kaj	smo	se	naučili:	

Danes	 se	 je	 vaš	 otrok	 učil	 o	 Jozuetu	 in	 Izraelcih,	 kako	 so	 vstopili	 v	 obljubljeno	
deželo.	Po	tem,	ko	so	prečkali	reko	Jordan,	so	prišli	do	mesta	Jerihe.	Morali	so	se	
odločiti	 ali	 bodo	 zaupali	 Bogu	 ali	 ne.	 Vaš	 otrok	 se	 je	 naučil,	 da	 se	 tudi	 največji	
problemi	 zdrobijo,	 ko	 se	 v	 veri	 zanesemo	 na	 Boga	 (svetopisemsko	 besedilo	 iz	
Jozueta	6,1-16	in	20).		

	

Kaj	si	bomo	zapomnili:			

»Jaz	vate	zaupam,	o	Gospod,	pravim:	›Ti	si	moj	Bog.‹«	(Psalm	31,15)		

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:	

Z	otrokom	vstanite	zgodaj	zjutraj	in	glejte,	kako	vzhaja	sonce.	Vprašajte	otroka,	ali	
se	kdaj	sprašuje,	ali	sonce	morda	danes	ne	bo	vzšlo,	da	bi	osvetlilo	nebo?	Razložite	
mu,	 da	 je	 vprašanje	malo	 smešno,	 saj	 verjamemo	Bogu,	 da	 bo	 naredil,	 da	 sonce	
sije.	Bogu	zaupamo	v	veliko	stvareh.	 Izmenjujte	se	v	naštevanju	nekaj	 izmed	njih,	
medtem	ko	uživate	v	sočnem	vzhodu.		

	

Dnevna	molitev:	

Dragi	 Gospod,	 ti	 zmoreš	 in	 želiš	 izpolniti	 naše	 potrebe.	 V	 tebi	 imamo	 veliko	
tolažbo,	ko	ti	lahko	v	veri	zaupamo.	Tako	srečni	smo,	da	si	ti	naš	Bog.	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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