
		

VELIKAN	
PREMAGAN	

Kralj	David	

Skozi	zanimivo	zgodbo	o	Davidu	in	Goljatu	bodo	otroci	dobili	predstavo,	
da	je	naš	Bog	mogočnejši	od	kakršnega	koli	sovražnika.	Ko	verujemo	vanj	
in	kličemo	njegovo	ime,	je	njegova	moč	tista,	ki	nam	da	vero	in	pogum.	

	

	
	

2.	lekcija	

	

1

Teme:	
David,	pogum,	vera,	zaščita,	Božja	moč.	
	
	
	
DAVIDOVI	KAMNI	(aktivnost)	
Odlična aktivnost, ki poosebi kamenje in 
podkrepi zgodbo Davida in Goljata.  
	

Teme:	
David,	Božja	moč.	

	
	
	
	
	

Čas	trajanja:	
Približno	12	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 srečanjem	 natisnite	 eno	 kopijo	 predloge	 za	
vsakega	otroka.		
	

Kaj	boste	naredili:	
Na	mizo	položite	voščenke,	barvice	in	škarje.	Nato	
razdelite	 otrokom	 predloge.	 Če	 ima	 njihovo	 ime	
več	kot	6	črk,	jim	dajte	še	eno	kopijo	predloge.	
Najprej,	naj	otroci	napišejo	črke	svojega	imena	na	
kamne	s	flomastri.	Na	vsak	kamen	naj	napišejo	po	
eno	 črko.	 Lahko	 tudi	 narišejo	 križ	 ali	 krščanski	
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simbol	 ribe	na	preostali	prazen	prostor	na	kamnu.	
Nato	 naj	 pobarvajo	 kamne	 kakor	 želijo.	 Na	 koncu	
naj	otroci	svoje	kamne	izrežejo.		
Otroci	lahko	svoje	kamne	pomešajo	med	sabo	in	jih	
nato	 čim	 hitreje	 zložijo	 v	 pravilen	 vrstni	 red.	 Ko	
končajo,	naj	svoje	kamne	pospravijo	v	ovojnico	ter	
nanjo	 napišejo	 svoje	 ime,	 da	 jih	 bodo	 na	 koncu	
lahko	vzeli	domov.	
Druga možnost: 
Namesto	 papirnatih	 kamnov	 uporabite	 prave,	
ploščate	 kamne.	 Namesto	 voščenk	 pa	 barvo.	 Ta	
možnost	je	primernejša	za	starejše	otroke.		
	

Kaj	boste	povedali:	
Kdo	 pozna	 zgodbo	 o	 Davidu	 in	 Goljatu?	 (Super,	
nekaj	 od	 vas	 jo	 pozna.	 Ali	 ste	 vedeli,	 da	 je	 David	
ubil	 mogočnega	 velikana	 Goljata	 s	 samo	 enim	
majhnim	kamnom,	približno	takšne	velikosti,	kot	so	
ti	naši?	To	je	zmogel,	ker	je	mu	je	Bog	dal	moč.	
David	 je	 rekel	 velikanu:	 »Ti prihajaš k meni z 
mečem, s sulico in s kopjem. Jaz pa prihajam k tebi 
v imenu Gospoda nad vojskami.«	(1	Samuel	17,45)		
Danes,	bomo	obdržali	te	kamne	kot	opomin,	da	nas	
Bog	 pozna	 po	 imenu	 in	 da	 je	 zmeraj	 z	 nami,	 ko	
kličemo	 njegovo	 ime.	 Kot	 Davidu,	 se	 tudi	 nam	 ni	
potrebno	 bati,	 saj	 imamo	 vsemogočnega	 Boga.	
Sveto	 pismo	pravi:	»Velik	 je	 naš	Gospod	 in	 silen	 v	
moči.«	(Psalm	147,5a)		

OB	PRIHODU	OTROK	(12	minut)	

					ZAČETNA	MOLITEV	(5	minut)	

PRIPOMOČKI:	
Kopija	predloge	za	vsakega	otroka	(str.	5)	
Voščenke,	barvice	ali	flomastri	
Škarje	(letom	primerno)	
Ovojnice	
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svojo	roko	 in	recite:	»Jaz	mislim	…«	Poklicala	vas	
bom	 in	 povedali	 boste,	 kaj	 mislite,	 da	 sem	
opisovala.	
	

Opišite	 naslednje	 zadeve,	 ne	 da	 bi	 jih	
poimenovali:	
-	Vojska	
-	Kralj	
-	Velikan	
-	David	
-	Kamni	
	

Končajte	tako,	da	poveste	otrokom,	da	vse	te	reči	
in	še	mnogo	več	 lahko	najdemo	v	Svetem	pismu.	
Omenite,	 da	 te	 stvari	 spadajo	 v	 eno	 zgodbo	 o	
Davidu	 in	 Goljatu.	 Vsa	 Izraelska	 vojska	 je	 bila	
prestrašena	 in	 si	 ni	 upala	 boriti	 proti	 velikanu,	
toda	 David	 je	 vedel,	 da	 mu	 bo	 Bog	 pomagal	
premagati	njegovega	nasprotnika.	
	

Preberite	1	Samuel	17,20-50	
	

Vprašanja	za	razpravo:		
1) Kako	je	bilo	ime	velikanu?	(Goljat.)		
2) Zakaj	 so	 se	 vsi	 bali	 boriti	 z	 Goljatom?	 (Bil	 je	

nenavadno	velik	in	zelo	močan.)	
3) David	 je	 bil	 pastir.	 Naštejte	 dve	 živali,	 ki	 ju	 je	

ubil,	 da	 bi	 zaščitil	 ovce	 svojega?	 (Lev	 in	
medved.)	

4) Kdo	 je	 varoval	 Davida,	medtem	 ko	 se	 je	 boril	
proti	levu,	medvedu	in	velikanu?	(Bog.)	

5) Ali	bi	David	lahko	premagal	velikana	le	s	svojo	
močjo,	brez	Božje	pomoči	in	zaščite?	(Ne.)	

6) Kdo	 je	 bil	 mogočnejši	 in	 močnejši,	 Bog	 ali	
Goljat?	(Bog.)	

7) Naštej	nekaj	načinov,	kako	Bogu	pokažemo,	da	
ga	ljubimo	(Molitev,	slavljenje,	branje,	zahvala)	

	
	
Zgodba	 o	 Davidu	 in	 Goljatu	 je	 najverjetneje	
otrokom	 že	 poznana,	 zato	 pričnite	 s	 preprosto	
igro,	 ki	 jih	 bo	 naredila	 še	 bolj	 dovzetne	 za	 tiste	
najpomembnejše	 vidike	 tega	 zgodovinskega	
dogodka.	Nato	pa	preberite	še	zgodbo	o	Davidu	in	
Goljatu	iz	Svetega	pisma.	
	

UGANKA	(aktivnost)	
	

Teme:	
David,	strah,	zaščita.	

	
	
	
	

	

Čas	trajanja:	
Približno	7	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 pričetkom	 srečanja	 natisnite	 kopijo	
predloge.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Otroci	 naj	 se	 posedejo	 pred	 vas,	 kakor	 da	 boste	
povedali	zgodbo.	
	

Kaj	boste	povedali:	
Za	vas	 imam	zelo	zabavno	 igro!	Ali	 ste	vedeli,	da	
je	 Sveto	 pismo	 polna	 zanimivih	 ljudi,	 oddaljenih	
krajev,	 junakov,	 vaščanov,	 prelepih	 kraljic	 in	 še	
mnogo	takšnega	zabavnega?	Res	 je,	Sveto	pismo	
je	najboljša	knjiga	na	svetu!	S	pomočjo	te	slike	se	
bomo	igrali	uganko	(pokažite	otrokom	predlogo).	
Jaz	vam	bom	opisala	nekaj,	kar	je	na	tej	sliki	in	ko	
se	vam	bo	zdelo,	da	veste	kaj	opisujem,	dvignite	

Ta	vrstica	bo	otroke	spomnila,	da	pogum	in	spodbuda	
prihajata	 od	 Boga.	 Tudi	 v	 težkih	 časih	 ima	 Gospod	
nadzor	 nad	 vsem.	On	 lahko	 povzroči,	 da	 na	 tla	 pade	
lahko	 perje,	 ali	 da	 eksplodira	 lava	 iz	 ogromnega	
vulkana,	 toda	kar	 je	najpomembnejše,	on	 je	zmeraj	z	
nami.	Vrstico	tekom	srečanja	večkrat	ponovite.		

»Velik	je	naš	Gospod	
in	silen	v	moči.«	

Psalm	147,5a	

SVETOPISEMSKA	VRSTICA	(7	minut)	

SVETOPISEMSKA	ZGODBA	(20	minut)	

PRIPOMOČKI:	

Kopija	predloge	(str.	6)	
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PRIPNITE	KAMEN	NA	GOLJATA	(igra)	
	

Ali so otroci tako pogumni, kot je bil David? 
	

Teme:	
Pogum,	David,	zaščita.	

	
	
	
	
	

Čas	trajanja:	
Približno	15	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 pričetkom	 nedeljske	 šole,	 narišite	 sliko	
Goljata	 na	 tablo.	 Zvijte	 lepljivi	 gumi	 v	 kroglice	
velikosti	golf	žogice.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Zabavno	je	razlagati,	da	je	bil	Goljat	visok	več	kot	
6	 komolcev	 (1	 Sam	 17,4).	 Razložite	 otrokom,	 da	
bo	njihova	naloga	nalepiti	ta	kamen	(lepljivi	gumi)	
na	Goljatovo	čelo.	
	

Pred	 pričetkom	 naročite	 otrokom,	 da	 ne	 smejo	
vreči	 te	 kroglice.	 Zavežite	 jim	 oči,	 da	 ne	 bodo	
videli	 in	 jih	 nekajkrat	 zavrtite,	 nato	 jim	 dajte	
»kamen«	 in	 jih	 usmerite	 v	 pravo	 smer.	 Rezultati	
bodo	izjemno	zabavni.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

		ČAS	ZA	ZABAVO	(15	minut)	

PRIPOMOČKI:	

Tabla	-	npr.	bela	tabla,	tabla	za	kredo	ali	poster	
Lepljivi	gumi	
Preveza	za	oči	

		DODATNI	ČAS	ZA	ZABAVO	(10	minut)	

		DODATNI	ČAS	ZA	ZABAVO	(10	minut)	

			MOLITEV	in	PRIGRIZEK	(10	minut)	

	
	
	
VELIKANSKI	STRAHOVI	(zgodba)	–	str.	7	
	
	
	
	
	
DAVID	IN	GOLJAT	(pobavanka)	–	str.	8	
	
	
	
	
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:		
Za	 prigrizek	 postrezite	 narezana	 jabolka.	 Povejte	
otrokom,	 da	 jim	 bo	 zdravo	 prehranjevanje	
pomagalo	 zrasti	 in	 jim	 dalo	 moč,	 kot	 jo	 je	 imel	
kralj	 David.	 Ko	 bodo	 otroci	 jedli,	 dvignite	 eno	
jabolko	 in	 ga	 primerjajte	 z	 enim	 od	 kamnov.	
Kamen	je	 lahko	iste	velikosti	kot	majhno	jabolko.	
Pogovorite	se	o	tem,	kako	težko	bi	bilo	vreči	celo	
jabolko	v	čelo	velikana,	kaj	šele	težek	kamen.	
	
	
	
	
Zapojte	primerno	pesem.	
	

ZAKLJUČNA	AKTIVNOST	(5-10	minut)	

NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	 spet	 prihodnji	 teden,	 da	
izveste,	 kdo	 je	 bil	 Davidov	
najboljši	prijatelj.	
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Kaj	smo	se	naučili:	

Skozi	že	znano	zgodbo	o	Davidu	 in	Goljatu	se	 je	vaš	otrok	naučil,	da	 je	Bog	dosti	
močnejši	 kot	 katerikoli	 naš	 sovražnik.	 Ko	 verujemo	 vanj	 in	 kličemo	njegovo	 ime,	
nam	bo	Bog	dal	svojo	moč	vere	 in	poguma	(svetopisemsko	besedilo	 iz	1	Samuela	
17,20-50).		

Kaj	si	bomo	zapomnili:			

»Velik	je	naš	Gospod	in	silen	v	moči.«	(Psalm	147,5a)		

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:	

Povabite	svojega	otroka,	da	gre	z	vami	ven	in	s	seboj	vzemite	staro	pločevinko	in	
žogo.	 Pločevinko	 postavite	 na	 tla,	 postavite	 se	 malo	 stran	 od	 pločevinke	 in	
poskušajte	 zadeti	 žogico	 v	 pločevinko.	 Ob	 tem	 poudarite,	 kako	 težko	 je	 zadeti	
pločevinko	 in	kako	 je	David	moral	dneve	 in	dneve	vaditi,	 da	 je	postal	 tako	dober	
strelec	 s	 svojo	 fračo.	Vprašajte	otroka,	 kaj	on	misli,	 da	 je	moralo	Davidu	 rojiti	 po	
glavi,	ko	se	 je	soočil	z	Goljatom.	Vprašajte	ga,	ali	 ima	tudi	sam	kakšne	problem	z	
velikimi	 strahovi.	 Vedite,	 da	 se	 pri	 tej	 starosti	 lahko	 otrokom	 tudi	 kaj	
malenkostnega	 zdi	 ogromno.	 Razložite	 mu,	 da	 kakor	 je	 Bog	 pomagal	 Davidu	
premagati	strahove,	tako	bo	tudi	njemu.	

Dnevna	molitev:	

Dragi	Gospod,	 ti	 si	 čudovit	 in	mogočen,	nobena	 težava	ni	zate	prevelika.	Prosim,	
pomagaj	mi	 premagati	 velikanske	problem	v	mojem	življenju.	Ko	 smo	 s	 tabo,	 se	
nam	ni	potrebno	bati.	Pomagaj	nam,	da	bomo	pogumni	kakor	David.	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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VELIKANSKI	STRAHOVI	
	

Ta	zgodba	govori	o	mladeniču,	ki	je	imel	velike	strahove.	Bilo	ga	je	strah	prav	vsega.	Ampak	ene	noči	se	je	to	
spremenilo.	
	
Vse	se	je	pričelo,	ko	se	je	fant	odpravljal	spat.	Ko	si	je	oblekel	pižamo	in	se	tesno	zavil	pod	odejo,	se	je	pomolil.	
Oče	je	ravno	ugasnil	luči,	ko	je	deček	vzkliknil	“V	MOJI	OMARI	JE	VELIKANSKA	POŠAST!”	
	
Njegov	oče	je	prihitel	v	sobo	in	se	usedel	zraven	njega	na	posteljo.	“Kakšno	pošast	si	videl?”	je	vprašal	in	deček	
je	odgovoril	 “	velikega,	kosmatega	 trola.”	“Ali	 si	 to	videl?”,	 je	vprašal	oče	 in	v	 roke	vzel	velikega	medveda	 iz	
njegove	omare.	(Pokažite	otrokom	velikega	plišastega	medveda.)	Potrpljal	je	dečka	po	ramenu	in	mu	rekel	“Naj	
ti	povem	resnično	zgodbo,	mislim,	da	ti	bo	pomagala	odgnati	strahove.”	
	
“Mnogo	 let	 nazaj	 je	 Bog	 storil	 mogočno	 delo	 za	 ljudstvo	 Izrael.	 Bog	 jih	 je	 rešil	 suženjstva	 in	 obljubil	 jim	 je	
čudovito	novo	deželo.	
	
Ko	 jih	 je	Bog	 izpeljal	 iz	suženjstva,	 je	storil	kar	nekaj	čudežev.	Na	primer,	 razdelil	 je	morje	na	dva	dela,	da	 je	
lahko	izraelsko	ljudstvo	prečkalo	morje	po	suhem.		
	
Tik	preden	so	želeli	vstopiti	v	Obljubljeno	deželo,	je	Bog	Izraelcem	naročil,	da	naj	pošljejo	12	mož,	da	si	ogledajo	
deželo.	Nazaj	se	 je	vrnilo	10	mož,	ki	so	bili	zelo	prestrašeni!	Povedali	so,	da	čeprav	 je	dežela	čudovita,	v	njej	
živijo	ogromni	velikani!	Deset	prestrašenih	mož	je	dejalo,	da	so	v	primerjavi	z	velikanom	oni	kot	kobilice.	
	
Druga	dva	moža	sta	sicer	potrdila,	da	v	tej	deželi	živijo	velikani,	ampak	da	jim	je	Bog	obljubil	to	deželo,	ki	je	res	
čudovita.	
	
Pokazali	so	ljudem	nekaj	velikih	grozdov,	ki	so	jih	prinesli	s	seboj.	Moža,	ki	sta	bila	pogumna,	sta	ljudstvu	dejala,	
da	morajo	zaupati	v	Gospoda	in	se	spominjati	čudežev,	ki	ji	je	storil	za	njih!	Bog	nam	bo	držal	svojo	obljubo	in	
nam	dal	to	deželo,	so	rekli.	
	
Ampak	na	žalost,	se	je	ljudstvo	odločilo	poslušati	deset	preplašenih	mož.	Zaradi	njihovega	nezaupanja,	je	Bog	
poslal	ljudstvu	še	na	40	letno	tavanje	po	puščavi.	
	
“Vidiš	sin”,	je	oče	nadaljeval.	“Strahovi	Izraelcev	so	bili	neupravičeni.	Pustili	so,	da	jih	strah	prevzame	in	oslabi	
njihovo	vero	v	Boga.	Bog	jih	je	ves	čas	varoval	in	dal	jim	bi	deželo,	ki	jim	je	obljubil,	ali	so	tam	velikani	ali	ne.		
	
Bog	nas	še	zmeraj	varuje	in	ščiti	vse	do	tega	dne.	Ne	pusti	neupravičenih	strahov,	da	bi	te	prevzeli.	Moraš	iskati	
uteho	v	dejstvu,	da	nas	Bog	ljubi,	tako	močno,	da	je	danes	z	nami,	da	nam	pomaga	in	nas	ščiti,	kjerkoli	smo.	
	
Deček	 je	pogledal	očeta	 in	 rekel	“Mislim,	da	 razumem..	Namesto,	da	bi	 se	osredotočal	na	 izmišljen	strah,	 se	
moram	osredotočiti	na	to,	kako	močno	me	Bog	ljubi	in	vedeti,	da	on	zame	želi	samo	najboljše.”	Oče	se	mu	je	
nasmehnil	 in	 ga	 poljubil	 za	 lahko	 noč.	 “Prav	 imaš”.	 To	 noč,	 je	 deček,	 ki	 se	 je	 včasih	 bal	 vsega,	 imel	 sedaj	
občutek,	Božje	velikanske	ljubezni!	
	

KONEC	
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