
		

KRALJ	NA	
ZAHTEVO	

Kralj	Savel	

Ta	 lekcija	 bo	 pomagala	 otrokom	 razumeti,	 da	 je	 Bog	 naš	 Kralj.	 Naredil	
nas	 je	 izjemne	 in	on	skrbi	 za	nas.	Zaradi	 tega	moramo	biti	 zadovoljni	 s	
tem,	kar	imamo	in	ne	biti	ljubosumni	na	druge.		

	

	
	

1.	lekcija	

	

1

Teme:	
Vera,	ljubosumje,	Savel,	samopodoba,	izjemnost.	
	

Samo	jaz	(1.	del)	
Ob	 prihodu	 otrok	 imejte	 papir	 in	 voščenke	 (ali	
barvice).	 Otroci	 naj	 narišejo	 sami	 sebe	 in	 zgoraj	
napišejo	svoje	 ime.	Medtem	ko	rišejo	svoje	slike,	
razpravljajte	 z	 njimi,	 kako	 nas	 je	 Bog	 vse	 naredil	
izjemne	 ter	 kako	 smo	 si	 vsi	 različni	 znotraj	 in	
zunaj.	 Ko	 učenci	 končajo,	 naj	 se	 izmenjujejo	 in	
opišejo	nekaj,	kar	menijo,	da	jih	naredi	izjemne.	
	
Slike	 obesite	 v	 učilnici	 in	 jih	 razporedite	 po	
prostoru	v	višini	otrokovih	oči.	Tako	se	pripravite	
na	2.	del,	zaključno	aktivnost.	
	
	
	
	
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.		
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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.	

	

Ker	vas	ne	bremeni	vprašanje,	koliko	časa	vam	je	še	
ostalo,	 je	 začetna	 molitev	 najbolj	 primerna	 za	
vključevanje	 molitvenih	 prošenj	 in	 zahval.	 Ob	
pričetku	 novega	 šolskega	 leta	 otroci	 morda	 ne	
bodo	 hoteli	 spregovoriti,	 ko	 pa	 se	 bodo	 bolje	
spoznali,	bodo	bolj	odprti,	da	podelijo	svoje	zahvale	
in	 prošnje	 z	 ostalimi.	 Za	 podelitev	 teh	 stvari	 bo	
morda	potrebno	nekaj	časa,	zato	je	pomembno,	da	
otroci	 ostanejo	 zbrani	 in	 se	 zahvalijo	 oziroma	
prosijo	za	določeno	stvar	ter	ne	odtavajo	k	drugim	
stvarem.		
	

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.	

OB	PRIHODU	OTROK	(10	minut)	

ZAČETNA	MOLITEV	(5	minut)	
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Zberite	 otroke	 ob	 sebi.	 Po	 uvodu	 preberite	
zgodbo	 neposredno	 iz	 Svetega	 pisma.	 Če	 je	
mogoče,	uporabite	otroško	Sveto	pismo,	 tako	da	
bodo	otroci	vsebino	lažje	razumeli.	
	

Uvod:		
Na	 tablo	 zapišite	 besedo	 »hlepeti«.	 Z	 otroki	 se	
pogovorite	o	pomenu	te	besede.	Hlepeti	pomeni,	
ko	 si	 želiš	 ali	 hrepeniš	 nekaj,	 kar	 imajo	 drugi.	
Človek	lahko	hlepi	po	oblačilih,	avtih,	hiši,	družini,	
hrani	itd.	Ali	ima	kdo,	ki	ga	ti	poznaš,	nekaj,	kar	si	
ti	 zares	 želiš?	 To	 je	 lahko	 hlepenje.	 Vemo,	 da	
hlepenje	 ni	 dobro,	 ker	 nam	Bog	 v	 desetih	Božjih	
zapovedih	pravi,	naj	ne	hlepimo.	Če	si	ljubosumen	
in	jezen,	ker	ima	nekdo	nekaj,	česar	ti	nimaš,	je	to	
ena	oblika	hlepenja.	Bog	želi,	da	smo	zadovoljni	s	
tem,	kar	nam	on	daje,	ne	da	smo	jezni,	ker	želimo	
nekaj,	kar	ima	nekdo	drug.	
	
V	 Svetem	 pismu	 bomo	 prebrali	 zgodbo	 o	 tem,	
kako	 so	 Izraelci	 začeli	hlepeti.	Bog	 je	 imel	načrte	
za	 Izraelce,	 da	 naj	 so	 sveti	 in	 edinstveni,	 ne	 kot	
ostali	 ljudje.	 Izraelci	 sebe	 niso	 videli	 kot	
edinstvene	ali	izjemne.	Še	naprej	so	se	primerjali	z	
drugimi	 in	 bili	 ljubosumni.	 Preberimo	 iz	 Svetega	
pisma,	da	vidimo,	zakaj	so	bili	ljubosumni.	
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Preberite	1	Samuel	8,4-7	in	10-22	
	

Vprašanja	za	razpravo:		
1) Za	 kaj	 so	 prosili	 Izraelci,	 kar	 so	 imeli	 tudi	 vsi	

drugi	narodi?	(Za	kralja.)		
2) Od	 koga	 so	 pričakovali,	 da	 jim	 bo	 pri	 tem	

pomagal?	(Od	preroka	Samuela.)	
3) Ali	 je	 Bog	 bil	 zadovoljen	 z	 njihovo	 zahtevo?	

(Ne.)	
4) Zakaj	so	želeli	nekoga	za	voditelja,	poleg	Boga?	

(Ker	 so	 vsi	 drugi	 narodi	 imeli	 kralja	 in	 so	 bili	
ljubosumni.)	

5) Ali	je	Bog	ugodil	njihovi	zahtevi?	(Da.)	
6) Ali	menite,	da	 jim	bo	v	življenju	 težje	ali	 lažje,	

ko	 dobijo	 odgovor	 na	 svojo	 zahtevo?	 Zakaj?	
(Težje.	Dovolite	otrokom	odgovoriti.)	

7) Kdo	naj	bi	bil	naš	kralj?	(Bog.)		
	
	
	
	
OKRONAJ	SVOJEGA	KRALJA	(ročno	delo)	
 

Otroci izdelajo krono, ki bi jo dali Bogu kot 
simbol tega, da je on njihov Kralj. 
	

Teme:	
Vera,	čaščenje	Boga,	Božje	kraljestvo,	zaupanje.		
	

Pogovarjajte	se	o	tem,	da	naprej	moramo	iskati	Boga,	
in	potem	dobimo	vse,	kar	zares	potrebujemo.	Z	otroki	
nekajkrat	ponovite	to	vrstico.	Nato	jih	razdelite	v	dve	
ekipi	in	imejte	tekmovanje	v	vzklikanju.	
	

Za	 tekmovanje	 razdelite	vrstico	na	pol.	Prvo	polovico	
dajte	 ekipi	 A	 in	 drugo	 ekipi	 B.	 Namen	 tega	 je,	 da	
vrstico	 nekajkrat	 ponovite	 in	 jo	 vsakič	 poveste	
glasneje.	 Otroci	 naj	 začnejo	 s	 šepetanjem	 svojega	
dela.	 Otroci	 ekipe	 A	 bodo	 pokazali	 na	 ekipo	 B	 in	
povedali:	 »Iščite	 najprej	 Božje	 kraljestvo	 in	 njegovo	
pravičnost!«	 Ekipa	 B	 bo	 pokazala	 nazaj	 in	 povedala:	
»…	in	vse	to	vam	bo	navrženo.«	Spodbujajte	obe	ekipi,	
da	naj	sta	vsakič	glasnejši.	

»Iščite	najprej	Božje	
kraljestvo	in	njegovo	

pravičnost	in	vse	to	vam	
bo	navrženo.«	

Matej	6,33	

SVETOPISEMSKA	VRSTICA	(7	minut)	

SVETOPISEMSKA	ZGODBA	(15	minut)	

ČAS	ZA	ZABAVO	(15	minut)	
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da	 je	 Bog	 vaš	 Kralj.	 Ko	 pridete	 domov,	 najdite	
poseben	prostor,	kamor	boste	dali	krono,	da	vas	bo	
spominjala,	naj	mislite	na	Boga.	Razmišljajte	o	tem,	
kako	on	želi	biti	 vaš	Kralj.	On	želi,	da	mu	zaupate,	
da	 vas	 varuje	 in	 skrbi	 za	 vas.	 Ne	 želi	 tekmovati	 z	
nikomer	 in	 ničemer	 drugim	 za	 položaj	 Kralja	 v	
vašem	življenju.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
USTREZNI	ČEVLJI	(tematski	pogovor)	
	

Otroci se bodo naučili, da je boljše ceniti sebe, kot 
biti ljubosumen. 
	

Teme:	
Ljubosumje,	preskrba,	samopodoba,	izjemnost.	

	
	
	
	
	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 začetkom	 se	 prepričajte,	 da	 imate	 tri	 pare	
čevljev,	ki	se	drastično	razlikujejo	po	velikosti.	Za	to	
aktivnost	 izberite	 prostor	 v	 učilnici,	 kjer	 lahko	
hodite	brez	ovir.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Tri	 pare	 čevljev	 boste	 postavili	 na	 mizo,	 kamor	
lahko	 vsi	 vidijo,	 in	 se	 pretvarjali,	 da	 nakupujete	
čevlje.	 Poskusili	 boste	 vse	 tri	 pare	 in	 šli	 naokoli.	
Medtem	 ko	 to	 počnete,	 boste	 nakazali,	 kako	
neumno	 je,	 če	 poskusimo	 nositi	 čevlje,	 ki	 se	 ne	
podajo	 naši	 nogi,	 samo	 zato,	 ker	 ima	 nekdo	 drug	
takšen	 par	 čevljev.	 Namesto	 tega	 moramo	 nositi	
čevlje,	ki	se	podajo	nogam,	kakršne	nam	je	Bog	dal.	

DODATNI	ČAS	ZA	ZABAVO	(10	minut)	
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Čas	trajanja:	
Približno	15	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 začetkom	 natisnite	 predlogi	 s	 krono	 in	
križem.	Ena	barvna	penasta	guma	je	dovolj	za	dve	
kroni.	 S	 pisalom	 orišite	 po	 dolžini	 dve	 kroni	 na	
gumo.	Preostali	 prostor	 zgoraj	uporabite	 za	 trak,	
tako	da	 izmerite	3,81	 cm.	 Izrežite	dva	 trakova	 in	
dve	kroni	(glejte	navodila	s	slikami	–	str.	8).	Nato	
spnite	 eno	 stran	 krone	 z	 eno	 stranjo	 traku.	
Uporabite	predlogo	s	križem,	da	izrežete	križce	iz	
penastih	 gum	 različnih	 barv.	 Vsak	 otrok	 rabi	
vzorec	ene	položne	krone	in	enega	križa.		
	

Kaj	boste	naredili:	
Otroci	 naj	 okrasijo	 svoje	 krone	 tako,	 da	 nalepijo	
nanje	svoj	križec	in	različne	kristale	oz.	diamante.	
	

Ko	 vsi	 otroci	 naredijo	 svojo	 krono,	 na	 notranjo	
stran	krone	napišite	otrokovo	ime.	Izmerite	krono	
okoli	 otrokove	glave.	Nato	uporabite	 spenjač,	da	
povežete	en	konec	traku	z	drugo	stranjo	krone	in	
odrežite	odvečni	del	traku.		
	

Kaj	boste	povedali:	
Zakaj	 mislite,	 da	 kralji	 in	 kraljice	 nosijo	 krone?	
(Dovolite	otrokom	odgovoriti.)			
	

Kralji	in	kraljice	nosijo	krono	in	s	tem	pokažejo,	da	
jim	 je	 zaupana	 naloga,	 da	 vladajo,	 branijo	 in	
skrbijo	za	ljudi,	ki	živijo	v	tisti	deželi.	Bog	si	močno	
želi,	da	mu	zaupamo	kot	Kralju	v	naših	življenjih.	
Želi,	da	ga	izberemo	za	svojega	Kralja.	
	

Kako	 bi	 izgledala	 Božja	 krona,	 če	 bi	 jo	 izdelali?	
(Dovolite	otrokom	odgovoriti.)	
	

Danes	 bomo	 okrasili	 krono	 za	 Boga.	 Če	 želite	
narediti	Boga	za	svojega	Kralja,	si	krono	nadenite	
na	glavo,	ko	bomo	končali.	S	tem	bodo	vsi	vedeli,	

PRIPOMOČKI:	

Barvna	penasta	guma	
Nakit	(različnih	velikosti	in	oblik)		
Predloga	krone	(str.	6)	
Predloga	križa	(str.	7)	
Dekorativni	kristali	(diamanti)	
Spenjač,	škarje	
Univerzalno	lepilo	(uhu),	pisalo	

PRIPOMOČKI:	
Obliži	
Trije	pari	čevljev	(en	majhen	par,	en	zelo	velik	
par	in	en	par,	ki	ustreza	vaši	nogi	
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Kaj	boste	povedali:	
Moram	 kupiti	 nov	 par	 čevljev.	 Poglejte,	 tukaj	 je	
nekaj	 čevljev.	 Ampak	 katere	 naj	 vzamem?	
(Vzemite	 čevlje,	 ki	 so	 premajhni.)	O,	 poglejte	 te	
očarljive	 čevlje!	 Vsi	 moji	 prijatelji	 imajo	 takšne.	
Tudi	 jaz	 jih	 moram	 imeti.	 (Nadenite	 si	 majhne	
čevlje	in	neudobno	hodite	naokoli.)	Au!	Moji	prsti	
me	 zelo	 bolijo.	 Ti	 čevlji	 so	 premajhni.	 (Sezujte	
čevlje	in	namestite	obliže	na	noge.)	
	

(Vzemite	 čevlje,	 ki	 so	 preveliki.)	 Tako	 sem	
žalostna,	 ker	 si	 ne	 morem	 kupiti	 enakih	 čevljev	
kot	 jih	 imajo	moje	prijateljice,	ampak	poglejte	 te	
čevlje!	Vsa	moja	družina	 ima	 takšne	čevlje.	Ti	ne	
morejo	boleti	tako	kot	prejšnji.	(Nadenite	si	velike	
čevlje	 in	 neudobno	 pojdite	 naokoli.)	 Au!	 Sedaj	
dobivam	žulje	na	zgornjem	delu	noge.	Ti	čevlji	so	
preveliki.	 (Sezujte	 čevlje	 in	 namestite	 obliže	 na	
zgornji	del	svoje	noge.)	
	

(Vzemite	 čevlje,	 ki	 se	 vam	 prilegajo.)	Ne	morem	
verjeti,	 da	 mi	 tudi	 ti	 čevlji	 ne	 pašejo.	 Sedaj	 ne	
morem	biti	kot	vsi	ostali.	Pač	moram	poskusiti	še	
te	 čevlje	 in	 upati,	 da	 mi	 bodo	 ustrezali.	
(Odstranite	obliže	in	si	nadenite	zadnji	par	čevljev,	
ki	se	vam	ravno	prav	prilega.)	
	

Vau!	 Ti	 so	 odlični!	 Mislim,	 da	 moram	 ostati	 pri	
svojem	 lastnem	 stilu	 in	 nositi	 čevlje,	 ki	 ustrezajo	
nogam,	 ki	 mi	 jih	 je	 Bog	 dal.	 Ne	 smem	 biti	
ljubosumna	na	to,	kar	imajo	drugi.	
	

Tako	 kot	 sem	 jaz	 želela	 nositi	 čevlje,	 za	 katere	
vem,	 da	 so	 popularni,	 želela	 sem	 biti	 kot	 moji	
prijatelji	 in	družina.	Podobno	so	želeli	 Izraelci	biti	
kot	vsi	narodi	okrog	njih.	Bili	so	ljubosumni	na	vse	
ostale	 narode,	 ki	 so	 imeli	 kralja.	 Bog	 je	 želel,	 da	
izberejo	njega	za	svojega	kralja,	ampak	niso	hoteli	
biti	 edinstveni	 in	 so	 zahtevali:	 »Želimo	
zemeljskega	kralja!«	Šli	so	do	preroka	Samuela,	da	
bi	 ga	 prosili,	 naj	 jim	 najde	 novega	 kralja.	 Če	 bi	
gledali	 samo	 na	 Boga	 in	 bili	 zadovoljni	 z	 Bogom	
kot	svojim	kraljem,	 jim	ne	bi	treba	 iti	skozi	toliko	
trpljenja.	
	

Tako	kot	sem	jaz,	ko	sem	poskusila	nositi	napačne	
čevlje	 in	 končala	 tako,	 da	 sem	 rabila	 obliže.	 Bog	
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želi,	da	 smo	zadovoljni	 s	 tem,	kar	on	daje.	On	 želi	
poskrbeti	 za	 nas	 na	 poseben	 način,	 tudi	 če	 so	 to	
čevlji.	 Če	 se	 ti	 čevelj	 ne	poda,	 ga	ne	nosi.	 Če	 se	 ti	
poda,	ga	nosi	in	vedi,	da	je	to	Božji	blagoslov.	
	

Čas	 za	 prigrizek	 začnite	 z	molitvijo	 in	 se	 zahvalite	
Bogu	 za	 to,	 kako	 je	 vsako	 osebo	 naredil	 tako	
edinstveno	in	izjemno.	Povabite	ga,	da	naj	je	Kralj	v	
vašem	 življenju.	 Prinesite	mešano	 posušeno	 sadje	
in	 oreščke	 (Hit	Mix)	 ter	 vodo	 in	 se	 pogovarjajte	 o	
tem,	 kako	 ima	 vsaka	 hrana	 videz,	 okus,	 barvo	 in	
nalogo,	da	nas	ohranja	polne	energije	in	zdrave.	
	
	
	
	
	

Samo	jaz	(2.	del)	
Otroke	vprašajte,	katero	novo	besedo	so	se	naučili	
danes,	ki	opisuje	želenje	ali	hrepenenje	po	tem,	kar	
imajo	 drugi	 (odgovor:	 hlepeti).	 Biti	 moramo	
hvaležni	 in	 imeti	 radi	 sebe	 takšne,	 kakršne	 nas	 je	
Bog	ustvaril.			
	

Vsakemu	 otroku	 dajte	 marker.	 Pokažite	 otrokom,	
kako	bodo	šli	 in	označili	na	slikah	svojih	prijateljev	
to,	kar	jim	je	všeč	na	sliki	ali	osebi.	Lahko	so	njihovi	
čevlji,	 oči,	 lasje,	 ušesa	 ipd.	 Če	 ne	morejo	 razločiti	
slike,	 jim	 dovolite,	 da	 označijo	 barve,	 ki	 so	 jim	
najbolj	všeč	na	slikah	od	svojih	prijateljev.	Vsakemu	
otroku	dajte	svojo	sliko,	da	jo	odnese	domov.	
	
	
	

	
Na	koncu	srečanja	dajte	vsakemu	otroku	kopijo,	da	
odnese	domov.	
	
	
	

MOLITEV	in	PRIGRIZEK	(10	minut)	

ZAKLJUČNA	AKTIVNOST	(5-10	minut)	

VEROUČNI	LIST	ZA	DOMOV	

NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	 spet	 prihodnji	 teden,	 da	
spoznate	novega	kralja	Izraela.	
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Kaj	smo	se	naučili:	

Danes	se	 je	vaš	otrok	učil	o	Božjem	načrtu	za	 Izraelce,	da	naj	so	 izjemni	 in	ne	kot	
katerikoli	 drugi	 narodi.	 Ampak	 bili	 so	 ljubosumni	 na	 druge	 narode	 in	 so	 želeli	
zemeljskega	kralja,	da	bi	bili	enaki	njim.	Vaš	otrok	se	je	naučil,	da	naj	uživa	v	tem,	
kar	 ima	 in	naj	 ni	 ljubosumen	na	 to,	 kar	 imajo	drugi.	Prav	 tako	 se	 je	naučil	 ceniti,	
kako	nas	Bog	dela	različne	in	izjemne	ter	da	Bog	želi	biti	naš	Kralj	(svetopisemsko	
besedilo	iz	1	Samuela	8,4-7	in	10-22).		

Kaj	si	bomo	zapomnili:			

»Iščite	 najprej	 Božje	 kraljestvo	 in	 njegovo	 pravičnost	 in	 vse	 to	 vam	 bo	 navrženo.«	
(Matej	6,33)		

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:	

Pogovorite	se	o	besedi	»hlepeti«.	Pojasnite,	kako	je	hlepenje	podobno	ljubosumju.	
Svojega	otroka	vprašajte,	zakaj	je	narobe,	da	hlepi	po	nečem,	kar	ima	nekdo	drug.	
Če	ima	vaš	otrok	otroško	Sveto	pismo	z	desetimi	Božjimi	zapovedmi,	začnite	iskati	
besede.	 Preberite	mu	 vsako	 zapoved	 in	 ga	 vprašajte,	 katera	 nam	 govori,	 naj	 ne	
hlepimo	in	nismo	ljubosumni	(odgovor:	10.	zapoved).	Nato	lahko	vprašate	otroka,	
če	zares	zaupa,	da	Bog	skrbi	za	njegove	potrebe.		

Dnevna	molitev:	

Dragi	Gospod,	hvala	ti,	da	si	me	ustvaril	takšnega/takšno	kot	sem.	Pomagaj	mi,	da	
bom	užival/-a	 v	 vseh	 čudovitih	blagoslovih,	 ki	 si	mi	 jih	 ti	 že	dal.	Hvala	 ti	 za	mojo	
družino,	mojo	hišo,	moje	igrače	in	oblačila.	Pomagaj	mi,	da	bom	gledal/-a	nate,	ko	
bom	potreboval/-a	pomoč.	Hvala	ti,	da	si	moj	Kralj.	Pomagaj	mi,	da	ti	bom	zaupal/-
a.	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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Kralj	Savel	
1.	lekcija:	KRALJ	NA	ZAHTEVO	
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King	Saul	
Lesson	1:	A	KING	ON	DEMAND	
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