
		

	
Ko	 v	 molitev	 vključujete	 prošnjo	 ali	 zahvalo,	
imejte	vedno	v	mislih	naslednje:		
a) Vsak	otrok	mora	imeti	priložnost,	da	pove	svojo	

prošnjo	in	zahvalo.	
b) V	primeru,	da	vam	otroci	povedo	 svoje	prošnje	

in	zahvale,	bodite	pozorni,	da	v	molitvi	koga	ne	
pozabite.	

c) Omenite	 tudi	 posebne	 potrebe	 vaše	 cerkve	 oz.	
vaših	vernikov.	

	

BOG NAM DAJE 
PRIJATELJE 

DAROVI OD BOGA 

S	pomočjo	te	lekcije	bodo	otroci	spoznali,	da	so	prijatelji	čudovit	dar	od	
Boga	in	da	morajo	biti	vedno	prijazni	do	drugih	otrok.	

	

 
 

1. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

Teme:	
	Blagoslovi,	prijateljstvo.	

Pred	 začetkom	 srečanja	 na	 mizo	 postavite	 več	
barvic	 ali	 flomastrov.	 Ko	otroci	 pridejo,	 jim	dajte	
list	 papirja	 in	 naj	 narišejo	 svojega	 najboljšega	
prijatelja.	 Prosite	 jih,	 naj	 za	 barvo	 las	 in	 oči	
uporabijo	 njihove	 resnične	 barve,	 dodajo	 pa	 naj	
tudi	 ostale	 značilnosti,	 ki	 jih	 imajo	 njihovi	
prijatelji.	Ko	vsi	zaključijo,	risbe	obesite	na	steno.	
Razložite,	 da	 je	 vsak	 prijatelj	 nekoliko	 drugačen,	
prav	 vsi	 pa	 so	 od	 Boga.	 Ker	 so	 naši	 prijatelji	 od	
Boga,	so	vsi	izjemni.	
	
	
	
	
Začetna	 molitev	 bi	 morala	 vedno	 vsebovati	
naslednje:		
a) Zahvalo	 Bogu	 za	 priložnost	 za	 srečanje	 vseh	

prisotnih.	
b) Prošnjo	 za	 Božje	 vodstvo,	 še	 posebej	 za	

učitelje,	 da	 bi	 Božjo	 besedo	 razložili	 na	
otrokom	razumljiv	in	smiseln	način.		

c) Prošnjo,	da	bi	bili	otroci	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	 o	
možu,	 ki	 se	 ni	 mogel	 premikati.	 Za	 lažje	
razumevanje	uporabite	otroško	Sveto	pismo.	
	

Uvod: 	
Prijatelji	so	poseben	dar	od	Boga.	Mnogo	stvari	je,	
ki	jih	sami	ne	moremo	storiti.	Včasih	potrebujemo	
prijatelje,	 da	 se	 lahko	 zabavamo.	 Včasih	
potrebujemo	 prijatelje,	 da	 opravimo	 resnično	
pomembne	stvari	v	življenju.	 Imamo	pa	 tudi	 zelo	
posebnega	prijatelja.	 Ime	mu	je	Jezus.	V	današnji	
zgodbi	 bomo	 spoznali	 moža,	 ki	 je	 doživel	 zelo	
veliko	spremembo	v	svojem	življenju.	Zelo	dobro	
spremembo	in	to	zaradi	njegovih	prijateljev.	
	

Preberite	zgodbo	(str.	5)	
ali	preberite	Luka	5,17-26	
	

Vprašanja	za	razpravo: 	
1) Kaj	je	hromi	poskušal	storiti,	ko	so	prišli	njegovi	

prijatelji?	(Poskušal	je	zaspati.)	
2) Zakaj	mož	ni	mogel	sam	vstati,	da	bi	videl	

Jezusa?	(Ker	se	ni	mogel	premikati.)	
3) Ali	je	bila	hiša,	kjer	je	bil	Jezus,	polna	ali	

prazna?	(Bila	je	polna	ljudi.)	
4) Kako	so	njegovi	prijatelji	poskrbeli,	da	je	videl	

Jezusa?	(Spustili	so	ga	skozi	streho.)	
5) Kaj	se	je	zgodilo	s	hromim	potem,	ko	je	videl	

Jezusa?	(Vstal	je	in	je	hodil.)	
6) Misliš,	da	je	bil	mož	srečen,	da	je	imel	tako	

dobre	prijatelje?	(Ja.)	
	

	
	
	
KROG	PRIJATELJSTVA	(aktivnost)	
Aktivnost,	 s	 pomočjo	 katere	 bomo	 spoznali,	 da	
so	prijatelji	poseben	dar	od	Boga.		
	

Teme:	
Prijateljstvo,	samopodoba.	
	
	
	
	
	
	
	
Trajanje:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Za	 lažje	 razumevanje,	 kje	 naj	 otroci	 stojijo	 in	 kje	
naj	 hodijo,	 lahko	 uporabite	 učni	 pripomoček	
kamnosled	(glej	naslednjo	stran).	Preden	začnete	
z	aktivnostjo,	»kamne«	razporedite	v	velik	krog.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Naj	 otroci	 sredi	 sobe	 naredijo	 krog.	 En	 otrok	 se	
postavi	 v	 sredino	 kroga	 in	 si	 z	 eno	 roko	 pokrije	
oči.	 Če	 je	 otrok	 mlajši	 in	 je	 to	 potrebno,	 lahko	
nekdo	stoji	z	njim	ter	mu	pomaga.	Prižgite	glasbo	
in	vsi	otroci	v	krogu	naj	se	premikajo	v	isto	smer.	
Lahko	 tudi	 skačejo,	 odvisno	 od	 njihovih	
zmožnosti.	 Ko	 ustavite	 glasbo,	 otrok	 v	 sredini	
odpre	 oči.	 Hitro	 izberite	 barvo	 oblačila	 ali	
posebno	značilnost	nekoga	v	krogu	in	recite:	»Moj	
prijatelj	nosi	…«	Otrok	v	 sredini	 s	prstom	pokaže	
na	nekoga	v	krogu,	ki	ima	na	sebi	to	barvo	oz.	ima	
to	značilnost.	Otrok	v	sredini	in	ta,	na	katerega	je	
pokazal,	 se	 zamenjata	 in	 igro	 nadaljujeta	 na	 isti	
način.	

»Gospod je moj pastir, 
nič mi ne manjka.« 

Psalm 23,1 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (5 minut) 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Predvajalnik	za	glasbo	
Posnetek	otroške	krščanske	glasbe	
Kamnosled	(po	želji)	

Otrokom	 razložite,	 da	nas	Bog	 tako	 zelo	 ljubi.	
Ne	le	da	nam	bo	dal	vse,	kar	potrebujemo,	on	
tudi	ve,	kaj	potrebujemo.	Ve,	da	potrebujemo	
druge	 ljudi,	 s	 katerimi	 se	 lahko	 igramo,	 zato	
nam	daje	prijatelje.	Prijatelji	so	dar	od	Boga.	Ta	
stavek	 večkrat	 ponovite	 in	 naj	 ga	 otroci	
ponovijo	skupaj	z	vami.	
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Kamnosled:	
Tako	 lahko	 najmlajšim	 otrokom	 pomagamo	 s	
postavitvijo.	
Včasih	je	mlajšim	otrokom	težje	razložiti,	kam	naj	
se	postavijo	ali	kako	naj	se	premikajo	na	določen	
način.	 Pri	 tem	 nam	 je	 lahko	 kamnosled	 v	 veliko	
pomoč,	 obenem	 pa	 se	 bodo	 tudi	 otroci	 zelo	
zabavali.	
Iz	 različnih	 barv	 kolaž	 papirja,	 šeleshamerja	 ali	
lepenke	 izrežite	 stopne	 kamne	 nepravilnih	 oblik,	
ki	naj	bodo	približno	25	cm	dolgi	 in	20	cm	široki.	
Lahko	 jih	 tudi	 zaščitite,	 da	 jih	 boste	 lahko	
uporabili	 tudi	 naslednjič.	 Preden	 začnete	 z	
aktivnostjo,	kamne	prilepite	na	tla.	
Na	 primer,	 kamne	 lahko	 razporedite	 tako,	 da	 z	
njimi	 zamejite	 igralno	polje.	Ko	hočete,	da	otroci	
hodijo	 v	 krogu,	 pa	 kamne	 postavite	 v	 velik	 krog,	
da	vedo,	kje	morajo	hoditi.	
Igrate	 lahko	 tudi	 igre	 s	 kamni.	 Poljubno	 jih	
razpostavite	 po	 učilnici	 in	 otrokom	 naročite,	 naj	
kar	 najhitreje	 stopijo	 na	 čim	 več	 kamnov.	 Igrajte	
glasbene	 kamne,	 pri	 čemer	 enega	 odstranite	
vsakič,	 ko	 se	 glasba	 ustavi.	 Možnosti	 so	
neskončne.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
Zaključna	molitev:	
Enako	 kot	 začetna	 je	 pomembna	 tudi	 zaključna	
molitev.	 Tu	 imajo	 otroci	 priložnost,	 da	 se	 Bogu	
zahvalijo	 za	hrano	 in	druge	blagoslove.	Zaključna	
molitev	mora	biti	kratka.	Ne	pozabite,	da	so	otroci	
verjetno	 nestrpni	 in	 bi	 radi	 čim	 prej	 jedli	 ali	
nadaljevali	z	drugimi	aktivnostmi,	ki	jih	še	čakajo	v	
tem	dnevu.	
	

Prigrizek:	
Začnite	 z	 molitvijo	 in	 zahvalo	 Bogu	 za	 vse,	 kar	
nam	daje.	Medtem	ko	otroci	uživajo		prigrizku,	naj	
naštejejo	še	nekaj	stvari,	ki	nam	jih	Bog	daje	poleg	
prijateljev.	Na	primer,	daje	nam	starše,	nedeljsko	
šolo,	hrano	in	vodo,	prostor	za	spanje	itd.	

	
	
Medtem	 ko	 otroci	 čakajo	 na	 starše,	 uporabite	
enega	 od	 zabavnih	 predlogov	 iz	 tega	 učnega	
pripomočka	 in	 jim	 zastavite	 eno	 od	 sledečih	
vprašanj:	

1) Ali	imate	najboljšega	prijatelja?	
2) Kaj	radi	počnete	s	svojimi	prijatelji?	
3) Ali	se	s	prijatelji	radi	igrate?	
4) Si	vedel,	da	Jezus	želi	biti	tvoj	prijatelj?	

KDO	BO	NASLEDNJI?	(učni	pripomočki)	
Zabavni	 načini,	 ki	 pomagajo	 otrokom	 vedeti,	
kdaj	so	na	vrsti	za	odgovor	oz.	da	podelijo	idejo.	 
Nekateri	otroci	radi	govorijo,	medtem	ko	so	drugi	
bolj	sramežljivi.	Tu	je	nekaj	predlogov,	ki	bodo	 
otrokom	v	pomoč,	da	bodo	vedeli,	kdaj	so	na	vrsti	
za	 odgovor.	 Te	 aktivnosti	 so	 najbolj	 učinkovite	 s	
predšolskimi	 otroci,	 kajti	 ko	 so	 na	 vrsti,	 so	 tako	
vznemirjeni,	 da	 ne	 le	 sodelujejo,	 temveč	 se	 ob	
tem	tudi	zabavajo.		
 

Vrtenje	plastične	steklenice	
Vzemite	prazno	plastično	steklenico	za	vodo	in	jo	
okrasite	z	barvnimi	trakovi	iz	kolaž	papirja.	Otroci	
naj	sedijo	v	velikem	krogu.	Steklenico	postavite	na	
sredino	 kroga	 in	 jo	 zavrtite.	 Ko	 se	 neha	 vrteti,	
mora	 odgovoriti	 tisti	 otrok,	 proti	 kateremu	 je	
steklenica	obrnjena.	Po	odgovoru	naj	 jo	 zavrti	 ta	
otrok.	Zagotovite,	da	ima	vsak	otrok	možnost,	da	
odgovori	 in	 sodeluje.	 Morda	 boste	 morali	
steklenico	 zavrteti	 večkrat,	 dokler	 ne	 pokaže	 na	
otroka,	ki	še	ni	bil	na	vrsti.	 
	
	
	

Kdo	ima	žogo?	
Otroci	naj	sedijo	na	tleh	v	krogu.	Vzemite	mehko	
žogo	in	jo	vrzite	enemu	otroku.	Nato	naj	ta	otrok	
odgovori	 na	 vprašanje,	 ki	 ste	 ga	 zastavili.	
Nato	naj	žogo	vrže	drugemu,	ki	je	še	ni	ujel.	Ko	že	
skoraj	 vsi	 dobijo	 priložnost,	 boste	 morda	 morali	
pomagati	 otrokom	 spomniti	 se,	 kdo	 je	 že	 ujel	
žogo	 in	 kdo	 še	 ne.	 Predlagajte	 komu	 naj	 vržejo	
žogo,	da	bo	tako	imel	vsak	priložnost	sodelovati.	 
	
	

	
	 	
	

MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 

ZAKLJUČNA AKTIVNOST (5-10 minut) 
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Kaj smo se naučili: 

Danes se je vaš otrok učil o prijateljstvu. Bil je nek mož, ki je želel videti Jezusa, a ni 
mogel hoditi. Njegovi prijatelji so mu pomagali tako, da so ga na njegovi podlogi 
nesli do hiše, kjer je Jezus govoril. Skozi streho so ga spustili do Jezusa in Jezus ga 
je ozdravil. Pri tem so mu lahko pomagali le njegovi prijatelji. Vaš otrok se je naučil 
tudi, da so prijatelji poseben dar od Boga. (Obravnavano svetopisemsko besedilo: 
Luka 5,17-26)  

Kaj si bomo zapomnili:   

»Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«	(Psalm 23,1) 
 
Čez teden skupaj z otrokom nekajkrat ponovite to vrstico. Tako si jo bo otrok lažje 
zapomnil, prav tako pa mu bo to pomagalo, da utrdi znanje, pridobljeno pri 
verouku. 

Predlog za aktivnost staršev in otroka: 

To je dober čas, da se vaš otrok nauči, kako naj bo tako dober prijatelj kakor tisti, ki 
so pomagali hromemu. Dober prijatelj druge pripelje bliže k Jezusu tako, da jim 
pokaže pot. Ta teden je mnogo načinov, kako lahko vaš otrok pokaže pot. Svojega 
prijatelja lahko povabi v cerkev ali na poseben koncert. Lahko ga povabi domov na 
igro in je v tem času še posebno prijazen ter radodarno deli svoje igrače. Na ta 
način se bo prijatelj vašega otroka začel spraševati, kako je lahko tudi on prijazen, 
ljubeč in radodaren. 

Dnevna molitev: 

Dragi Gospod, hvala za moje prijatelje. Pomagaj mi, da bom dober prijatelj, ljubeč 
ter prijazen in naj moji prijatelji vidijo razliko, ki jo ti delaš v mojem življenju. 
Pomagaj mi, da bom pogumno delil Jezusa s svojimi prijatelji, da bodo tudi oni 
imeli radost, ki pride od poznavanja tebe. 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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MOŽ, KI SE NI MOGEL PREMIKATI 
 
Pred mnogimi leti je v mestu Kafarnaum živel mož, ki se ni mogel premikati. Ni mogel sedeti, ni mogel stati in 
seveda ni mogel teči. Oh, kako si je želel, da bi bil kakor vsi ostali. Vedno se je smilil samemu sebi, razen kadar 
so bili njegovi prijatelji zraven, da so ga razvedrili. 
Nekega dne je bil tako žalosten, da tudi skozi okno ni hotel pogledati. Želel je samo spati. Zaprl je oči, ampak 
bilo je preglasno, da bi zaspal. Ljudje so glasno govorili in nasploh je bilo živahno. Nekateri so peli, drugi so 
jokali, nekaj pa jih je celo molilo. Ozrl se je okoli sebe in poskušal vstati, ampak ojoj, spomnil se je, da se ne 
more premikati! Na koncu se je odločil, da bo poskušal preslišati glasove in vseeno zaspati. 
Nenadoma je zaslišal korake. Čeprav jih še ni videl, je vedel, da so njegovi prijatelji. »Zakaj moji prijatelji vedno 
pridejo ravno takrat, ko poskušam zaspati?« je razmišljal sam pri sebi. Ampak ni mu bilo odveč. Kot običajno se 
jim je na široko nasmejal, ko so vstopili v sobo. »Hej kolega, uganeš, kaj se je zgodilo?« so ga prijatelji 
navdušeno vprašali. »Prerok je v mestu. Tokrat, ne glede na gnečo, bomo poskrbeli, da ga boš videl!« 
Hromi je odgovoril: »Je zato toliko ljudi tam zunaj? Tudi če me peljete tja, dvomim, da bom kaj videl, saj mi 
bodo vsi v napoto. Ah, brezupno je. Samo v breme vam bom. Pojdite sami, da ga boste vsaj vi videli, potem mi 
pa pridite povedat, kaj se je zgodilo.« 
»O ne, mi smo tukaj zato, da tebe peljemo,« so odgovorili. 
»Pojdite stran. Pojdite naprej. Zgrešili ga boste,« jih je hromi rotil z žalostnim izrazom na obrazu. 
Njegovi prijatelji so se spogledali. Nato so šepetali med seboj, malo so se skregali in potem še malo šepetali. Na 
koncu pa so dvignili hromega in ga položili na njegovo posteljo. 
»Hej, kaj pa počnete?« je zakričal.  
»Če ti je prav ali ne, peljali te bomo k Jezusu,« so rekli njegovi prijatelji. Tako so šli in ga nosili, on pa se je trdno 
oklepal svoje podloge. 
Prišli so do hiše in, kakor so pričakovali, gneča je bila ogromna. Najprej so poskušali iti na desno, potem na levo, 
seveda so poskusili tudi naravnost, ampak nikakor niso mogli priti not. Ljudje so stali tako blizu skupaj, da so 
bili kakor sardele v konzervi. 
Hromi se je ponovno pritožil: »Oh, res bi ga rad videl, ampak brezupno je. Toliko ljudi lahko samih hodi, pa ga 
še oni ne morejo doseči, kako ga bom potem jaz?« 
Njegovi prijatelji so se malo popraskali po glavah, se spogledali, nekaj časa šepetali, se malo sporekli in 
ponovno šepetali, ko so pogledali gor na streho. 
»Idejo imamo! Šli bomo na streho in te spustili naravnost pred Jezusa.« »Kaj? Tega ne morete storiti!« je hromi 
presenečeno zakričal in zvenel malo jezno. 
»Seveda lahko! Ti nas ne moreš zaustaviti, saj se vendar ne moreš premikati haha!« so prijatelji rekli v smehu, 
ko so plezali na streho. Ko so prispeli na streho, so se za trenutek ustavili. Pozabili so, da tam ni odprtine. »Kaj 
pa zdaj?« so se spraševali. 
Vsi so se ozrli okoli sebe. Potem je pa eden od prijateljev nekaj videl in zakričal: »Jaz imam idejo!« »Spet?« je 
vprašal hromi. 
Ampak tokrat so ga ignorirali in ga odložili. Hromi je slišal svoje prijatelje, kako znova in znova tolčejo in 
razbijajo. Nekako ga to, kar so počeli, ni motilo. Vedel je, da to počnejo zanj in to mu je priklicalo velik 
nasmešek na obraz. Tako se je smejal, da so mu začele teči solze po licih. Ko je razbijanje ponehalo, še vedno ni 
odprl oči. Prijatelji so ga dvignili. Med smehom in petjem so ga počasi spustili skozi luknjo, ki so jo naredili v 
strehi. Počasi in nežno so ga spustili naravnost v dnevno sobo. Začutil je prisotnost preroka. Odprl je oči in se 
znašel tik pred Jezusom. Nato pa je hvaležno pogledal prijatelje na strehi s solzami radosti v očeh. 
Tudi njegovi prijatelji so osuplo gledali, ko je njihov kolega naenkrat vstal  in pobral svojo podlogo! Nato so se 
zaslišali glasni vzkliki radosti, slavljenja in petja! 
Mož, ki se toliko let ni mogel premikati, je po zaslugi svojih zvestih prijateljev zdaj lahko hodil. Glavna zasluga 
pa ljubezni in milosti še večjega prijatelja. Ta prijatelj je bil Jezus. 
 

KONEC 
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