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Uvod 
 

»Kakšen srečen dan, Bog, hvala ti za sonce. O, srečen dan, za Jezusa živim.« 
»Jezus me ljubi, jaz to vem, Biblija mi to pove …« 
»Moj Bog je močan, je velik, mogočen, njemu ni nič pretežko«. 

 Te enostavne vrstice pesmi in molitev so začetki otroškega znanja o Bogu. Posebej 
predšolčkom je vse novo v veri in razumevanju Božje narave. Mogoče niso imeli 
priložnosti videti, da so bile molitve zvesto odgovorjene. Nimajo znanja o znanosti, ki 
nam kaže Božje stvarstvo v tako neverjetni luči. Večina otrok ni izkusila nežnega in 
čudovitega Božjega odpuščanja. Prav tako še niso začeli dojemati, kako Božja roka 
milostno in radodarno daje vsak popoln dar.  
 Kako dragoceno, nežno prst imate pred sabo! Zato je tudi nastala knjiga Moj Bog 
je tako velik – da vam dá seme, ki ga boste posejali v otroška srca in jih vodili v boljše 
razumevanje nebeškega Očeta. Vsaka aktivnost, igra ali pesem bo otrokom odprla oči, da 
spoznajo eno Božjo lastnost oziroma značilnost. Uporabite te ideje, da dopolnite svoje 
lekcije ali pa uporabite nekaj od tega, da pripravite celotno lekcijo o posamezni 
značilnosti. Otroci bodo uživali ob igri, petju in gibanju, medtem ko se učijo več o Bogu. 
In tudi vi boste navdušeni, ko boste videli, da otroci razvijajo boljše razumevanje 
nebeškega Očeta.  
 Otroci v vašem razredu morajo dobiti boljšo sliko o Bogu – Bog, ki je ljubeč, 
moder, kraljevski, milosten, velik in ustvarjalen. Preden začnete, molite, da se otrokom 
odprejo oči, da bodo njihova srca dotaknjena in da bodo njihova življenja spremenjena za 
vso večnost. Hvala, da dajete sami sebe v življenja teh otrok. Vaša ljubezen in skrb jim bo 
naklonila vsaj bežen vpogled v to, kdo je Bog. 
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BOG JE 

vseveden  
 

»O globočina Božjega bogastva 
in modrosti in spoznanja! 

Kako nedoumljivi so 
njegovi sklepi in 

neizsledljiva njegova pota!« 
 

(Rimljanom 11,33) 
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Katera roka? 

 
SPOROČILO: Bog vé vse o nas. 
ZLATA VRSTA: »… saj je Bog večji od našega srca in spoznava vse« (1. Janez 3,20b). 
PRIPOMOČKI: Majhne radirke ali neki drugi predmeti za vsakega otroka. Predmeti 
morajo biti dovolj majhni, da jih otroci lahko skrijejo v dlan.  
 

Igra: 
   Povejte: To je igra ugibanja, ki ste se jo morda že igrali z mamo ali očetom, s sestrico 
ali bratcem. Dajte svoji roki na hrbet in v eno roko skrijte 
radirko. Nato svoje zaprte dlani iztegnite naprej in pustite 
otrokom, naj po vrsti z lahnim udarcem vaše roke ugibajo, v 
kateri roki imate radirko.  
   Potem recite: To je igra ugibanja – nikoli ne vemo, kako se 
bo končala. Vsakemu otroku dajte radirko in recite: Obrnite se 
drug k drugemu in se med sabo igrajte to igro ugibanja, 
dokler ne bom dvakrat zaploskala z rokami. Čez eno minuto 
zaploskajte z rokami in otroci naj odložijo radirke. 
   Vprašajte: 
 Kako dobri ste bili pri ugibanju, v kateri dlani je radirka? 
 Kako ste vedeli, katero roko morate udariti? 
 Katere druge stvari v življenju moramo ugibati? 
   Povejte: V življenju moramo ugibati o veliko stvareh, ker nikoli ne vemo, kako se 
bodo stvari obrnile. Mogoče se sprašujete, kakšno službo boste opravljali, ko boste 
veliki ali kaj boste dobili za božič. Toda Bogu ni potrebno nikoli ugibati. Bog vedno 
vé, kako se bodo stvari obrnile. Ko se zjutraj zbudimo, Bog že vé, kako bo potekal naš 
dan in kako se bo končal. 
   Položite svoje roke na hrbet in skrijte radirko v eno roko. Počakajte, dokler otroci 
tega ne storijo. Jaz ne vem, v katero roko ste skrili radirko, toda Bog vé. On vedno vé, 
kako se bodo stvari končale. Bog vse vé. Iztegnite roko, v kateri imate radirko in bomo 
molili ter se zahvalili Bogu, da vé vse o nas.  
   Molite: Dragi Bog, veseli smo, da ti vse veš. Veš, kaj se nam bo zgodilo in kako se 
bodo naša življenja končala. Hvala ti, da nas varuješ in veš vse o nas. Amen.          
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

NASVET 
 
Ko izbirate majhne 
predmete, 
zagotovite, da niso 
manjši od kovanca. 
Z majhnimi 
predmeti se namreč 
otroci lahko 
zadavijo. 
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Kobacajoči čevlji 

 
SPOROČILO: Bog vse vé. 
ZLATA VRSTA: »Gospod, preizkusil si me in me poznaš« (Psalm 139,1). 
PRIPOMOČKI: Sveto pismo, velika kvadratna preproga, krep trak. 
 

Igra: 
   Preden pridejo otroci, s krep trakom oblikujte dovolj velik krog, da se bodo lahko vsi 
otroci usedli okrog njega. V sredino kroga položite veliko kvadratno preprogo.  
   Naj se otroci usedejo na črto, narejeno iz krep traka, tako, da imajo noge iztegnjene 
pred sabo. Povejte: Poglejte vse te različne čevlje, ki jih imamo obute! 
   Vprašajte: Kako se tvoji čevlji razlikujejo od čevljev ostalih otrok? Mogoče bodo 
otroci rekli, da so nekateri čevlji rjavi, drugi črni ali pa, da se nekateri vežejo, drugi pa 
zapnejo.  
   Povejte: Vsak od nas ima lepe čevlje, toda vsak čevelj se razlikuje od drugega. 
Sezujmo si čevlje in se igrajmo igro.  
   Medtem ko si otroci sezuvajo čevlje, recite: Naši različni čevlji me spominjajo na to, 
da je tudi nas Bog ustvaril različne. Vsi mi smo drugačni eden od drugega, toda Bog 
zelo dobro pozna vsakega izmed nas. Naj otroci svoje čevlje dajo na kup v sredino 
kroga. Ko so vsi čevlji v sredini, jih pomešajte. 
   Nato recite: Sedaj bomo videli, kako dobro poznate svoje čevlje. Ko preštejem do tri, 
pojdite v sredino kroga in poiščite svoje čevlje. Pripravljeni? Ena, dva, tri!  
   Ko otroci najdejo svoje čevlje, jih prosite, naj si jih ponovno 
obujejo. Mogoče bo potrebno otrokom pomagati pri 
zavezovanju vezalk. Medtem ko se otroci obuvajo, jih 
vprašajte:  
 Kako ste našli svoje čevlje? 
 Kako ste vedeli, da so to vaši čevlji? 
   Povejte: Ker ves čas nosimo svoje čevlje, vemo, kako se 
naši čevlji razlikujejo od drugih. Tudi vsakega izmed nas je 
Bog ustvaril drugačnega. 
   Vprašajte: Kako se ti razlikuješ od drugih otrok tukaj? 
   Povejte: Sveto pismo nam pravi, da nas Bog zelo dobro 
pozna. Na glas preberite Psalm 139,1 iz lahko razumljivega 
prevoda. Bog nas ljubi in vé vse o nas, ker nas je on ustvaril. 
On nam je dal lase, kožo, oči in celo prstne odtise. Bog vé 
vse o nas. Tako kot si ti znal najti svoje čevlje v tistem 
kupu, tako te tudi Bog dobro pozna, da te lahko najde v 
množici ljudi. Namesto da bi ploskali z rokami, poskušajmo z našimi nogami 
zaploskati Bogu, ker nas pozna in ljubi! 
   Povedite otroke v ploskanje z nogami. 
 
 
 
 
 

NASVET 
 
Bog pozna vaše 
predšolčke bolje kot 
kdorkoli drug. To je 
dobra priložnost, da 
jih tudi vi bolje 
spoznate. Če pokličete 
več otrok naenkrat, 
uporabite zabavne 
kategorije, da izveste, 
kaj imajo otroci radi in 
česa ne marajo. 
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Človeški vozel 

 
SPOROČILO: Bog vé, kako nam lahko pomaga. 
ZLATA VRSTA: »Tedaj se je Peter zavedel in rekel: 'Zdaj vem, da je res! Gospod je poslal 
svojega angela in me rešil iz Herodove roke'« (Apostolska dela 12,11a). 
PRIPOMOČKI: Nič. 
 

Igra: 
   Naj otroci oblikujejo krog tako, da se z rameni dotikajo drug drugega in so obrnjeni z 
obrazom v krog. Povejte: Iztegnite eno roko predse. Sedaj ujemite roko tistega, ki stoji 
nasproti vas. Ne lovite drugih rok in ne stiskajte rok preveč močno. Če je majhno 
število otrok, se tudi vi pridružite otrokom v krogu. Sedaj tudi drugo roko iztegnite 
predse in ujemite roko neke druge osebe. Pomagajte otrokom, da najdejo roko nekoga 
drugega.  
   Vprašajte:   
 Kaj mislite, da smo pravkar naredili? 
 Medtem, ko so vaše roke še vedno povezane med sabo, kaj bi se lahko zgodilo, če bi 

poskusili hoditi po sobi?    
   Povejte: Poglejmo, če lahko skupaj naredimo en korak. Morali boste biti zelo počasni 
in pazljivi, da ne bo nihče padel ali se poškodoval. Ko preštejem do tri, vsi naredite en 
majhen korak do vrat. Pripravljeni? Ena, dva, tri, korak.  
   Pomagajte otrokom, da naredijo en majhen korak. Vodite jih, da skupaj naredijo nekaj 
počasnih, pazljivih korakov. 
   Vprašajte: Kako se počutite, ko so vaše roke tako zavozlane? 
   Povejte: Sedaj se bomo igrali, da je vsak izmed vas Peter, mož iz Svetega pisma. Peter 
je bil v ječi vklenjen v okove in z obeh strani sta ga čuvala dva stražarja. Lahko se je le 
malo premaknil, tako kot se tudi vi sedaj lahko le malo premikate. Peter je bil ujet, 
toda Bog je vseveden in zato je vedel, kako lahko Petru pomaga. Petrovi prijatelji so 
molili in prosili Boga, naj mu pomaga. Tako je Bog poslal angela, ki se je dotaknil 
Petra in ga zbudil. Naenkrat so okovi odpadli in Peter je bil svoboden! Naj otroci 
spustijo roke. Angel je popeljal Petra ven iz ječe, mimo vseh stražarjev in niti eden ga 
ni videl! 
   Vprašajte: Kaj lahko počnete sedaj, ko so vaše roke svobodne? 
   Povejte: Ko imamo kakšen problem, se nam zdi, da smo zvezani, prav tako kot ste 
bili vi zvezani z rokami. Toda Bog vse vé – on vé, kako razvozlati naše probleme in nas 
osvoboditi! Zaploskajmo Bogu in ga slavimo, ker vé vse o nas in naših problemih! 
Povedite otroke v ploskanje Bogu. 
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Božje oči 

 
SPOROČILO: Bog lahko vidi stvari, ki jih mi ne vidimo. 
ZLATA VRSTA: »Angel pa je nagovoril ženi: 'Ne bojta se! Vem, da iščeta Jezusa 
križanega. Ni ga tukaj. Obujen je bil, kakor je rekel'« (Matej 28,5–6a). 
PRIPOMOČKI: Predmeti v učilnici, kot so stoli in mize, nekaj rutic. 
 

Igra: 
   Po učilnici postavite različne ovire in tako naredite pot ovir. Pot lahko poteka preko 
stola, pod mizo in okrog po učilnici.  
   Otroci naj zaprejo svoje oči. 
   Vprašajte:  
 Kaj vidite? 
 Kaj je težko početi, ko imate zaprte oči? 
   Dovolite otrokom, da odprejo svoje oči. Povejte: Ko so naše oči zaprte, ne moremo 
videti, kaj se dogaja okrog nas. Zaupati moramo ljudem, ki imajo svoje oči odprte. 
Igrajmo se igro, da bomo videli, kako je to. Otroci naj se razdelijo v pare in enemu 
otroku pri vsakem paru z ruto zavežite oči.  
   Otroke, ki nimajo zavezanih oči, poučite, naj vodijo svojega 
slepega prijatelja preko oziroma skozi ovire in pri tem 
uporabljajo nežne gibe in besede. Ko pari prispejo na konec 
poti, naj zamenjajo vloge in gredo ponovno na pot preko ovir. 
Nato zberite rute in vprašajte:  
 Kako je bilo, ko niste videli? 
 Kako ste vedeli, kam morate iti? 
   Recite: V tej igri je vaš prijatelj lahko videl stvari, katerih vi 
niste mogli. Tudi Bog je tak. Včasih so stvari, ki jih mi ne 
moremo videti, kot na primer, kaj se bo zgodilo v naših 
življenjih, kdo bodo naši prijatelji ali kdaj bo kdo ozdravel. 
Ker Bog vse vé, mu moramo zaupati, da nam bo pomagal v 
strašljivih ali težkih trenutkih.   
   Sveto pismo nam govori o času, ko je Jezus, Božji Sin, umrl. Jezusovi prijatelji so bili 
žalostni – ker niso vedeli to, kar je vedel Bog! Bog je vedel, da bo Jezus vstal od mrtvih.  
   Otroke ponovno popeljite skozi pot ovir. Ko otroci gredo preko in skozi ovire, naj 
izgovarjajo besede: »Bog lahko vidi! Bog lahko vidi!« 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASVET 
 
Bodite občutljivi na 
dejstvo, da nekateri 
mlajši otroci ne 
bodo hoteli imeti 
zavezanih oči. Tem 
dovolite, da oči le 
zaprejo ali si jih 
zakrijejo z roko. 



 
 

~	10	~	
 

Vprašanja, vprašanja 

 
SPOROČILO: Bog ima odgovor na vsa naša vprašanja. 
ZLATA VRSTA: »Prosíte in vam bo dano! Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo 
odprlo« (Matej 7,7). 
PRIPOMOČKI: Nič. 
 

Igra: 
   Uporabite to ustvarjalno molitev, da bi pomagali otrokom z besedami izraziti njihova 
vprašanja in skrbi, namenjene Bogu.  
   Povejte: Vi ste skupina pametnih otrok! Prepričana sem, da veste zelo veliko stvari. 
 Kaj so nekatere stvari, ki jih vi veste? 
Otroci bodo morda rekli, kako vedo šteti do petdeset, da poznajo barve ali poznajo črke. 
Zaploskajte otrokom tudi za najbolj preprosto stvar, ki so se jo naučili. Potem nadaljujte: 
Čeprav vemo veliko stvari, je še vedno veliko stvari, ki jih ne 
znamo. Mogoče se sprašujete, zakaj včasih zbolite ali zakaj je 
Bog naredil nebo modro in ne oranžno.  
   Vprašajte: Kdo bi lahko odgovoril na vsa vaša vprašanja? 
   Povejte: Mame, očetje ali učitelji lahko odgovorijo na nekaj 
vprašanj, toda Bog pozna odgovor na vsako naše vprašanje.  
   Popeljite otroke v pesem »Vse svoje skrbi zvalim na te«. 
 Vse svoje skrbi zvalim na te, 
 odložim bremena pri tvojih nogah. 
 Vselej takrat, ko ne vem, kaj naj storim, 
 bom zvalil vse skrbi na te. 
   Pokličite nekaj otrok, da zastavijo svoja vprašanja, nato 
ponovno zapojte pesem in spomnite, da Bog pozna odgovore na 
vsa naša vprašanja. 
 
 

 
 

NASVET 
 
Pojasnite otrokom, 
da Bog veliko naših 
vprašanj odgovori v 
Svetem pismu. 
Pomagajte jim 
razumeti, da je Sveto 
pismo naša »knjiga 
odgovorov« od Boga. 
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Ples prihodnosti 

 
SPOROČILO: Bog vé, kako se bodo stvari končale. 
ZLATA VRSTA: »Vem za načrte, ki jih imam z vami, govori Gospod. Načrte blaginje in ne 
nesreče, da vam dam prihodnost in upanje« (Jeremija 29,11). 
PRIPOMOČKI: Kartice gibov, zgoščenka otroških krščanskih pesmi, CD predvajalnik. 
 

Igra: 
   Preden pridejo otroci, fotokopirajte in izrežite kartice gibov na naslednji strani (če 
imate več kot šest otrok, naredite dva kupčka kartic). Pripravite zgoščenko in CD 
predvajalnik. 
   Dvignite kartice in recite: V tej igri bo vsaka oseba imela priložnost, da dvigne eno 
kartico. Kartice nam povejo, kakšen gib moramo delati ob glasbi – ploskanje, 
skakanje, dotikanje tal, vrtenje, mahanje z rokami ali korakanje. Najprej pa 
poskusimo ugotoviti, katera kartica bo zadnja. Naj vsak otrok dá svoj predlog, potem 
pa vključite glasbo. 
   Naj eden od otrok potegne kartico, ostali pa naj nekaj sekund delajo gib, ki je narisan 
na kartici. Medtem ko otroci še vedno delajo ta gib, pokličite drugega otroka, da potegne 
drugo kartico. Nadaljujte s »plesom« dokler ne potegnejo vseh kartic. Potem zberite 
otroke in jih vprašajte:  
 Kdo je pravilno ugotovil, katera kartica bo zadnja? 
 Kako si vedel, da bo to zadnja kartica? 
   Povejte: Ko mi poskušamo napovedati stvari, se včasih zmotimo. To je tako, ker mi v 
resnici lahko samo poskušamo zadeti. Toda Bog se nikoli ne zmoti. Bog vse vé! Bog vé, 
kako se bodo stvari končale. Lahko zaupamo, da Bog vé, kaj se bo zgodilo, tudi takrat, 
ko mi ne vemo. In to nas lahko pripravi do tega, da tudi zaplešemo! 
   Mogoče boste želeli igro ponoviti in dovoliti otrokom, da se gibljejo in plešejo, medtem 
ko slavijo Boga za njegovo modrost. 
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Kartice gibov 
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BOG JE 

ustvarjalen 
 

»Vreden si, naš Gospod in Bog, 
da prejmeš slavo, čast in moč, 

ker si ustvaril vse reči, 
po tvoji volji so bivale 

in bile ustvarjene.« 
 

(Razodetje 4,11) 
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 Ples ustvarjanja 

 
SPOROČILO: Vse je ustvaril Bog. 
ZLATA VRSTA: »Bog, ki je ustvaril vesolje in vse, kar je v njem, on, ki je neba in zemlje 
gospodar, ne domuje v svetiščih, ki jih je zgradila človeška roka« (Apostolska dela 

17,24). 
PRIPOMOČKI: Boben ali nek ritmični instrument. 
 

Igra: 
   Vprašajte: Katere čudovite stvari je ustvaril Bog? 
   Povejte: Bog je ustvaril vse, kar vidite v naravi. On je naredil najvišje gore in najnižje 
doline. Bog je naredil sonce, oblake in reke. Vse je ustvaril Bog in sedaj se bomo 
naučili ples, s katerim bomo praznovali, da je Bog vse to ustvaril. Tukaj so gibi, ki jih 
bomo uporabili. 
   Naučite otroke naslednje gibe: 
   GORE: Hodite na svojih nožnih prstih, medtem ko z dlanmi naredite »vrh« nad glavo.  
   DOLINE: Sklonite se in korakajte, medtem ko svoje roke iztegnete in oblikujete črko V. 
   OBLAKI: Migljajte s prsti nad svojo glavo. 
   SONCE: Dotaknite se koncev svojih prstov nad glavo, tako da oblikujete krog. 
   REKE: Dajte skupaj svoje dlani in jih vijugajte z ene strani na drugo. 
   Postavite se v krog in nekdo naj počasi in v ritmu udarja na boben. Vodite otroke v hojo 
v krogu, tako da na vsak udarec naredijo en korak. Potem izgovarjajte te besede, medtem 
ko kažete gibe.  
 

   Bog je naredil gore. (Stopajte v desno smer, z rokami nad glavo in oblikovanimi v 
»vrh«.) 
   Bog je naredil doline. (Stopajte v desno smer, sklonjeni naprej in z iztegnjenimi rokami 
v obliki črke V.) 
   Bog je na nebu naredil oblake. (Prenehajte s hojo, se obrnite 
na mestu in migljajte s prsti nad svojo glavo.) 
   Bog je naredil sonce, ki nas greje. (Vsi se obrnite v krog in 
vsak naj naredi »sonce« nad glavo.) 
   Bog je naredil reke. (Vijugajte roke in hodite proti sredini 
kroga.) 
   Bog je naredil tebe in mene. (Primite se za roke in 
počepnite.) 
   Hvala ti, Bog! (Vzravnajte se, še vedno se držite za roke.) 
   Povedite nekajkrat otroke v ples ustvarjanja, potem skupaj 
molite. Naj otroci zahvalijo Bogu za različne dele stvarstva.   
 
 
 
 
 
 
 
 

NASVET 
 
Otroci naj izmenično 
udarjajo na boben. 
Ko usvojijo gibe, se 
naj domislijo novih, 
za druge stvari, ki jih 
je Bog ustvaril, kot 
so živali, cvetice ali 
zvezde. 
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Nepričakovana presenečenja 

 
SPOROČILO: Bog uporablja ljudi, da delajo nepričakovane stvari. 
ZLATA VRSTA: »Andrej, brat Simona Petra, mu je rekel: 'Tukaj je deček, ki ima pet 
ječmenovih hlebov in dve ribi, a kaj je to za toliko ljudi?' … Tedaj je Jezus vzel hlebe, se 
zahvalil in jih razdelil med sedeče. Prav tako je razdelil tudi ribe« (Janez 6,8–9; 11). 
PRIPOMOČKI: Sveto pismo, bombažne žogice, plastične žličke, kuhinjske klešče, 
kozarčki, pinceta ali drugi pripomočki, ki jih lahko otroci uporabijo pri nošenju 
bombažnih žogic. 
 

Igra: 
   Preden pridejo otroci, zložite bombažne žogice na kup ob steno učilnice. Druge 
pripomočke položite na mizo, poleg bombažnih žogic.  
   Recite: Poglejmo, na koliko načinov lahko te bombažne žogice prenesemo na drugo 
stran sobe, ne da bi se jih dotaknili z rokami. Prinesla sem veliko pripomočkov, s 
katerimi si lahko pomagamo. Ko otroci razmišljajo o različnih načinih, naj preizkusijo 
svoje ideje. Otroci se bodo mogoče spomnili, da bi žogico dvignili z jezikom ali s 
kleščami, da bi jo dali med prste na nogah, da bi pihali žogico ali da bi jo spravili v 
kozarček. Ko vsak poizkusi vsaj eno idejo, vprašajte: 
 Kaj ste si mislili, ko sem rekla, da ne morete uporabljati svojih rok? 
 Kako izgleda vaš obraz, ko ste nad nečim presenečeni? 
   Recite: Tako kot smo mi poskušali na različne načine premestiti bombažne žogice, 
tudi Bog dela stvari na različne načine. Poslušajte, na kakšen (presenetljiv) način je 
Jezus nahranil veliko množico ljudi. 
   Glasno preberite Janez 6,5–14 iz otrokom razumljivega prevoda Svetega pisma (ker je to 
dolga zgodba za predšolske otroke, jo lahko preberete iz Svetega pisma za otroke). 
   Vprašajte: Kaj bi si mislili, če bi vam Jezus rekel, da dajte svoje kosilo, da bo z njim 
nahranil veliko množico ljudi? 
   Recite: Bog je ustvarjalen – on lahko stvari naredi drugače, toda Božji način vedno 
deluje! Tako kot je Bog uporabil majhnega dečka, da je pomagal nahraniti veliko 
množico ljudi, lahko uporabi tebe ali mene, da delava neverjetne in čudovite stvari.  
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Ustvarjanje dežja 

 
SPOROČILO: Bog je ustvaril različno vreme. 
ZLATA VRSTA: »… In storil bom, da bo deževalo …« (1. Mojzesova 7,4b). 
PRIPOMOČKI: Nič. 
 

Igra: 
   Zberite otroke v krog in recite: Vemo, da je Bog vse ustvaril s svojimi rokami. Bog je 
ustvaril tudi dež. Igrajmo se, da dežuje. S svojimi rokami ne moremo narediti pravega 
dežja, to lahko naredi le Bog. Toda mi lahko uporabimo svoje roke, da proizvedemo 
zvok nevihte. Ponavljajte za mano. Vodite otroke v naslednje gibe, da bi proizvedli zvok 
nevihte. Vsak gib naj traja petnajst sekund.  
 

 Drgnite palec in kazalec. 
    Recite: Ravnokar je začelo pršiti. 
 Dajte skupaj dlani in udarjajte s svojimi prsti eden ob drugega. 
    Recite: Sedaj je začelo deževati. 
 Narahlo ploskajte z rokami.  
    Recite: Sedaj dežuje malo močneje. 
 Glasno ploskajte z rokami. 
    Recite: Dež lije. 
 Tlesknite zaporedoma z rokami ob kolena. 
    Recite: Vau! Sedaj pa res dežuje! 
 Močno udarjajte z rokami ob tla. 
    Recite: To res zveni kot nevihta! 
 Stopite nazaj, da se »dež« ustavi. 
    Recite: To pa je bila prava nevihta! 
 Vprašajte: Zakaj potrebujemo dež? 
     Kaj bi se zgodilo, če ne bi deževalo? 
 

   Recite: Sveto pismo pravi, da vse, kar je moral Bog storiti, je bilo, da je spregovoril 
besedo in stvari so bile ustvarjene! Bog bi lahko rekel: »Dež« in bi začelo deževati. Bog 
je vse ustvaril. Ustvaril je dež, da nam daje vodo in da lahko rastline rastejo. Čeprav 
smo se zabavali ob proizvajanju zvokov dežja, je le Bog ta, ki lahko ustvari pravi dež. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASVET 
 
Čeprav so odrasli 
morda to počeli že 
velikokrat, si 
zapomnite, da je 
otrokom to novo in 
zanimivo. Naj 
izkusijo užitek v 
slišanju »nevihte« 
sredi učilnice.  
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Edinstven butik 

 
SPOROČILO: Bog je vsakega izmed nas ustvaril drugačnega. 
ZLATA VRSTA: »Zahvaljujem se ti, ker sem tako čudovito ustvarjen, čudovita so tvoja 
dela, moja duša to dobro pozna« (Psalm 139,14). 
PRIPOMOČKI: Sveto pismo, oblačila, ki so otrokom prevelika, veliki čevlji, smešni 
klobuki, kravate. 
 

Igra: 
   Recite: Danes se bomo igrali zanimivo igro oblačenja, da bi se naučili, kako je Bog 
vsakega izmed nas ustvaril na čudovit in poseben način. Pomagajte otrokom sestaviti 
tri skupine. Položite oblačila v sredino sobe in vsaka skupina naj stoji 3 do 4 metre od 
oblačil.  
   Recite: Tukaj je dovolj oblačil, da se lahko vsak obleče v neko smešno osebo. Preden 
bomo začeli z igro, se odločite, kdo v vaši skupini ima najkrajše lase. Počakajte, da 
otroci izberejo osebo z najkrajšimi lasmi. Ko povem »gremo«, bo oseba z najkrajšimi 
lasmi stekla h kupu oblačil in si izbrala dve stvari iz kupa. Ta oseba si bo ti dve stvari 
oblekla, potem pa stekla nazaj, se dotaknila nekoga drugega in potem bo ta druga 
oseba stekla in si oblekla dva druga kosa oblačil. Ko bodo vsi v vaši skupini imeli 
oblečeno nekaj smešnega, se usedite in počakajte tudi druge, da končajo. Pripravljeni? 
Gremo! 
   Ko bodo vsi otroci oblečeni in se usedejo, naj pogledajo eden drugega. Pogovarjajte se o 
tem, kako smešna oblačila naredijo drugo osebo drugačno. Na primer, morda lahko 
rečete: »Mojca izgleda zelo moderno v svoji obleki, Marko pa izgleda v teh škornjih kot 
kavboj.« 
   Povejte: Mi si lahko za zabavo oblečemo smešne stvari na 
zunaj, toda to nas spominja, da je Bog naredil vsakega 
izmed nas posebnega od znotraj. Niti dva človeka nista čisto 
enaka – vsak posameznik je izjemen. Nihče ni kakor ti! Bog 
te je naredil čisto takšnega, kot te je želel. Naglas preberite 
Psalm 139,14. Bog je prav gotovo zelo kreativen, da je 
naredil vsako osebo tako drugačno! 
   Igrajte igro še enkrat in opazujte, kako različne so osebe. Za 
drugo možnost dajte vsaki skupini dve minuti časa, da obleče 
eno osebo čim bolj smešno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASVET 
 
To je čudovita 
priložnost, da nastane 
zabavna skupinska 
fotografija. Naslednjič, 
ko se zberete, prinesite 
za vsakega otroka eno 
fotografijo.  
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Živalski vrt 

 
SPOROČILO: Bog je ustvaril različne vrste živali.  
ZLATA VRSTA: »Kajti v njem je bilo ustvarjeno vse … Vse je bilo ustvarjeno po njem in 
zanj« (Kološanom 1,16). 
PRIPOMOČKI: Sveto pismo, piškoti z živalskimi motivi (imeti morate dovolj piškotov, da 
dobi vsak otrok vsaj enega). 
 

Igra: 
   Povejte: Bog je ustvaril različne vrste živali, da bi mi uživali 
v njih. Igrajmo se igro o različnih Božjih živalih. Vsak od vas 
bo prišel na vrsto, da izbere piškot z živalskim motivom. Ko 
izberete piškot, nam povejte, katero žival piškot predstavlja 
in mi bomo oponašali to žival. Potem lahko svoj piškot 
pojeste. Jaz sem lačna kot konj … zato začnimo! 
   Začnite igro, vsakemu otroku dajte možnost, da pride na 
vrsto in si izbere piškot ter pove, katero žival predstavlja 
piškot. Otrokom dajte čas, da oponašajo vsako omenjeno žival. 
V redu je, če nekateri otroci izberejo žival, ki jo je že nekdo 
oponašal. Enostavno dovolite otrokom, da oponašajo to žival še 
enkrat. Ko pridejo vsi na vrsto, vprašajte:  
 Katere živali je še ustvaril Bog? 
 Kakšne čudne stvari počnejo živali? 
   Recite: Bog je tako ustvarjalen, da je dal slonu namesto majhnega nosu, kot ga 
imamo mi, dolg rilec. Bog je ustvaril majhne črve, ki jedo les. Bog je ustvaril celo 
živali, ki lahko letijo! 
 Kakšne stvari je še ustvaril Bog poleg živali? 
   Recite: Sveto pismo nam pravi, da je Bog ustvaril prav vse. Naglas preberite zlato 
vrsto iz Kološanom 1,16. Bog je ustvaril vse, kar vidimo. Ko vidite, da ljudje gradijo 
hišo, se spomnite, da je Bog ustvaril les, pesek, iz katerega delajo opeko, material, iz 
katerega izdelujejo okna … celo železni žeblji izvirajo iz skal, katere je ustvaril Bog. 
Bog je ustvarjalen. Želi, da uživamo v vseh čudovitih stvareh, ki jih je ustvaril. 
   Morda lahko prinesete še več živalskih piškotov za prigrizek, da boste praznovali Božjo 
ustvarjalnost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASVET 
 
To je priložnost, da 
otroke presenetite. 
Bolj ko boste 
dramatični in izraziti, 
toliko lažje bo za 
otroke, da sprostijo 
svoje kreativne mišice 
in igralsko žilico. 
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Sladke stvaritve 

 
SPOROČILO: Bog nas je ustvaril, da bi bili drugačni. 
ZLATA VRSTA: »Bog je videl vse, kar je naredil, in glej, bilo je zelo dobro« (1. Mojzesova 

1,31a). 
PRIPOMOČKI: Vrečka in bonboni z različnimi okusi, kot na primer mentol, čokolada, 
sadni bonboni ipd.  
 

Igra: 
   Preden pridejo otroci, dajte mešanico bonbonov v vrečko. 
Zberite otroke v krog in povejte: Pojdite po vrsti v krogu in vsak naj pove eno stvar o 
sebi. Mogoče nam boste povedali svoje ime, svojo najljubšo jed, datum vašega 
rojstnega dne ali nekaj o svoji družini. Začnite igro tako, da poveste nekaj o sebi in nato 
vodite otroke, da povedo nekaj o sebi. Ko vsi pridejo na vrsto, vprašajte:  
 Kaj so nekatere stvari, po katerih so si vsi otroci v sobi enaki? 
 Kaj so nekatere stvari, po katerih se otroci v tej sobi razlikujejo? 
   Recite: Bog je ustvarjalen. On je naredil vsako osebo tukaj malo drugačno od druge. 
Bog ima najboljšo domišljijo. Čeprav je naredil vsako osebo posebno, nas Bog vse 
ljubi enako. Naj vam pokažem, kaj mislim s tem. 
   Otroci naj zaprejo oči, medtem ko vzamete iz vrečke en bonbon. Jejte bonbon, potem pa 
naj otroci odprejo oči. Ne da bi uporabili ime bonbona, povejte otrokom o bonbonu, ki 
ste ga pojedli. Razložite, kakšen je njegov okus. Je bil »močan«? 
sadni? mentolov? čokoladni? Ali je bila zunanjost bonbona 
pisana? prozorna? sijoča? Ali ste morali bonbon žvečiti, ali pa se 
je raztopil v vaših ustih? Nato naj otroci po vrstnem redu jedo 
bonbone in razložijo okus drugim. Ko pridejo vsi na vrsto, 
odložite bonbone. Vprašajte: 
 Kaj je bilo enako pri bonbonih? 
 Kaj je bilo različno pri bonbonih? 
   Recite: Čeprav so bili bonboni različni, so bili vsi sladki in 
dobri. Bog je ustvarjalen – on nas je naredil na enak način. 
Vsi mi smo različni, toda vsak izmed nas je sladek in dober 
za Boga. Pravzaprav Sveto pismo pravi, da ko je Bog videl vse 
stvari, ki jih je ustvaril – in to vključuje tudi ljudi – je rekel, 
da je zelo dobro. Vesela sem, da je Bog ustvarjalen in nas je 
naredil vse različne. Uživajmo še v drugem sladkem 
bonbonu, da se spomnimo našega ustvarjalnega Boga.   
   Naj si otroci podajo okrog vrečko z bonboni in igrajo igro vse dokler ne zmanjka 
bonbonov. 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASVET 
 
Nekateri otroci šele 
razvijajo svoj besed-
njak pridevnikov, 
zato jih boste morali 
spodbuditi, da se 
domislijo novih 
opisnih besed. To je 
odlična aktivnost za 
pomoč otrokom pri 
razlaganju različnih 
okusov.
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Sedem dni 

 
SPOROČILO: Bog je ustvaril svet. 
ZLATA VRSTA: »To je nastanek neba in zemlje, ko sta bila ustvarjena« (1. Mojzesova 

2,4a). 
PRIPOMOČKI: Fotokopija »Dnevi ustvarjanja«, škarje, skleda, flomastri ali barvice. 
 

Igra: 
   Preden pridejo otroci, fotokopirajte in izrežite slike »Dnevi ustvarjanja« z naslednje 
strani. Rabili boste vsaj eno sličico za vsakega otroka. Mogoče lahko sličice pobarvate, da 
so bolj privlačne. Dajte posamezne sličice v skledo. 
Zberite otroke v krog, potem recite: Sveto pismo nam pravi, da je Bog ustvaril ves svet v 
šestih dneh. Vprašajte: 
 Za katere stvari v stvarstvu ste najbolj hvaležni? 
Kako bi bilo, če Bog teh stvari ne bi ustvaril? 
   Povejte: Bog je ustvarjalen! Odigrajmo nekaj stvari, ki jih je 
Bog ustvaril. Dvignite skledo in nadaljujte: V tej skledi so 
prizori o vsakem dnevu ustvarjanja. Vsaka oseba bo dobila 
sličico, potem vam bom povedala, kaj je Bog ustvaril vsak 
dan. Če bo tvoja sličica imela prizor o tem, kaj je Bog ustvaril 
ta dan, vstani in odigraj. Na primer, če povem: »Bog je 
ustvaril nebo« in imaš sliko neba in oblakov, lahko vstaneš 
in napihneš svoja usta, tako kot oblak. Nadaljujte s 
predstavljanjem ustvarjanja, dokler vam ne povem, da 
nehajte. Pripravljeni? 
   Razdelite sličice, tako da ima vsak otrok vsaj eno. Odvisno od števila otrok v razredu 
bodo morda nekateri otroci imeli dve sličici. Potem recite: Prvi dan je Bog ustvaril 
svetlobo. Počakajte, da otrok odigra »svetlobo«. Naj nadaljujejo s svojim prikazovanjem, 
ko rečete: Drugi dan je Bog ustvaril nebo. Premor. Tretji dan je Bog ustvaril suho 
zemljo. Premor. Četrti dan je Bog ustvaril sonce. Premor. Peti dan je Bog ustvaril 
morske živali in ptice. Premor. Šesti dan je Bog ustvaril kopenske živali in človeka. 
Premor. 
   Recite: Sedmi dan je Bog počival. Tudi vi si lahko sedaj spočijete. Dovolite otrokom, 
da se usedejo. Vprašajte:  
 Kako mislite, da si je Bog izmislil vse te stvari? 
   Recite: Bog je tako ustvarjalen – on si je izmislil vse, od zeber, visokih dreves do 
regrata. Vzemimo si trenutek, da zahvalimo Bogu za njegovo ustvarjanje.  
   V krogu naj otroci tiho odigrajo stvar, za katero so resnično hvaležni, da jo je Bog 
ustvaril.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASVET 
 
Otroke spodbudite, ne 
glede na to, kako 
nenavadnih gibov se 
domislijo. Zaploskajte 
njihovi kreativnosti, 
ko izumljajo nove in 
domiselne gibe. 
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Dnevi ustvarjanja 
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 BOG JE 

vsepovsod 
 

»Če se povzpnem 
v nebesa, si tamkaj, 

če si pripravim ležišče 
v podzemlju, si zraven.« 

 
(Psalm 139,8) 
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Vrtenje okrog sveta 

 
SPOROČILO: Bog ljubi vse ljudi na svetu. 
ZLATA VRSTA: »Zatem se mi je prikazala velika množica, ki je nihče ne bi mogel 
prešteti, iz vseh narodov, rodov, ljudstev in jezikov. Stali so pred prestolom in pred 
Jagnjetom …« (Razodetje 7,9a). 
PRIPOMOČKI: Sveto pismo, krep trak, žoga, globus (po izbiri: prinesite fotografije otrok 
iz drugih dežel, oblečene v narodna ali tradicionalna oblačila).  
 

Igra: 
   Pred igro s krep trakom označite na tleh velik krog. Če imate več kot deset otrok, lahko 
naredite dva kroga in prinesete dve žogi. 
   Otroci naj se usedejo na krep trak s prekrižanimi nogami. Držite globus in recite: 
Poglejte ta globus, ki predstavlja zemljo in prikazuje vse dele 
sveta. V vsakem delu zemlje živijo ljudje. Ti ljudje mogoče 
izgledajo drugače kot mi. Oni najverjetneje celo govorijo 
drugačen jezik.  
   Globus položite na tla in vzemite žogo. Sedaj pa si zamislimo, 
da ta žoga predstavlja svet. Žogo bomo kotalili v krogu. 
Zapomnite si, da morate žogo imeti na tleh, medtem ko jo 
kotalite osebi, ki sedi nasproti vas. Ko kotalimo žogo naprej 
in nazaj, skupaj zapojmo »Jezus ljubi vse otroke« in se s tem 
spomnimo otrok po vsem svetu.  
   Medtem, ko se otroci igrajo, poskrbite, da ima vsak otrok 
priložnost dati žogo naprej. Ko zapojete pesem najmanj 
dvakrat, dvignite žogo in vprašajte: 
 Koliko ljudi je na zemlji? 
 Katere ljudi Bog ljubi? 
   Recite: Bog ni samo v tem prostoru – Bog je vsepovsod! On ljubi ljudi, ki živijo poleg 
nas in tiste, ki živijo daleč vstran od nas. V Svetem pismu je vrstica, ki opisuje zbrane 
ljudi, ki slavijo Boga. Preberite naglas Razodetje 7,9. Ta vrstica opisuje, da ljudje, ki 
slavijo Boga, izgledajo drugače, govorijo drug jezik in živijo v različnih krajih sveta. 
Bog pa jih pozna in razume njihov jezik. Bog je vsepovsod in ljubi vse ljudi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASVET 
 
Mlajši otroci ne bodo 
razumeli koncepta 
zemlje. Za utrditev 
ideje o množici ljudi 
prinesite fotografije 
otrok različnih kultur. 
Poudarite, da Bog ljubi 
vse, ne glede na izgled 
ali kako so oblečeni.
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Planeti iz plastelina 

 
SPOROČILO: Bog je večji, kot si lahko mi predstavljamo. 
ZLATA VRSTA: »Toda mar Bog res more prebivati pri ljudeh na zemlji? Glej, nebo in 
nebes nebesa te ne morejo obseči, koliko manj ta hiša, ki sem jo sezidal« (2. Kroniška 

6,18). 
PRIPOMOČKI: Različne barve plastelina. 
 

Igra: 
   Dajte vsakemu otroku kos plastelina. Vprašajte: 
 Kaj mislite, kje stanuje Bog? 
 Kaj mislite, kako bi lahko izgledala njegova hiša? 
   Povejte: Čeprav ne vemo, kako izgleda hiša, kjer Bog stanuje, si jo pa lahko 
predstavljamo. Igrajmo se, da iz plastelina naredimo hišo Bogu. Dajte vsakemu otroku 
dve do tri minute, da naredi svojo hišo. Potem naj vsak od njih 
predstavi svojo hišo in pove, zakaj je to posebna hiša za Boga. 
   Nato povejte: Sveto pismo nam pravi, da Bog ne stanuje na 
zemlji, tako kot mi. Bog je tako velik, da je celó nebo – 
vesolje – premajhno zanj. Namesto, da bi gradili hiše za 
Boga, uporabimo plastelin, da naredimo planete. Planeti 
nas lahko spomnijo na to, da je Bog prevelik celo za vesolje. 
   Dajte vsakemu otroku še več plastelina različnih barv. 
Pokažite otrokom, kako lahko pomešajo različne barve 
plastelina in naredijo »planet« ali žogo. Ko vsak otrok naredi 
svoj planet, vprašajte: 
 Če je Bog tako velik, kako nas lahko potem sliši? 
 Če je Bog večji kot vesolje, kako potem vidi, kaj mi 

delamo? 
   Povejte: Bog je večji od nebes, vendar ima prav tako 
prostor v naših srcih. To je zato, ker je Bog vsepovsod. Bog 
je večji od neba, vendar dovolj majhen, da sedi z vami v vaši 
sobi. Bog je večji kot najvišja zgradba, vendar je ravno prave višine, da nas objame, ko 
smo žalostni. Sedaj naredite iz plastelina srce. Dajte otrokom minuto ali dve, da iz 
plastelina naredijo srce.  
   Povejte: Vzemite to srce, narejeno iz plastelina, domov, da vas bo spominjalo na to, 
da čeprav je Bog velik in močan, lahko biva tudi v naših srcih.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASVET 
 
Če čas dopušča, naj 
otroci formirajo pare in 
se usedejo za mizo. Pari 
naj skupaj kotalijo 
»planete« naprej in 
nazaj. Vsakič ko par 
kotali planete, naj pove 
en kraj, kjer se Bog 
nahaja. Npr. »Bog je v 
gorah«, »Bog je v 
oblakih« ali »Bog je v 
moji kuhinji.« 
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Ugani, kdo govori 

 
SPOROČILO: Bog je vsepovsod. 
ZLATA VRSTA: »Potem so vstali levitski duhovniki in ljudstvo blagoslovili. Uslišan je bil 
njihov glas in njihova molitev je prišla do njegovega svetega prebivališča v nebesih« (2. 

Kroniška 30,27). 
PRIPOMOČKI: Sveto pismo, I-phone ali nek drug pripomoček za snemanje. 
 

Igra: 
   Preden pridejo otroci, preverite, da pripomoček za snemanje deluje in so posnemani 
glasovi dovolj razumljivi. 
   Postavite otroke na mesto, kjer se bo pripomoček za snemanje lahko normalno 
uporabljal. Ponazorite jim tako, da posnamete sebe in potem to predvajate otrokom. 
Recite: Vsak izmed nas  bo posnel sporočilo. Potem bomo poslušali in poskušali 
ugotoviti, kdo je govoril. Jaz bom pritisnila gumb, medtem ko bo vsak izmed vas rekel: 
»Bog pozna moj glas, ko govorim z njim.« Recimo to skupaj. Vodite otroke v izrekanje 
tega stavka.  
   Pojdite po vrsti in otroci se naj menjajo, medtem ko snemate 
(lahko si zapišete vrstni red otrok, ki so na posnetku). Bodite 
pazljivi, da je med vsakim otrokom, ki govori, premor. Na ta 
način boste imeli možnost ustaviti in začeti ponovno snemati, 
ne da bi komu odrezali besedo. 
   Ko pridejo vsi na vrsto, pojdite na začetek posnetkov. Otroci 
naj se v krogu pomešajo med sabo, da bo igra predstavljala še 
večji izziv. Recite: Sedaj bomo poslušali posnetke in videli, ali 
lahko ugotovimo, kdo govori. Predvajajte posnetke in 
preverite ali otroci prepoznajo glas svojih vrstnikov oziroma če 
prepoznajo svoj glas. Otroci bodo morda presenečeni nad 
glasom, ki bo prepoznan kot njihov, saj verjetno sami sebe 
drugače slišijo. Vprašajte: 

 Kako mislite, da se počuti Bog, ko sliši vse naše različne glasove? 
   Recite: Sveto Pismo nam govori, kaj se je zgodilo, ko so Božji ljudje molili in govorili 
k njemu. Preberite naglas 2. Kroniško 30,27. Nadaljujte: Bog pozna glas vsake osebe, ki 
govori z njim. In ne le, da pozna naše glasove – Bog opazuje vse, kar delamo. On vé, 
kako govorimo, kako se obnašamo in kako razmišljamo. To pa zato, ker je Bog 
vsepovsod. Bogu ni potrebno ugibati po glasu, kdo smo. On je z nami in vé vse, kar 
počnemo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASVET 
 
Morda bodo nekateri 
otroci sramežljivi in 
ne bodo želeli govoriti 
v snemalnik. Dovolite 
jim, da najprej 
opazujejo ostale in 
nato naj poskusijo, če 
želijo. 
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Vedno bedi 

 

SPOROČILO: Bog bedi nad nami, karkoli počnemo.  
ZLATA VRSTA: »Gospod je tvoj varuh, Gospod je tvoj senca, nad tvojo desno roko« 
(Psalm 121,5). 
PRIPOMOČKI: Sveto pismo, role od toaletnih brisač ali toaletnega papirja (ali trši papir), 
barvice ali voščenke. 
 

Igra: 
   Otrokom razdelite role, tako da vsak otrok dobi eno (če imate večjo skupino otrok, iz 
risalnih listov naredite majhne role). Razdelite jim tudi barvice ali voščenke in otroci naj 
role okrasijo oziroma pobarvajo.  
   Recite: Zamislimo si, da so te role teleskopi. Poglejte skozi teleskop po prostoru. 
Dovolite otrokom, da nekaj sekund eksperimentirajo s svojimi teleskopi. Sedaj pa se 
igrajmo igro »Vohun«. Jaz bom gledala (vohunila) po prostoru z mojim teleskopom, 
dokler ne zagledam nekaj zanimivega. Potem bom rekla: »Gledam in vidim s svojim 
majhnim očesom zanimivo …« in vam bom povedala, kaj vidim. Nato lahko to 
poiščete z vašim teleskopom tudi vi. 
   Poglejte naokrog in fiksirajte vaš teleskop na otroka. Recite: S 
svojim majhnim očesom vidim nekoga, ki ga ima Bog zelo 
rad. Malo počakajte medtem ko drugi otroci iščejo tega otroka 
s teleskopom. Potem nadaljujte: S svojim majhnim očesom 
vidim nekoga, ki ga Bog gleda ves čas. Nadaljujte z igro, 
potrjujoč otrokom in spominjajoč jih na Božjo ljubezen in skrb, 
ki jo Bog ima za njih.  
   Ko pride vsak od otrok na vrsto, recite: Tako, kot sem vas jaz 
videla s svojim teleskopom, vas vidi tudi Bog. Naglas 
preberite Psalm 121,5. Bog vidi vse, kar delate, ne glede na to, 
kam greste. Zapojmo pesmico, da si zapomnimo, da Bog vedno skrbi za nas.  

 Naučite otroke novo besedilo na melodijo pesmi »Jezus me ljubi«.  
 

Bog bedi nad mano zdaj, (pokažite na nekega otroka) 
saj on vidi me vsak dan, (glejte skozi teleskop) 
tud' podnevi in čez noč, (iztegnite se, nato položite glavo na roke) 
vsepovsod me spremlja on (glejte skozi teleskop). 
Bog vedno vidi, 
Bog vedno vidi, 
Bog vedno vidi 
in spremlja me povsod (pokažite na nekega otroka). 
 

   Naj otroci vzamejo domov svoje teleskope kot spomin na to, da Bog vedno skrbi za njih, 
ne glede na to, kam gredo.  
 
 
 
 
 
 

NASVET 
 
To je dober način za 
ponovitev prejšnjih 
lekcij, zlatih vrst ali da 
si otroci lažje 
zapomnijo imena drug 
drugega. 
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Skrivanje in iskanje 

 
SPOROČILO: Bog vse vidi. 
ZLATA VRSTA: »Ali se more kdo tako povsem skriti, da ga ne bi videl? govori Gospod. 
Mar ne napolnjujem nebes in zemlje? govori Gospod« (Jeremija 23,24). 
PRIPOMOČKI: Papir, barvice. 
 

Igra: 
   Povejte: Igrali se bomo hitro igro skrivanja in iskanja. Vi se boste skrili, jaz pa vas 
bom poskusila najti. Pripravljeni? Zdaj! Svoje oči imejte odprte in glejte, kam se bodo 
otroci skrili. Potem pojdite po sobi in jih najdite. Pripeljite jih nazaj v sredino sobe. 
   Ko zberete vse otroke, jih vprašajte: 
 Zakaj mi je bilo tako lahko vas najti? 
 Ko se otroci igrajo igro skrivanja in iskanja, je nekaj, kar 

otežuje to igro. Kaj je to?  
   Recite: Jaz nisem zaprla svojih oči, zato sem vedela, kam ste 
se skrili. Bog nas gleda ves čas. Nobenega mesta ni, kamor bi 
lahko šli, da nas Bog ne bi videl. Ne moremo se skriti pred 
Bogom in tudi svojih dejanj ne moremo skriti pred njim. Da 
bi to lažje razumeli, boste narisali slikico. 
   Otrokom razdelite barvice in papir ter povejte, naj se 
razporedijo po celi sobi, tako da nihče ne bo videl, kaj bodo 
narisali. Dajte jim eno minuto, da nekaj narišejo. Potem jih spet zberite v krog in svoje 
risbe naj obrnejo navzdol.  
   Recite: Sedaj bom poskušala uganiti, kaj je vsak narisal. 
Pojdite okrog v krogu in dajajte smešne predloge, kaj bi lahko kdo narisal. Ko poskusite 
uganiti, kaj je določen otrok narisal, naj dvigne svojo risbico in pove, kaj je narisal. Ko ste 
poskusili uganiti vsako risbico, recite: 
 Kako mi je šlo? 
 Zakaj sem se tolikokrat zmotila? 
   Povejte: Jaz nisem mogla videti, kaj ste narisali, toda Bogu ni nikoli potrebno 
uganiti. On je videl vsako risbico, ki ste jo narisali. Bog je vsepovsod – ne moremo se 
skriti pred njim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASVET 
 
Če vam učilnica ne 
dopušča možnosti za 
skrivanje, otroke 
peljite ven in označite 
področje, kjer se lahko 
skrijejo. 
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Držati se boga 

 
SPOROČILO: Bog nas nikoli ne zapusti. 
ZLATA VRSTA: »Bog je rekel: Jaz bom s teboj« (2. Mojzesova 3,12a). 
PRIPOMOČKI: Sveto pismo, različne nalepke. 
 

Igra: 
   Preberite naglas 2. Mojzesovo 3,12a. Potem dajte vsakemu otroku vsaj en list z 
nalepkami. Recite: Te nalepke bomo uporabili, da vidimo, kako izgleda, ko je Bog 
vedno z nami. Povedala vam bom kraj ali čas, ko je Bog z vami. Lahko rečem: »Bog je z 
vami doma« ali pa »Bog je z vami v avtu«. Vi boste nekoga poiskali in nalepili na to 
osebo nalepko, potem pa boste rekli tej osebi: »Bog se te vedno drži tako kot ta 
nalepka«. Potem se boste usedli, dokler ne povem nekaj drugega. Poskusite nalepko 
nalepiti vsakič na drugo osebo. Do konca igre imejte nalepke na sebi. Pripravljeni? 
   Omenite naslednja mesta: doma, v avtu, v parku, v cerkvi, v šoli, v kadi, na počitnicah, v 
nevihti, ko gledam televizijo, v temi. Ko so otroci prelepljeni z nalepkami, vprašajte: 

 Kako se počutite, vedoč, da je Bog vedno z vami? 
 Kako je lahko Bog z vsemi ves čas? 

   Recite: Bog je tako velik, da se lahko drži (prilepi) vsake osebe, ves čas. Zaključimo z 
molitvijo, da se zahvalimo Bogu, da je on z nami, kamorkoli gremo. 
   Vodite otroke v enostavno molitev.  
 

   Bog, ti si z menoj v temi, 
   v nevihti, v parku. 
   Ni kraja, kamor bi jaz šel, 
   in bi me ti pustil samega. 
   Bog, tako sem vesel, da skrbiš zame 
   in da si z menoj vsepovsod! Amen. 
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BOG JE 

zvest 
 

»Vedi torej, 
da je Gospod, tvoj Bog, 

Bog, zvesti Bog, 
ki ohranja zavezo in dobroto tistim, 

ki ga ljubijo in izpolnjujejo njegove zapovedi, 
do tisočerega rodu.« 

 
(5. Mojzesova 7,9) 
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Prijateljica ščipalka 

 
SPOROČILO: Lahko smo pogumni, ker je Bog z nami. 
ZLATA VRSTA: »Ker je Gospod sam rekel: 'Nikakor te ne bom pustil samega, nikakor te 
ne bom zapustil.' Zato smo lahko pogumni in govorimo: 'Gospod je moj pomočnik, ne 
bom se bal'« (Hebrejcem 13,5b-6a). 
PRIPOMOČKI: Sveto pismo, ščipalke, majhen kos papirja (uporabite vodoodporen 
flomaster in na vsako ščipalko napišite: »Bog te nikoli ne bo zapustil«). 
 

Igra: 
   Vprašajte:  

 Kako se počutite, ko ste sami? 
 Koga bi želeli imeti ob sebi, ko vas je strah? 

   Recite: Včasih se počutimo, da nas je strah ali da smo sami. Skozi naslednjo igro se 
bomo poučili o nekom, ki je vedno z nami. 
   Dajte vsakemu otroku majhen kos papirja in jim recite, naj si papir položijo na ramo. 
Recite: Sedaj pa poskusite stresti papir z vašega ramena, ne da bi uporabljali roke. Ko 
otroci poskusijo, recite: To je bilo prelahko. Naredimo igro malo težjo. 
   Vsakemu otroku na hrbet pritrdite ščipalko, dovolj blizu otrokovim ramenom, da jo 
lahko čutijo in vidijo, vendar ne na mesto, kjer bi jo z lahkoto dosegli. Ko vsak otrok dobi 
ščipalko, recite: Sedaj pa poskusite stresti ščipalko s sebe brez uporabe rok. 
Dovolite otrokom skakati, prestopati, stresati se in gibati naokoli medtem ko se 
poskušajo znebiti ščipalke (ob tem se bodo zelo zabavali). Po nekaj minutah otroke 
ponovno zberite in jih vprašajte: 

 Kaj je bilo lažje izgubiti, kos papirja ali ščipalko? 
Zakaj? 

   Recite: Sveto pismo nas uči, da je Bog zvest – on nas nikoli 
ne zapusti. Bog nikoli ne odide vstran in ni kot kos papirja – 
nekaj kar z lahkoto odpade. Pravzaprav je Bog več kot ta 
ščipalka. Bog ostane z nami kamorkoli gremo. Vprašajte: 

 Kako se počutite ob misli, da vas Bog nikoli ne bo 
zapustil? 

 Kdaj bi bil dober čas, da se spomnite, da je Bog z vami? 
   Preberite naglas Hebrejcem 13,5b-6a iz prevoda, ki je 
razumljiv otrokom. Recite: Ker je Bog z nami, se nam ni treba 
bati. Lahko smo pogumni, ker nikoli nismo sami! 
   Otroci naj vzamejo ščipalke domov, kot spomin, da jih Bog 
nikoli ne zapusti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASVET 
 
Če so predšolčki 
starejši, jih lahko 
vprašate, kako so 
vedeli, da je ščipalka 
na njihovem hrbtu. 
Pomagajte otrokom 
razumeti, da čeprav 
Boga ne vidimo, mu 
lahko zaupamo, da je 
vedno prisoten. 
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  Slediti načrtu 

 
SPOROČILO: Bog je zvest. 
ZLATA VRSTA: »Vem za načrte, ki jih imam z vami, govori Gospod: načrte blaginje in ne 
nesreče, da vam dam prihodnost in upanje« (Jeremija 29,11). 
PRIPOMOČKI: Kuverte, lepilni trak, škarje, velik risalni list, flomaster. 
 

Igra: 
   Pred igro na risalni list narišite veliko srce in ga zatem pobarvajte. Srce prerežite na več 
večjih kosov (vsaj deset) in dajte vsak kos papirja v drugo kuverto. Polovico kuvert 
nalepite na vidna mesta, kot je stena, miza ali okno. Preostale kuverte nalepite na manj 
očitna mesta, kot so vrata omare ali pod sedeže stolov. 
   Zberite otroke in recite: V prostoru so skrite posebne 
kuverte. Vsaka kuverta vsebuje del nekega sporočila. Mi 
bomo sedaj poskušali poiskati te kuverte, da bi lahko potem 
ugotovili celotno sporočilo. Najprej pa naredimo načrt, ki 
nam bo pomagal, da hitreje najdemo kuverte. Vprašajte: 

 Kakšni so načini, da lahko pridemo do kuvert? Otroci 
lahko omenijo stvari kot so hoja, tek, poskakovanje, 
plazenje ali stopicanje. 

   Recite: Nekatere kuverte boste našli zlahka – najverjetneje 
jih vidite že zdaj. Druge kuverte pa bo težje najti. Morali 
boste slediti mojemu načrtu, da bi jih vse našli in izvedeli 
končno sporočilo. 
   Vodite otroke okoli prostora in hodite v drugi smeri, kot so vam omenili otroci. Obstaja 
možnost, da boste imeli otroke, ki bodo šteli korake, hodili okoli pohištva, skakali čez 
male ovire, se plazili pod mizo, se premikali kot živali ali vas spremljali ob strani. Bodite 
pozorni, da vsak od otrok dobi kuverto in vam jo preda.  
   Ko so vse kuverte najdene, naj otroci skupaj sodelujejo, da zalepijo kose papirja, ki 
oblikujejo srce. Ko bo slika končana, vprašajte: 

 Kaj je Božje sporočilo za nas? 
 Kako Bog kaže svojo ljubezen tebi? 
 Kako ti pokažeš svojo ljubezen Bogu? 

   Recite: Sveto pismo nam govori, da nas Bog ljubi in ima dobre načrte za nas. 
Vprašajte: 

 Kaj bi se zgodilo, če ne bi sledili mojim navodilom v tej igri? 
   Recite: Če ne bi sledili mojim navodilom (mojemu načrtu), ne bi našli kuvert. Če ne 
sledimo Božjemu dobremu načrtu, bomo zamudili izjemne stvari, ki jih ima on za nas. 
Bog je zvest – zato lahko verjamemo, da so Božji načrti dobri! 
   Pustite otrokom možnost, da izdelajo svojo sestavljanko za domov. Otroci lahko vodijo 
svoje starše skozi »Iskanje sporočila«. 
 
 
 
 
 
 

NASVET 
 
Ob prihodu bodo 
otroci morda pokazali 
na nekatere kuverte. 
Če se to zgodi, jim 
pojasnite, da so 
kuverte pripravljene 
za igro in morajo za 
zdaj ostati tam. 
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Ujemi me! 

 
SPOROČILO: Bog se nikoli ne obrne vstran od nas. 
ZLATA VRSTA: »Bog pa je zvest in ne bo dopustil, da bi bili preizkušeni čez svoje moči, 
ampak bo ob preizkušnji tudi omogočil izhod iz nje, da jo 
boste mogli prestati« (1. Korinčanom 10,13b). 
PRIPOMOČKI: Nič. 
 

Igra: 
   Zberite otroke in naj se postavijo v tesen krog. Pomembno 
je, da se otroci dotikajo drug drugega z rameni. 
   Recite: Igrali bomo igro zaupanja. Potrebujemo osebo, ki 
bo stala v sredini našega kroga. Ta oseba bo počasi padla 
naprej ali nazaj in mi bomo to osebo ujeli. Ko nekoga 
ulovite, nežno odrinite osebo nazaj proti sredini kroga. 
Izberite prostovoljca, ki se naj postavi v sredino kroga z 
nogami skupaj in rokami ob telesu. Spodbudite otroka, naj se 
počasi nagne nazaj ali naprej in vodite ostale, da ujamejo oziroma zadržijo otroka. 
   Po tridesetih sekundah naj v sredino stopi drug otrok. Tako naj nekaj otrok poskusi biti 
v »središču« – kolikor vam čas dovoljuje. Potem naj otroci sedejo. Vprašajte: 

 Kakšen je bil občutek, ko ste bili v sredini kroga? 
 Kaj bi se zgodilo, če bi se vsi obrnili vstran od osebe, ki je v sredini? 

   Recite: Sveto pismo pravi, da se Bog nikoli ne obrne vstran 
od nas. Ko se bojimo, smo prestrašeni ali žalostni, nam bo 
Bog pomagal. Tako kot se je ta oseba lahko naslonila na nas, 
se mi lahko naslonimo na Boga. On nas bo vedno ujel in 
nam pomagal. 
   Zapojte z otroki pesmico, z besedilom spodaj, na melodijo 
»Mojster Jaka« kot opomnik glede Božje zvestobe. 
 

Moj Bog zvest je, 
moj Bog zvest je, 
ves ta čas, 
ves ta čas. 
Samega pustil tu 
me ne bo nikoli, 
vedno bo 
on z menoj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASVET 
 
Imejte zares tesen krog, 
da se osebi v sredini ni 
treba daleč nagibati. 
Tako je za ostale lažje, 
da osebo ujamejo, 
hkrati pa bo izkušnja 
vabljiva in bodo hoteli 
poskusiti tudi drugi. 

NASVET 
 
Če kateri izmed otrok 
pade ali ga ne ujamete, 
izpostavite, da nas 
ljudje včasih pustijo na 
cedilu, Bog pa je 
popolnoma zvest. 
Pojasnite, da Bogu 
lahko zaupamo, da bo 
vedno tu, ko ga 
potrebujemo. 
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Ples senc 

 
SPOROČILO: Bog nas nikoli ne zapusti. 
ZLATA VRSTA: »Glej, na obe dlani sem te napisal« (Izaija 49,16a). 
PRIPOMOČKI: Projektor. 
 

Igra: 
   Pred igro namestite projektor tako, da bo njegova luč svetila na steno v bližini tal. 
Projektor oddaljite tako, da bo na steni vidna svetloba v oblika kroga. 
   Recite: Poglejte črte na vaših dlaneh. Vprašajte: 

 Kaj vidite na črtah vaših dlani? 
 Ali mislite, da bi lahko izbrisali te linije? Zakaj da ali zakaj ne? 

   Recite: Te male črte na vaših dlaneh so samo del tega, kako vas je Bog ustvaril. One 
bodo vedno tam. V Svetem pismu Bog pravi, da nas je vpisal v svoje dlani. To je 
nekako tako, kot te črte na naših dlaneh. Črte so zmeraj z nami in mi smo vedno z 
Bogom. To je zato, ker je Bog zvest. Igrajmo se igro, da bomo izvedeli še več o Božji 
zvestobi. 
   Otroci se naj postavijo pred luč projektorja tako, da so obrnjeni k steni in lahko vidijo 
svojo senco. Recite: Sedaj se bomo igrali igro s sencami. Morali boste poslušati moja 
navodila in narediti, kar vam rečem. V redu? 
   Vodite otroke skozi naslednje aktivnosti: 
   Stopite en korak naprej k steni. 
   Stopite en korak nazaj. 
   Dotaknite se svoje glave. 
   Dotaknite se prstov na svojih nogah. 
   Migajte s svojimi rokami. 
   Tecite na mestu. 
   Mahajte z rokami v zraku. 
   Dotaknite se svojih kolen. 
   Dotaknite se svojih ramen. 
   Obrnite se okrog. 
   Usedite se. 
 

   Vprašajte:  
 Kaj se je dogajalo z vašo senco med igro? 
 Ali bi lahko naredili kaj drugega, da bi vaša senca 

kazala drugačno obliko, kot ste jo naredili vi? 
   Recite: Sveto pismo nam uči, da nas Bog nikoli ne bo zapustil. Tako nas ne bo nikoli 
zapustila tudi naša senca. Vprašajte: 

 Zakaj mislite, da je Bog vedno z vami? 
 Kako se počutite ob misli, da vas Bog ne bo nikoli zapustil? 

   Recite: Bog nas ne bo nikoli zapustil, tako kot nas tudi naša senca ni zapustila v tej 
igri. On je vedno blizu in zvesto bdi nad nami. Kadarkoli vidite svojo senco, se lahko 
spomnite, da je Bog ob vas. 
 
 

NASVET 
 
Če bo zunaj sončno in 
bo možnost senc, 
lahko otroke za to 
aktivnost peljete ven. 
Naj opazujejo, kako 
njihova senca pada na 
beton, pesek, rože, 
travo, zidove ali druge 
površine. Različne 
površine povežite z 
dejstvom, da je Bog z 
nami v vsaki situaciji. 
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Zemljevidi zakladov 

 
SPOROČILO: Bog ima načrt za nas. 
ZLATA VRSTA: »V tvojo knjigo so bili vsi zapisani, dnevi, ki so bili oblikovani, ko ni še 
nobeden od njih obstajal« (Psalm 139,16b). 

PRIPOMOČKI: Sveto pismo, flomastri ali barvice, papir, pladenj s priboljški. 
 

Igra: 
   Preden pridejo otroci, skrijte pladenj s priboljški nekje v prostoru. 
   Zberite otroke in recite: Nekje v tem prostoru sem skrila pladenj dobrot. Poglejmo, če 
lahko ugotovite, kje so te dobrote skrite. Namesto, da bi mi 
povedali, boste uporabili papir in flomastre ter narisali 
zemljevid. Označite mesto, kje naj bi po vašem bile te 
dobrote oziroma zaklad. Poskrbite, da zabeležite stvari, ki so 
v tem prostoru. Tako bodo vsi lažje razumeli označena 
mesta, kje bi zaklad lahko bil.  
   Razdelite papir in flomastre, potem dajte otrokom minuto ali 
dve, da narišejo »zemljevide zakladov«, ki bodo vodili do 
dobrot. Nato naj otroci pokažejo svoj zemljevid in razložijo, kje 
mislijo, da je zaklad skrit. Sledite vsem zemljevidom, kolikor je 
to mogoče, dokler ne najdete priboljškov. Medtem, ko otroci 
uživajo v prigrizku, recite: 

 Zakaj še uporabljamo zemljevide? 
 Kaj bi se zgodilo, če ne bi imeli zemljevidov? 

   Recite: Sveto pismo govori, da je Bog načrtoval naše 
življenje; to je tako, kot če bi Bog imel zemljevid, in bi 
pokazal, kam bo vodilo naše življenje. 
Preberite naglas Psalm 139,16b iz prevoda Svetega pisma, ki je razumljiv za otroke. 
Včasih se počutimo izgubljeno, ampak Bog ima za nas načrtovane dobre stvari – tako 
kot sem jaz pripravila priboljške za vas. Lahko zaupamo, da je Bog zvest in nas bo 
vodil vsak dan našega življenja. Z Bogom nismo nikoli izgubljeni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASVET 
 
Ker predšolčki še niso 
vešči v risanju skic, 
bodo verjetno njihove 
risbe razumljive le 
njim samim; zato 
dovolite, da pojasnijo, 
kam vodi pot na 
njihovem zemljevidu 
ali pa naj sami 
popeljejo skupino na 
lov za zakladom. 
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Petrova zaupljiva hoja 

 
SPOROČILO: Lahko zaupamo Bogu. 
ZLATA VRSTA: »Jezus je takoj iztegnil roko, ga prijel in mu dejal: 'Malovernež, zakaj si 
podvomil?'« (Matej 14,31). 

PRIPOMOČKI: Večja rjuha.  
 

Igra: 
   Razprostrite rjuho in otroci naj se usedejo okoli nje. Recite: Pripovedovala vam bom 
zgodbo in rjuho bomo uporabili, da si lažje zamislimo zgodbo. Ali ste pripravljeni? 
   Ta zgodba se je odvijala, ko je imel Jezus zelo zaposlen dan. Ljudem okrog sebe je 
govoril o Bogu. Vse to govorjenje 
pa je Jezusa zelo utrudilo. Tako je 
Jezus rekel svojim prijateljem, 
naj gredo v čoln in naj veslajo čez 
jezero, medtem ko se je sam šel 
spočit in molit. Sedaj pa si 
predstavljate, da je ta rjuha 
jezero, po katerem so veslali 
Jezusovi prijatelji. Vodite otroke, 
da pokleknejo in veslajo čez jezero.  
Naj otroci veslajo čez jezero in si 
poiščejo novo mesto, kjer se 
usedejo ob rjuhi.  
   Nadaljujte: Jezusovi prijatelji so 
bili na čolnu že nekaj časa, ko je 
nenadoma začel pihati močan 
veter in je povzročil velike valove. 
Naredimo valove z rjuho. Vodite otroke k dviganju rjuhe ob straneh, tako da nastanejo 
»valovi«. Nenadoma, je nekdo v čolnu pogledal v valove in videl nekaj … nekaj kar je 
bilo podobno prikazni. Vsi so se prestrašili! Uporabite rjuho, da zakrijete svoje oči, 
kot da bi vas bilo strah. Vodite otroke, da primejo robove 
rjuhe in si pokrijejo oči. 
   Recite: Ampak ni bila prikazen – bil je Jezus! On je hodil po 
vodi! Sedaj si lahko snamete rjuho z oči. Jezus je rekel: »Jaz 
sem. Ne bojte se.« Nekdo izmed Jezusovih prijateljev, Peter, je 
zaklical: »Gospod, če si to res ti, mi povej, naj pridem k tebi 
po vodi.« Jezus je poklical Petra naj pride … in Peter je stopil 
ven iz čolna in začel hoditi po vodi! Sedaj pa stopimo na 
rjuho in se pretvarjajmo, da smo mi Peter. Vodite otroke v 
rahli hoji čez rjuho, kot da bi to bila voda. Potem naj se otroci 
usedejo. Vprašajte: 

 Zakaj mislite, da je Peter želel hoditi do Jezusa? 
 Kaj bi vi naredili, če bi bili v čolnu? 

   Nadaljujte: Peter je stopil nekaj korakov proti Jezusu, potem 
pa je nekaj zaznal. Veter in valovi so pljuskali v njegove noge. 

NASVET 
 
Morda se otroci pri 
prehodu čez »jezero« 
lahko izmenjujejo, 
medtem ko drugi 
sedijo ob robovih in 
ustvarjajo valove (ob 
tem lahko vihar 
ponazorijo tudi z 
zvoki, kar bo imelo še 
večji učinek). 



 
 

~	36	~	
 

Vodite otroke, naj zopet naredijo valove. Peter se je bal, da bi padel v vodo. Tudi mi 
dajmo svoje noge pod vodo, da pokažemo, kako so se Petrove noge potapljale. 
Ko so noge otrok pokrite z rjuho, vprašajte: 

 Kaj bi se zgodilo, če bi ti bil Peter? 
   Nadaljujte: Peter je zaklical: »Gospod, reši me!« Jezus je nemudoma iztegnil roko in 
ujel Petra. Oba sta stopila v čoln, kjer sta bila na varnem. Takoj zatem, ko sta Jezus in 
Peter stopila v čoln, se je zgodilo nekaj neverjetnega. Veter je ponehal in jezero se 
povsem umirilo. Sedaj pa poravnajmo našo rjuho, da pokažemo, kako mirno in tiho je 
izgledala voda. Vodite otroke k poravnavanju rjuhe, da bo videti ravna.  
Vprašajte:  

 Zakaj je Jezus pomagal Petru? 
 Kako Bog pomaga vam? 
 Zakaj mislite, da Bog pomaga vam? 

   Recite: Bog je zvest. Tako kot je Peter zaupal dovolj Jezusu, da je lahko hodil po vodi, 
lahko tudi mi zaupamo Bogu, ko gremo skozi težke stvari. Bog nas ljubi in nam bo 
pomagal, tako kot je Jezus pomagal Petru. Sedaj pa se zberimo pod rjuho na kratki 
molitvi. Zahvalili se bomo Bogu, ker je on tako zvest do nas.  
   Vodite otroke, da dvignejo rjuho nad glavo, in se usedejo na konec rjuhe. Molite: Bog, 
hvala ti, da si ti zvest in da ti lahko zaupamo. Hvala, da si z nami tudi takrat, ko gremo 
skozi težke situacije. Amen.  
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BOG 

odpušča 
 

»Kdo je Bog kakor ti, 
ki odpuščaš krivdo, 

ki greš prek pregrehe 
k ostanku svoje dediščine? 
Ne drži na veke svoje jeze, 

kajti ugaja mu dobrohotnost.« 
 

(Mihej 7,18) 
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Največji objem 

 
SPOROČILO: Božje odpuščanje nas pripelje bližje k njemu. 
ZLATA VRSTA: »Približajte se Bogu in se vam bo približal« (Jakob 4,8). 

PRIPOMOČKI: Sveto pismo (če imate mlajše otroke, boste potrebovali debelejši lepilni 
trak, ki ga uporabite za oblikovanje kroga na tleh, da jim bo lažje hoditi v krogu). 
 

Igra: 
   Vprašajte: Kaj se zgodi, ko nekaj naredite narobe? 

 Ali vas drugi imajo še vedno radi, ko naredite nekaj narobe? Kako to veste? 
   Recite: Včasih naredimo napačne ali slabe stvari. To se imenujejo grehi in naši grehi 
naredijo Boga žalostnega. Ko pregrešimo, nam Bog odpusti in nam pokaže njegovo 
ljubezen. Ko nam Bog odpusti, se lahko zopet zbližamo z njim. V Svetem pismu je 
vrstica, ki nam govori o tem, kako biti blizu Boga. Preberite naglas Jakob 4,8a iz 
prevoda, ki je razumljiv otrokom. Potem recite: Igrajmo se igro, da se naučimo še več o 
tej posebni vrstici.  
   V tej igri bomo hodili v krogu in ob tem bom jaz 
izgovarjala to posebno vrstico. Ko boste slišali zadnjo 
besedo vrstice, se ustavite in poiščite nekoga, ki ga boste 
objeli. Potem bomo vrstico ponovili skupaj. Ali ste 
pripravljeni? 
   Pridružite se otrokom, ko hodijo v krogu, potem recite: 
»Približajte se Bogu in se vam bo približal.« Poiščite otroka, 
da ga objamete in potem skupaj z otroci ponovite to vrstico. 
Ponavljajte igro tako, da pospešujete ali upočasnjujete tempo 
svojega govora. Otroci do zadnjega ne bodo vedeli, kdaj se 
morajo ustaviti.  
   Zberite otroke v krogu in recite: Boga ne moremo objeti 
tako, kot lahko objamemo drug drugega, ker Bog nima 
telesa kakor mi. Lahko pa se počutimo blizu Boga na drug 
način. Vprašajte: 

 Kateri načini obstajajo, da ste blizu Boga?  
Otroci morda odgovorijo, da lahko molijo, pojejo pesmice ali 
poslušajo zgodbice iz Svetega pisma.  

 Kakšen je občutek, ko je oseba blizu Boga? 
   Zberite se na skupinski objem in skupaj še enkrat ponovite vrstico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASVET 
 
Čeprav se morate 
osredotočiti na Božje 
odpuščanje, lahko 
izpostavite tudi idejo o 
izkazovanju odpuščanja 
drugim. Otroke vprašajte: 
»Kdaj je težko odpustiti 
drugim?« ali »Kako je 
lahko odpuščanje kot 
velik objem?« Pomagajte 
otrokom razumeti, da ko 
odpustimo, drugim kaže-
mo Božje odpuščanje. 
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Ples odpuščanja 

 
SPOROČILO: Bog odpusti vsakemu. 
ZLATA VRSTA: »Zakaj ti, Gospod, si dober in odpuščaš, ti si poln dobrote do vseh, ki te 
kličejo« (Psalm 86,5). 
PRIPOMOČKI: Sveto pismo. 
 

Igra: 
   Pokažite otrokom znak za »odpuščanje«. Drgnite svojo desno 
dlan z levico in potem svojo levo dlan drgnite z desnico. Recite: 
Ta znak si je lahko zapomniti, ker se lahko pretvarjate, da 
imate umazanijo na dlaneh in jo sedaj želite izbrisati vstran. 
Božje odpuščanje je podobno temu, saj Bog odstrani tiste 
slabe stvari, ki jih naredimo. Preberite naglas Psalm 86,5. 
Potem nadaljujte: Veselimo se nad Božjim odpuščanjem s 
pesmico in plesom.  
   Naredite krog, nato pa otroke naučite naslednjo pesmico na 
melodijo »Mojster Jaka«: 
 

   Bog odpušča, (znak za odpuščanje) 
   Bog odpušča, (znak za odpuščanje) 
   vsakemu, (položite roke na ramena osebama poleg in 
naredite korak v desno) 
   vsakemu; (naj roke ostanejo na ramenih in še enkrat naredite korak v desno) 
   Bog odpušča tebi, (pokažite na nekoga) 
   Bog odpušča meni, (pokažite nase) 
   vsakemu, (položite roke na ramena osebama poleg in naredite korak v levo) 
   vsakemu (naj roke ostanejo na ramenih in še enkrat naredite korak v levo). 
 

   Ko se bodo otroci pesmico naučili, nadomestite 'tebi' in 'meni' z imeni otrok. Nadaljujte, 
dokler ne naštejete imena vseh otrok, vključno z vami. Recite: Sveto pismo nas uči, da 
Bog odpušča vsem, ki ga prosijo in da prav tako ljubi vsakega, ki ga pokliče. To je 
dobro vedeti. Bog pozna naša imena in nas ljubi. 
   Zaključite s pesmico in plesom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASVET 
 
To aktivnost lahko 
začnete zunaj v pesku 
ali na drugi umazani 
podlagi. Nato peljite 
otroke noter in jim 
razdelite vlažne 
robčke. Otroci naj si 
obrišejo roke in 
pogledajo vso 
umazanijo z rok.  
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Kup kamenja 

 
SPOROČILO: Bog je poslal Jezusa, da odvzame naše grehe. 
ZLATA VRSTA: »Če pa svoje grehe priznavamo, nam jih bo odpustil in nas očistil vse 
krivičnosti, saj je zvest in pravičen« (1. Janez 1,9). 
PRIPOMOČKI: Sveto pismo, kamen in čokoladica za vsakega otroka, košara, peresce (ali 
drug mehak predmet), krep trak, CD predvajalnik in zgoščenka s hitrim ritmom.  
 

 Igra: 
   Preden pridejo otroci, s trakom naredite na tleh velik krog. Košaro napolnite s 
čokoladicami in jo postavite na stran. 
   Otroci naj se posedejo na trak, ki je v obliki kroga. Dajte vsakemu otroku kamen in 
recite: 
Držite ta kamen v rokah. To je čisto navadno kamenje, ki je 
prišlo iz mojega vrta. Nič posebnega ni. Zamislimo si, da so ti 
kamni naši grehi. Grehi so slabe stvari, ki jih izgovorimo, 
mislimo ali naredimo. Čeprav nas Bog vedno ljubi, ne mara 
teh stvari. Poskusimo se znebiti teh grehov. 
  Vzdignite peresce in recite: Ko se vas bom dotaknila s tem 
perescem, stecite k vašemu prijatelju in zamenjajte kamen z 
njim ali njo, in se nato usedite nazaj na svoje mesto v krogu. 
Pripravljeni? Prikažite, kako izmenjate kamen z otrokom. 
Potem namestite glasbo s hitrim ritmom in začnite igro. Ko 
pride vsak otrok na vrsto, da izmenja kamen, vprašajte: 

 Ali je kdo dobil kaj drugega razen kamna? 
   Recite: Vsi ste si izmenjali kamne in sedaj imate različne 
kamne. Še vedno pa je to kamen. Pravzaprav se ga niste 
znebili. Ko so odstranjeni naši grehi, se zgodi nekaj 
posebnega. Poglejmo, kaj pravi Sveto pismo o tem. Preberite 
naglas 1. Janez 1,9 iz prevoda, ki je razumljiv otrokom. Recite: 
Prosimo Boga, da nam odpusti slabe stvari, ki smo jih 
izgovorili, mislili ali naredili. Vodite otroke v tej preprosti molitvi: Dragi Bog, vsi smo 
naredili napačne stvari. Prosimo te, odpusti nam naše grehe. Naredi nas popolnoma 
nove in čiste. Amen. 
   Postavite košaro s čokoladicami v sredino kroga. 
   Recite: Sedaj se bomo igrali igro še enkrat. Tokrat pa, ko se vas dotaknem s 
perescem, stecite v sredino kroga in zamenjajte vaš kamen z okusno čokoladico. Te 
čokoladice nas bodo spomnile, da nam Jezus odpušča grehe in naredi naša življenja 
čudovita in nova. Ko se vrnete na svoje mesto v krogu, lahko okusno čokoladico 
pojeste.  
   Pustite glasbo s hitrim ritmom in začnite z igro. Medtem, ko otroci uživajo v svojih 
čokoladicah, jih spomnite, da Bog odpušča. Pojasnite jim, da se lahko veselimo, ker 
imamo njegovo ljubezen in odpuščanje.  
 
 
 
 

NASVET 
 
Čeprav vam ni treba 
uporabiti peresca ali 
nekega mehkega 
predmeta, bodo otroci 
uživali v novosti in 
nežnem dotiku. To je 
preprost način 
vključevanja otrok in 
navduševanja. Lahko 
pojasnite, da je Božje 
odpuščanje nežno in 
mehko, tako kot to 
peresce. 
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Popolna ljubezen 

 
SPOROČILO: Božja ljubezen in odpuščanje je popolno. 
ZLATA VRSTA: »Kajti njihovo krivdo bom odpustil in njihovega greha se ne bom več 
spominjal« (Jeremija 31,34b). 
PRIPOMOČKI: Sveto pismo, lepilni trak, papir, škarje, dva lista papirja. 
 

Igra: 
   Preden pridejo otroci, vzemite dva lista in izrežite dve enaki, večji srci. Eno srce dajte na 
stran.  

Drugo srce dvignite in recite: To srce je lepo in popolno! Nima nobenih gub in 
madežev. Zamislili si bomo, da je to kot srce v vsakem izmed nas – srce, v katerem 
smo veseli ali žalostni. Če nekomu povem kaj grdega (utrgajte delček od srca), bo srce 
te osebe žalostno in zlomljeno. Podajajmo si to srce v krogu in vsaka oseba naj odtrga 
delček srca. Medtem ko to delate, se spomnite nečesa, kar ste storili ali povedali in kar 
je nekoga naredilo žalostnega. Dajte srce naprej in naj vsak od otrok odtrga delček srca 
in ga drži v roki.  
   Ko ostanek srca pride nazaj k vam, ga dvignite in vprašajte: 
 Kaj je ostalo od našega srca? 
 Kako lahko naredimo to srce spet celo in lepo? 

Recite: Poglejmo, če lahko damo skupaj vse delčke in 
ponovno sestavimo srce. Pomagajte otrokom sestaviti srce kot 
sestavljanko in ga položite na tla v sredini kroga.  

Potem recite: Ko naredimo hudobna dejanja ali nekoga 
prizadenemo, bi nam ljudje morali odpustiti. Odpuščanje 
naredi naše srce spet celo. Vzemite lepilni trak. Zamislimo si, 
da je ta lepilni trak odpuščanje. Ta trak nam bo pomagal 
ponovno sestaviti to žalostno in zlomljeno srce.  
   Dajte vsakemu otroku delček lepilnega traku in naj ga 
zalepijo, da bo srce spet celo. Medtem ko otroci lepijo trak, naj 
vsak izmed njih pove: »Prosim, odpusti mi« ali »Odpuščam ti.« 
Ko je srce sestavljeno, recite: Odpuščanje je pomagalo, da to srce izgleda boljše. 
Vprašajte:  
 Ali srce izgleda tako lepo kot na začetku? Zakaj da ali zakaj ne?   
   Recite: Odpuščanje pomaga, da srce izgleda boljše, toda ne more narediti našega srca 
popolnega. Sveto pismo pa pravi, da ko Bog odpušča, je njegova ljubezen popolna. Na 
glas preberite Jeremija 31,34b, nato vzemite ven drugo, »popolno« srce. Ta vrstica pravi, 
da ko nam Bog odpusti, se več ne spominja naših grehov. To je tako, kot da nam Bog 
dá popolno srce – naši grehi popolnoma izginejo! 
 
 
 
         
 
 
 
 

NASVET 
 
Če imate več kot deset 
otrok, formirajte pare 
in dajte vsakemu paru 
eno srce. Vsak par naj 
izmenoma trga velike 
koščke srca, ko 
razmišljajo o bolečih 
stvareh. Nato naj v 
parih skušajo 
»popraviti« srce. 
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BOG  

daje  
 

»Vsak dober dar in vsako popolno darilo 
prihaja od zgoraj, 

od Očeta luči, 
pri katerem ni spremembe 

ne sence menjave.« 
 

(Jakob 1,17) 
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Družinska igra  
 

SPOROČILO: Bog nam daje družine. 
ZLATA VRSTA: »Zato upogibam svoja kolena pred Očetom, po katerem se imenuje 
vsakršno očetovstvo v nebesih in na zemlji« (Efežanom 3,14-15). 
PRIPOMOČKI: Sveto pismo, Družinska igra – kocka, škarje, lepilni trak. 
 

Igra: 
   Pred igro skopirajte Družinsko igro (na naslednji strani), izrežite in zlepite tako, da 
nastane kocka.  
   Kocko primite v roko in recite: V tej igri bomo pripovedovali zgodbe o ljudeh, ki so 
na teh slikah. Ko boste vrgli kocko, morate hitro povedati zgodbo ali neko lepo stvar o 
osebi, ki je na vrhu kocke. Lahko opišete zgodbo o nekom iz vaše družine, o nekom iz 
neke druge družine ali o nekom, o katerem ste slišali kako zgodbo.  
   Začnite s tem, da vržete kocko in hitro poveste zgodbo o osebi, ki je na vrhu kocke. 
Potem naj pride v metanju kocke na vrsto vsak otrok. Morda jih boste morali spomniti na 
stvari, ki jih vsak član v družini lahko stori ali stvari, ki naredijo tega družinskega člana 
posebnega. Bodite občutljivi na otroke, ki prihajajo iz problematičnih družin. 
   Potem, ko pride vsak od otrok na vrsto, vprašajte: 

 Kdo so ljudje v vaši družini? 
 Kako bi bilo, če bi bili vi edini v vaši družini? 
 Zakaj mislite, da vam je Bog dal družino? 

   Preberite naglas Efežanom 3,14-15. Recite: Ta vrstica pravi, 
da vse družine prihajajo od Boga. Družine so pomembne 
Bogu, pravzaprav, mi vsi smo del Božje družine! Vsaka 
družina izgleda drugače, nekateri imajo očete, nekateri imajo 
brate ali sestre, nekateri imajo stare starše, tete in strice. 
Včasih se sosedje in prijatelji imajo tako radi, da se počutijo 
kot ena družina. Družina je ena najlepših darov, ki nam jih je 
dal Bog! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASVET 
 
Morda lahko kopijo 
kocke pripravite za 
vsakega otroka. Kocko 
naj pobarvajo, kar 
predstavlja njihovo 
družino. Nato jo lahko 
odnesejo domov, jo 
vržejo in objamejo 
osebo, čigar slika se 
pokaže zgoraj. 
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Družinska igra 
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Medvedkova past  

 
SPOROČILO: Bog nam daje, kar potrebujemo. 
ZLATA VRSTA: »Če torej vi, ki ste hudobni, znate svojim otrokom dajati dobre darove, 
koliko bolj bo vaš Oče, ki je v nebesih, dajal dobro tem, ki ga prosijo« (Matej 7,11).  
PRIPOMOČKI: Medvedek, velika košara, nogavice – da bo imel vsak otrok vsaj eno, vata. 
 

Igra: 
   Medvedka položite v veliko košaro in jo postavite na konec učilnice. Otroke posedite v 
vrsti ob steni na drugo stran učilnice. Izberite enega ali dva otroka, da bosta »lovca« in 
naj stopita vstran od zidu. Ostalim otrokom dajte vsakemu eno nogavico. 
   Recite: Igrali se bomo »Medvedkovo past.« Medvedek je v košari, ki je težka in 
neudobna. Dajmo medvedku svoje nogavice, da se bo lahko ovil z njimi. Ko bom rekla: 
»Medvedkova past,« boste vsi stekli na drugo stran sobe in zavili nogavico okoli 
medvedka. Morali boste teči hitro, ker vas bosta »lovca« poskušala ujeti, preden 
pridete do medvedka! Če vas ujameta, pojdite na start ob steno in poskusite znova. 
Pripravljeni? »Medvedkova past«! 
   To igro se igrajte z otroci večkrat in dovolite novim otrokom, 
da bodo »lovci.« Potem zberite otroke okrog košare.  
   Vprašajte: 

 Zakaj je medvedek potreboval naše nogavice? 
 Katere stvari potrebujete vi? 
 Kdo vam daje stvari, ki jih potrebujete? 

   Recite: Sveto pismo v Matejevem evangeliju pravi, da nam 
Bog daje dobre stvari. Bog nas tako ljubi, da nam ne bi dal 
kaj slabega.  

Vprašajte:  
 Kaj so nekatere stvari, ki vam jih je Bog dal? 

   Recite: Tako kot ste vi prevzeli nego za medvedka, Bog skrbi 
za nas. On nam dá družine, ki nas imajo rade, učitelje, ki nam 
pomagajo pri učenju, in cerkve, kjer se lahko naučimo še več 
o njem. Molimo in se zahvalimo Bogu za njegova dobra dela. 
   Molite: Dragi Bog, hvala za vse čudovite stvari, ki nam jih 
daješ. Hvaležni smo, da nam daješ dobre stvari. Radi te 
imamo. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASVET 
 
Za dodatno aktivnost 
lahko prinesete vato, 
ki jo otroci natlačijo v 
nogavice in izdelajo 
majhne vzglavnike. Na 
odprtem koncu naj 
naredijo vozel in nato 
z barvami za blago 
vzglavnike okrasijo. 
Pojasnite, naj jih 
vzglavniki spomnijo, 
kako Bog nežno skrbi 
za naše potrebe. 
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Največje darilo 

 
SPOROČILO: Bog nas ljubi in je poslal Jezusa. 
ZLATA VRSTA: »Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, 
da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje« (Janez 3,16). 
PRIPOMOČKI: Sveto pismo, majhna žogica, bomboni v obliki srčkov. 
 

Igra: 
   Otroci se naj usedejo v krog. Dvignite majhno žogico in recite: V tej igri si bomo 
podajali to žogico. Ko ujamete žogico, končajte stavek: »Nekomu pokažem ljubezen, 
ko …« Lahko poveste, da nekomu pokažete ljubezen tako, da mu prinesete pijačo, 
pomagate pri čiščenju, nahranite muco ali poveste lepo besedo. Pripravljeni? 
   Igro začnite s tem stavkom: »Nekomu pokažem ljubezen, ko …« nato nežno vrzite 
žogico otroku. Mogoče boste morali otroku pomagati s kakšno idejo, da se spomni 
načina, kako lahko nekomu pokaže ljubezen. Ko pridejo vsi na vrsto, zadržite žogico in 
vprašajte:  

 Kako se počutite, ko nekomu pokažete ljubezen? 
 Na kakšne načine ljudje pokažejo svojo ljubezen? 
 Kako se počutite, ko vam nekdo pokaže ljubezen? 

   Recite: Sveto pismo pravi, da nas je Bog tako ljubil, da nam 
je dal Jezusa. Glasno preberite Janez 3,16 in nadaljujte: Bog nas 
je ljubil in poslal Jezusa. Prav tako kot mi drugim pokažemo, 
kako jih imamo radi, tako je Bog pokazal svojo ljubezen s 
tem, da je poslal Jezusa. Ker je Bog poslal Jezusa, da bi nas 
ljubil in učil, lahko večno živimo skupaj z Bogom. Jezus je 
naše največje darilo! 
   Vsakemu otroku dajte dva bombona. Razložite, da je en 
bombon za vsakega od njih, drugega pa morajo dati nekomu, ki 
ga imajo radi.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASVET 
 
Bonbone v obliki 
srčkov lahko položite 
v darilno vrečko ali jih 
zavijte v darilo. 
Govorite o tem, kako 
se počutimo izjemne, 
ko prejmemo lepo 
darilo. 
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Ribolov na živali 

 
SPOROČILO: Bog nam je dal čudoviti svet. 
ZLATA VRSTA: »Bog ju je blagoslovil in jima je rekel: Bodita rodovitna in množita se, 
napolnita zemljo in si jo podvrzita; gospodujta ribam v morju in pticam na nebu ter vsem 
živalim, ki se gibljejo po zemlji!« (1. Mojzesova 1,28). 
PRIPOMOČKI: Sveto pismo, slike živali iz revij ali knjig, škarje, sponke, vrvica, magnet, 
palica. 
 

Igra: 
   Preden pridejo otroci, prerežite slike živali na pol in na hrbtno stran vsake polovičke 
prilepite sponko. Za vsakega otroka boste potrebovali eno polovičko slike živali. Magnet 
prilepite ali zvežite na vrvico in nato vrvico privežite na palico. 
   Otroci naj naredijo krog s stoli, tako da so obrnjeni k sredini. Tu bo vaš ribnik. 
   Recite: Pretvarjajmo se, da je ta krog ribnik. Ena izmed zabavnih stvari pri ribniku 
je, da se lahko ribari. Vprašajte: 

 Ali ste šli kdaj na ribolov? Kako je bilo? 
 Zakaj ljudje radi lovijo ribe? 

   Recite: Ribolov je eden izmed načinov, kako se ujame neko žival. Uporabimo ta 
ribnik, da vidimo, katere živali lahko ujamemo.  
   Spustite vse slike živali v ribnik. Vrzite ribiško vrv v ribnik in 
tako prikažite ribolov. Z magnetom se dotaknite sponke na sliki 
in potegnite ven ulov (če se bodo slike držale skupaj, vzemite 
eno in ostale vrzite nazaj v ribnik.) Dvignite sliko in vprašajte 
otroke, če prepoznajo žival. Če otroci živali ne prepoznajo, naj 
počakajo, da bo ulovljena še druga polovička. Vsak otrok naj 
pride na vrsto za ribolov. Nato naj otroci formirajo par z osebo, 
ki je ulovila drugo polovičko živali. Ko so vse živali ulovljene, 
naj se usedejo, tako da sedijo nasproti drug drugega in združijo 
obe polovički v celoto. Naj ugotovijo, kaj so ulovili, potem 
vprašajte: 

 Zakaj mislite, da nam je Bog dal živali? 
 Kakšen bi bil svet brez živali? 

   Recite: Bog daje. Sveto pismo pravi, da je Bog dal ljudem vse živali na zemlji, v vodi 
in v zraku. Preberite naglas 1. Mojzesovo 1,28. Bog nam daje živali zato, ker skrbi za 
nas. Te živali so nam koristne, ker jemo meso, dobimo iz njih volno, da nam je toplo, 
dobimo mleko za pitje in še precej drugih stvari. Vodite otroke v skupno molitev. V 
krogu naj vsak otrok reče: »Hvala ti Bog, da si nam dal (povejo ime živali, ki je pred 
njimi)«. 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASVET 
 
Predšolčki radi 
posnemajo živalske 
glasove. Ko otroci 
ugotovijo, katero žival 
so »ujeli«, naj imitirajo 
oglašanje te živali. 
Otroci bodo z veseljem 
rjoveli, rezgetali, 
čivkali ali mijavkali. 
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Krokarji za rešitev 

 
SPOROČILO: Bog skrbi za naše potrebe. 
ZLATA VRSTA: »Iz potoka boš pil in krokarjem sem zapovedal, da te bodo tam hranili«  
(1. kraljev 17,4). 
PRIPOMOČKI: Škatla malih krekerjev ali piškotov, plastične vrečke za sendviče. 
 

Igra: 
   Pred igro pripravite za vsakega otroka majhen prigrizek. Nekaj piškotov ali krekerjev 
dajte v plastično vrečko za sendviče. Pakete zložite na mizo, tako da je otrokom 
dostopno.  
   Otroci naj naredijo krog. Recite: Bog daje. On vé, kaj mi potrebujemo in on bo vedno 
dobro skrbel za nas. V Svetem pismu je bil človek, po imenu Elija, in enkrat, ko je 
postal lačen, je Bog poslal krokarje – velike črne ptice – da bi nahranile Elija. Mi bomo 
danes naš prigrizek dobili tako, da se bomo izmenjavali pri tem, kdo bo »krokar«. 
Izberite otroka, ki bo prvi »krokar«.  
   Vodite otroke v deklamiranje naslednje pesmice: 
 

Elija je postal lačen in se je malo spočil. 
(Otroci naj se nagnejo naprej, spustijo svoje glave in zaprejo oči). 
Bog je poslal krokarje, da mu dajo malo kruha.  
(Krokar »poleti« k mizi, kjer je prigrizek in vzame enega od paketov). 
Leti, leti, krokar visoko leti! 
(Krokar leti okoli kroga). 
Krokar leti, da nahrani tega človeka. 
(Krokar leti do enega izmed otrok in tiho položi prigrizek na tla za njegovim hrbtom. 
Potem krokar poleti nazaj na svoje mesto v krogu). 
Elija, Elija, nekaj novega je tu. 
Poglej, kako Bog skrbi zate! 
(Otroci, ki sedijo, preverijo, kdo od njih je dobil zavitek prigrizka). 
 

   Otrok, ki je izbran kot 'Elija' pusti prigrizek na svojem mestu in postane »krokar«. Ko se 
igra nadaljuje, »krokar« vidi, kdo je že dobil zavitek, in dá tistemu, ki še ni dobil. Pesmico 
ponavljajte, dokler ne pridejo na vrsto vsi otroci.  
   Recite: Bog skrbi za nas, tako kot je skrbel za Elija, ko je bil le-ta lačen. Zahvalimo se 
Bogu za naš prigrizek in da lepo skrbi za nas. Vodite otroke v preprosto molitev.  
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BOG  

je kralj  
 

»Bog se je vzdignil med vzklikanjem, 
Gospod med donenjem roga. 
Prepevajte Bogu, prepevajte, 

prepevajte našemu kralju, 
prepevajte.« 

 
(Psalmi 47,6-7) 
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Vidim in slavim boga 

 

SPOROČILO: Bog je vreden našega čaščenja. 
ZLATA VRSTA: »Velik je Gospod in zelo hvaljen, njegova veličina je nedoumljiva« 
(Psalm 145,3). 
PRIPOMOČKI: Sveto pismo. 
 

Igra: 
   Recite: Bog je naš kralj. Četudi danes nimamo veliko pravih kraljev, ste morda slišali 
za kralja v kakšni zgodbi. Vprašajte:  

 Kakšen odnos imajo ljudje do kralja? 
 Kaj ljudje govorijo kraljem? 

   Recite: Poglejmo, kaj Sveto pismo pravi o Bogu, našem 
kralju. Preberite Psalm 145,3 iz prevoda, ki je razumljiv 
otrokom. Nadaljujte: Ta vrstica nam govori, da je Bog dober, 
tako dober, da ga lahko slavimo in se mu zahvalimo. Igrajmo 
igro, ki nam bo pomagala poimenovati stvari, za katere smo 
lahko hvaležni Bogu. Jaz bom začela: »Vidim nekaj rdečega.« 
Poiščite naokoli po učilnici nekaj, kar je rdeče. Če veste, za 
kaj sem hvaležna Bogu, potem skočite in recite: »Ti slaviš 
Boga zaradi …« potem poimenujte predmet. Ste razumeli? 
   Začnite igro »Vidim« s tem, da omenite nekaj, kar je na 
vidnem mestu v učilnici, kot na primer: cvet, vrč vode, Sveto 
pismo ali hrana. Potem dajte možnost tudi otrokom, da pridejo na vrsto. Ko nekaj otrok 
že pride na vrsto, vprašajte: 

 Za katere ostale stvari se še lahko zahvalimo Bogu? 
 Kako lahko Bogu pokažemo, da smo mu hvaležni in da smo veseli za vse, kar 

nam je dal? 
   Recite: Bog nam daje v življenju ogromno stvari, za katere smo lahko veseli. 
Spomnite se, kaj pravi Sveto pismo o tem. Ponovno preberite naglas vrstico iz Psalma 
145,3. Bog je vreden, da ga častimo. Boga lahko častimo vsak dan – že ko pogledamo 
vse čudovite stvari, ki nas obkrožajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASVET 
 
Otrokom lahko 
pokažete sliko kralja. 
Poudarite, da se ljudje 
pred kraljem klanjajo 
in govorijo lepe stvari 
o njem. Naj otroci 
razumejo, da je kralj 
zelo pomembna in 
izjemna oseba. 
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Kraljevska parada z zastavicami 

 
SPOROČILO: Boga lahko častimo. 
ZLATA VRSTA: »In množice, ki so šle pred njim in za njim, so vzklikale: 'Hozana 
Davidovemu sinu! Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu!'« (Matej 21,9a). 
PRIPOMOČKI: Sveto pismo, slamice, vijoličen trak, lepilo, škarje. 
  

Igra: 
   Preden pridejo otroci, narežite nekaj vijoličnega traku na pol metra dolžine. 
   Recite: Eden najbolj vznemirljivih dogodkov je parada oz. slovesni pohod. Dvignite 
roko v zrak, če imate radi parade. Malo se zaustavite, da otroci dajo svoj odgovor. Jezus 
je bil del slovesnega pohoda in ljudje so mahali s palmovimi vejami ter polagali svoje 
barvite plašče na cesto, da je njegov osel stopal po njih. Bili so vznemirjeni, da vidijo 
Jezusa in želeli so mu pokazati, kako zelo ga imajo radi. Oni so Jezusa smatrali za 
kralja! Prisluhnite, kaj o tem pravi Sveto pismo. Preberite naglas Matej 21,9a iz prevoda, 
ki je razumljiv otrokom. Danes bomo izdelali kraljevske zastavice, ki nam bodo služile 
za praznovanje našega kralja Jezusa! 

Pokažite otrokom, kako zlepijo konce trakov na konico 
slamice. Medtem ko otroci delajo, jim razložite, da je vijolična 
barva kraljevska. Pojasnite, da so kralji in kraljice bili 
velikokrat oblečeni v vijolično, da so lahko pokazali, kako 
kraljevski ali posebni so.  

Recite: Jezus je kralj nad kralji, zato želimo uporabiti 
vijolične trakove, ker mu izkazujemo čast. 
   Ko bo imel vsak otrok zastavico iz traku, naj naredijo dve 
vrsti tako, da se med seboj gledajo. Recite: Pretvarjajmo se, da 
smo bili tisti dan v Jeruzalemu, ko je Jezus prijezdil na 
osličku. Zapomnite si, da so ljudje začeli slaviti Jezusa, ker je 
bil njihov kralj. Začeli so vzklikati: »Hozana! Blagoslovljen, 
ki prihaja v Gospodovem imenu!« Pa poskusimo. 
   Vodite otroke k mahanju zastavic in vzklikanju: »Hozana! Blagoslovljen, ki prihaja v 
Gospodovem imenu!« Nato naučite otroke besedilo pesmice na melodijo »Glava, rame, 
noge, palec«: 
 

Jezusa zdaj vsi častimo 
in priklonimo se vdano. 
V slavo, hvalo mu zapojmo, 
saj on pravi kralj je. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASVET 
 
To zgodbo lahko 
preberete tudi iz 
otroškega Svetega 
pisma s slikami, da 
otroci vidijo, kako so 
ljudje položili svoja 
oblačila in palmove 
veje na tla pred 
Jezusom.  
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Darilo za Boga 
 
SPOROČILO: Bogu lahko damo dobre darove. 
ZLATA VRSTA: »Zato, moji ljubi bratje, bodite stanovitni, neomahljivi, nadvse uspešni v 
Gospodovem delu, ker veste, da vaš trud v Gospodu ni prazen« (1. Korinčanom 15,58).  
PRIPOMOČKI: Barvice, večja škatla, zavita v bel papir. 
 

Igra: 
   Naj se otroci usedejo v krog, škatlo, ki predstavlja darilo in barvice, pa položite v 
sredino kroga. Vprašajte: 
 Kaj je bilo najboljše darilo, ki ste ga kdaj koli dobili? 
 Zakaj vam je nekdo dal to darilo? 
   Povejte: Darila dajemo za različne priložnosti – za rojstni dan, božič, včasih pa 
preprosto zato, ker imamo nekoga radi. Bog je naš kralj in svojo ljubezen mu lahko 
pokažemo s tem, da mu damo darilo. Vprašajte: 
 Kakšno darilo bi vi dali Bogu? 

Povejte: Predstavljajmo si, da je ta škatla darilo, ki ga 
dajemo Bogu. Bogu bomo dali posebno darilo, in to bo naša 
ljubezen. Da bi pokazali, da sami sebe dajemo Bogu, bo ta 
škatla šla okrog in vsak od vas naj nanjo nariše odtis svoje 
dlani. Ob tem predlagajte nekaj, kar bi lahko naredili in tako 
pokazali svojo ljubezen do Boga. 
   Začnite z risanjem odtisa svoje dlani na škatlo in nato 
predlagajte nekaj, kar lahko naredite, da pokažete Bogu, kako 
zelo ga ljubite. Pošljite škatlo okrog in naj otroci narišejo svoje 
odtise dlani, medtem ko dajejo svoje predloge (če imate več kot 
deset otrok v skupini, bo morda boljše imeti dve škatli, ki 
potujeta v krogu).  
   Ko vsi narišejo svoj odtis dlani, recite: Sveto pismo nam pravi, naj vse, kar delamo, 
delamo, kot za Boga. To pomeni, da je lahko vse, kar naredimo, kot darilo za Boga. 
Bog je vesel, ko smo prijazni, ko pomagamo ali ko mu povemo, kako zelo radi ga 
imamo. Dajmo Bogu, našemu kralju, posebno darilo skozi naslednjo molitev. 
   Povedite otroke v molitev: 
 

   Bog, dajem ti svoj glas, medtem ko vzklikam in pojem. (Položite roke na usta) 
   Slavim in zahvaljujem se mojemu Bogu in Kralju! (Dvignite roke) 
   Dajem ti svoje roke, ko služim in objemam. (Zaploskajte in nato objemite sami sebe) 
   Želim, da vsi spoznajo tvojo ljubezen. (Na široko odprite roke) 
   Bog, dajem ti svoje noge. Zato te prosim, pomagaj mi, (dajte stopali skupaj) 
   da tečem in hodim tam, kjer ti želiš. (Korakajte na mestu) 
   Še bolj kot vse, Bog, ti dajem svoje srce. (Prekrižajte dlani in jih položite na srce) 
   Vzemi vse, kar sem in ne le en del. (Na široko odprite roke) 
   Amen. 
    
  
 
 

NASVET 
 
To je odlična 
priložnost, da otroke 
povedete v slavljenje s 
petjem pesmi. 
Pojasnite, da je petje le 
en način dajanja daru 
Bogu, našemu kralju. 
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Parada čaščenja 

 
SPOROČILO: Bog je vreden našega čaščenja. 
ZLATA VRSTA: »Povzdigoval te bom, moj Bog, o kralj, slavil bom tvoje ime na vekov 
veke« (Psalm 145,1). 
PRIPOMOČKI: Sveto pismo, barvna ruta ali zastavica za vsakega otroka. 
 

Igra: 
   Preberite Psalm 145,1 naglas. Recite: Sveto pismo nas uči, da je Bog naš kralj. 
Vprašajte: 

 Kako se ljudje obnašajo do kralja? 
 Zakaj ljudje delajo tako? 

   Recite: V biblijskih časih so ljudje poveličevali ali navijali za svoje kralje. Mahali so z 
palmovimi vejami ali raznobarvnimi kosi oblek. Želeli so pokazati, da imajo radi 
svojega kralja. Bilo je podobno, kot če danes vzamemo za primer nogometno ali 
košarkarsko tekmo. Sedaj pa navijajmo za našega Boga z igro »Slediti vodji«. 
   Razdelite rute in predvajajte bolj dinamično krščansko glasbo, medtem ko vodite 
otroke k naslednji igri: 
 

   Hodite v krogu. 
   Dvignite svoje roke in zakličite »Hura!« 
   Pomahajte z ruto nad svojo glavo. 
   Zavpijte: »Mi ljubimo Boga!« 
   Pomahajte z ruto okrog svojih nog. 
   Pomahajte z ruto in naredite z rokama krog (kot mlin). 
   Tecite v krogu in mahajte z ruto. 
   Zavpijte: »Slava Bogu!« 
   Korakajte na mestu in pomahajte z ruto z leve proti desni. 

 Zavpijte: »Super, Bog!« 
 

Naj se otroci posedejo, vi pa medtem poberite rute. Vprašajte: 
 Kako je Bog naš voditelj? 
 Za katere stvari lahko slavimo Boga? 
 Kako lahko slavimo Boga vsak dan? 

   Preberite ponovno naglas Psalm 145,1. Recite: Bog je naš kralj - naš voditelj. Mi ga 
slavimo in navijamo zanj vsak dan. Hvaležni smo Bogu, da je dober in prijazen 
voditelj do nas. Bog je vreden naše slave.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASVET 
 
Otroci se radi izražajo 
na aktiven način. Če 
želijo, naj se sami 
domislijo novih gibov 
in vodijo aktivnost. 
Presenečeni boste nad 
njihovimi umetniški-
mi sposobnostmi.  
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Lov na zaklad ob slavljenju 

 
SPOROČILO: Boga lahko slavimo na več načinov.  
ZLATA VRSTA: »Zakaj Gospodu je po volji njegovo ljudstvo, ponižne venča z zmago« 
(Psalm 149,4).  
PRIPOMOČKI: Sveto pismo, balon, štirje listi papirja, svinčnik ali kemični, lepilni trak, 
tamburin ali instrument, ruta, 'smeško' nalepke.  
 

Igra: 
   Preden pridejo otroci, pripravite igro za lov. Najprej na list papirja napišite: »Zapoj 
'aleluja' in poišči tamburin«. Papir dajte v balon in ga napihnite. Na drugi list papirja 
napišite: »Stresi me in zavpij 'Bog je čudovit!' ter poišči ruto« in ta papir zalepite na 
tamburin. Na tretji list papirja napišite: »Zapleši z mano in zavpij 'Bog je dober!' ter poišči 
'smeško' nalepko«. Ta list nalepite na ruto. Na četrti list papirja napišite: »Nalepi me na 
svoja oblačila, se nasmehni in reci 'Bog je dober'«. Ta list nalepite na polo, kjer so nalepke 
'smeška'. Vse rekvizite, razen balona, skrijte.  
   Naredite pet skupin in dajte vsaki skupini po en balon. Recite: 
Danes gremo na lov za zakladom. Na tem lovu sledite 
navodilom in iščete stvari. To bo lov na zaklad ob slavljenju, 
saj bomo sledili navodilom, ki nam bodo pokazali nove 
načine, kako lahko slavimo Boga, našega kralja. Naj vsaka 
oseba v vaši skupini ima možnost slaviti Boga s predmetom, 
ki ga najde. Začeli bomo s pokom tega balona. Otroci naj 
najdejo način, kako ga bodo počili; bodisi da stopijo ali se 
usedejo nanj. Naglas preberite navodila in potem naj otroci 
iščejo naslednji predmet. Nadaljujte z iskanjem, dokler otroci 
ne najdejo 'smeško' nalepk. Potem jih zberite v krog. Vprašajte: 

 Kako je bilo slaviti Boga v tem lovu za zakladom? 
 Kateri je bil tvoj najljubši del slavljenja Boga? 

Preberite naglas Psalm 149,4 iz prevoda, ki je razumljiv otrokom. Recite: Bog uživa, ko 
posluša naše slavljenje. Ko slavimo, lahko pojemo, kličemo k Bogu ali celo plešemo. 
Bog je kralj – on je vreden našega slavljenja in praznovanja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASVET 
 
Za vsakih pet otrok 
pripravite dodaten 
material za lov na 
zaklad. Potrebovali 
boste pomoč 
sodelavcev, ki se bodo 
pridružili otrokom pri 
lovu in branju navodil.  
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Mnogo načinov slavljenja 

 
SPOROČILO: Bog je vreden našega slavljenja. 
ZLATA VRSTA: »So trobentači in pevci enodušno in skladno zapeli v slavo in zahvalo 
Gospodu. Kakor hitro je zadonel glas trobent, cimbal in drugih glasbil v čast Gospodu, 
'ker je dober, ker na veke traja njegova dobrota'« (2. Kroniška 5,13).  
PRIPOMOČKI: Sveto pismo. 
 

Igra: 
   Otroci naj naredijo krog. Recite: Bog je kralj – to pomeni, da je on pomemben in 
mogočen. Sveto pismo nam narekuje, da slavimo Boga, našega kralja. Vprašajte: 

 Kaj pomeni slaviti Boga? 
 Kako lahko slavimo Boga? 

   Recite: Ko slavimo Boga, želimo pokazati, kako močno ga ljubimo in kako mogočen 
je on. Sveto pismo pravi, da obstaja več načinov, kako slaviti Boga. Preberite naglas 2. 
Kroniško 5,13. Nadaljujte: Bog je kralj in mi ga bomo slavili z našimi glasovi tako, da 
bomo zapeli pesem. Z našimi telesi pa bomo naredili smešne kretnje. 
   Vodite otroke v petje sledeče pesmice na melodijo »London Bridge«. Med petjem pa 
pokažite še kretnje, ki so navedene v tekstu. 
 

Vsak naj z gibi zdaj slavi Jezusa Kristusa, 
saj on slave vreden je, ker naš kralj je. 

Roke k njemu dvignimo, dvignimo, dvignimo, 
ko sedaj mu pojemo, ker naš kralj je. 

Dajmo mu zaploskajmo, ploskajmo, ploskajmo, 
nič se ne utrudimo, ker naš kralj je. 

Obrnimo se okrog, se okrog, se okrog, 
da ves svet vrtel se bo, ker Bog kralj je. 

Glave svoje sklonimo, sklonimo, sklonimo, 
da mu čast izkažemo, ker naš kralj je. 

Zdaj zavpijmo še glasno: »Ljubim te, ljubim te,« 
da v nebesa slišal bo, ker naš kralj je.  
 

   Dovolite otrokom, da ponovijo verz, ki jim je bil všeč ali pa si izmislijo svojega, ki bo 
slavil Boga.  
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Zastavice za Boga 

 
SPOROČILO: Bog je kralj in mi slavimo našega kralja. 
ZLATA VRSTA: »Radovati se hočemo v tvoji zmagi in v imenu našega Boga razobesiti 
zastave« (Psalm 20,6a). 
PRIPOMOČKI: Debelejši papir, škarje, barvice ali voščenke, nakodran papir, slamice, 
spenjač, stol, zvončki. 
 

Igra: 
   Preden pridejo otroci, prerežite debelejši papir na polovico in diagonalno, da naredite 
trikotnik. To bo vaše zastavica. Potrebovali boste eno zastavico za vsakega otroka. 
   Vprašajte: Kaj so stvari, ki jih opazite na 
nogometni ali košarkarski tekmi? 
   Recite: Na športne dogodke ljudje včasih 
prinesejo znake ali zastavice, da pokažejo, 
kako zelo imajo radi svoje moštvo. Danes 
bomo naredili zastavice, da pokažemo, kako 
velik je Bog.  
   Dovolite otrokom, da pobarvajo svoje 
zastavice. Medtem ko otroci delajo, ovijte 
slamice z enim robom zastavic in jih spnite s 
spenjačem. Nato naj dodajo še zvonček, da 
bodo zastavice imele zvok. Ko bodo vsi otroci 
imeli zastavice, recite: Bog je kralj na vsem 
svetu in v nebesih. Sveto pismo nam govori, 
da ima Bog v nebesih čudovit prestol, kjer ga slavijo vsi angeli in ljudje. Sedaj pa 
vzemimo zastavice in se pretvarjajmo, da smo v nebesih, da stojimo pred Bogom in ga 
slavimo skupaj z angeli. 
   Na sredino sobe postavite stol in ga obdajte z nakodranim papirjem, kar predstavlja 
Božji prestol. Recite: Sedaj bomo šli okrog stola in slavili našega Boga. Boga lahko 
slaviš za nekaj, kar ti je dal, kot na primer, za tvojo družino ali dom. Lahko pa slaviš 
Boga, ker je tako velik Bog in ker ga tako močno ljubiš. Ko bo vsaka oseba slavila 
Boga, bomo skupaj zavpili: »Bog je dober, Bog je dober! Dvignite visoko svojo 
zastavico!« in bomo pomahali z zastavicami. Sedaj pa vadimo naše vzklikanje 
slavljenja. Vodite otroke v večkratno vzklikanje: »Bog je dober, Bog je dober! Dvigni 
visoko svojo zastavico!« Potem začnite z izrekom tega stavka in vodite otroke, da skupaj 
vzklikajo v znak slavljenja. Krožite okrog prestola in naj vsak otrok daje slavo Bogu. 
   Ko pridejo vsi na vrsto, recite: Bog je kralj vsega in njemu bomo dajali slavo na veke. 
Vzemite svoje zastavice domov in jih ponovno uporabite, ko boste slavili Boga.    
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BOG  

posluša 
 

»In to je zaupnost, 
ki jo imamo z njim: 

on nas usliši,  
kadar ga prosimo 
po njegovi volji.« 

 
(1. Janez 5,14) 
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Palica, ki posluša 

 
SPOROČILO: Bog nas je vedno pripravljen poslušati. 
ZLATA VRSTA: »V svoji stiski sem klical h Gospodu in mi je odgovoril« (Psalm 120,1). 
PRIPOMOČKI: Okrasen svinčnik za vsakega otroka ali nek drug predmet, ki bo 
predstavljal palico, ki posluša. 
 

Igra: 
   Uporabite stole in jih postavite v krog; otroci naj se posedejo. Zraven sebe postavite 
prazen stol. Dvignite svinčnik in recite: Ta palica nas bo poslušala. Oseba, ki ima to 
palico v rokah, je edina, ki lahko govori. Vsi ostali moramo tiho poslušati, ko govori ta 
oseba. 
   Stopite do enega otroka in vprašajte: 

 Katera je najbolj zabavna stvar, ki si jo naredil ta teden? 
   Predajte palico temu otroku in otrok naj odgovori. Ostalim otrokom tiho pokažite, da 
morajo poslušati. Nato predajte palico nekomu drugemu in postavite isto vprašanje. 
Nadaljujte, dokler vsak izmed otrok ne pride na vrsto, da drži palico in podeli dogodek z 
ostalimi.  
   Potem recite: V Svetem pismu, v knjigi Psalmov pravi, da 
Bog odgovarja na naše molitve – Bog nas posluša. Sedaj pa si 
bomo zamislili, da Bog sedi z nami na tem stolu. Pokažite na 
prazen stol. Razmislite, kaj bi rekli Bogu, če bi ga videli sedeti 
na tem stolu, tako kot vidite svojega prijatelja sedeti poleg 
vas.   
   Držite palico, poglejte na stol in povejte Bogu eno stvar, kot 
je: »Hvala, ker me ljubiš.« Bodite pozorni, da bo vaš komentar 
dovolj preprost za otroke. Potem podajte palico otroku, ki vam 
je najbližje in naj govori z Bogom. Ko pride na vrsto vsak otrok, 
se zberite na sredini kroga in naj se vsak izmed njih dotakne 
palice. Vodite otroke, naj skupaj zavpijejo: »Super si, Gospod.« 
   Svinčnik ali »palico, ki posluša« razdelite vsakemu otroku. 
Recite: Bog vas posluša vsak dan, ob vsakem času; bodisi da imate to palico ali pa ne. 
Toda ta palica naj vas spominja na to, da vas Bog vedno posluša. On je vedno pozoren, 
kadarkoli govorite z njim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASVET 
 
Ko boste podajali 
okrog palico, se bodo 
otroci nehote učili 
enostavčne molitve. 
Morda bo za nekatere 
to novo, zato bodite 
prilagodljivi in jim 
dajte čas, da razmisli-
jo, kaj bodo rekli.  
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Vrzi molitev 

 
SPOROČILO: Molimo lahko na več načinov. 
ZLATA VRSTA: »Poslušam, kaj govori Gospod Bog« (Psalm 85,8a). 
PRIPOMOČKI: Majhna škatla, papir, lepilo, svinčnik. 
 

Igra: 
   Pred začetkom pripravite kocko, ki jo ovijete s papirjem. Na vsako ploskev kocke 
narišite različne motive: 
   Slavljenje: človeček z dvignjenimi rokami. 
   Pesem: glasbene note. 
   Prošnja: skupaj dane dlani, kot za molitev. 
   Hvaležnost: srce. 
   Poslušanje: vesel obraz z velikimi ušesi. 
   Kesanje: žalosten obraz. 
   Otroke zberite v krog in recite: Pokažite mi, kaj 
naredite, ko ste glede česa veseli. Premor. Sedaj 
pa pokažite, kaj storite, ko vam je glede česa 
žal, ko naredite nekaj narobe. Premor. Pokažite 
mi, kaj naredite, ko vam nekdo dá veliko darilo. 
Premor. Pokažite mi, kaj naredite, ko si nekaj 
zelo želite. Premor. Ljudje kažemo različne 
izraze na obrazu glede tega, kako se počutimo. 
Tudi k Bogu lahko govorimo na različne načine.  
   Dvignite kocko in recite: To je naša molitvena kocka. Vsaka od slik nam prikazuje 
različne možnosti, kako lahko komuniciramo z Bogom. 

Pokažite osebo, ki ima dvignjene roke. To prikazuje nekoga, ki slavi. Ko bo kocka 
pristala na tleh in bo na vrhu ta slika, bomo dvignili roke in slavili: »Slavimo te, 
Gospod!« Na hitro predstavite še pomen preostalih slikic in aktivnost, ki spremlja sliko. 
   Pesem: »Jezus me ljubi … to pravi Biblija.« 
   Prošnja: Naj otrok moli za neko potrebo. 
   Hvaležnost: Recite: »Hvala ti, Bog, za … !« Potem naj otroci zavpijejo, za kar so hvaležni 
Gospodu. 
   Poslušanje: Zatisnite si ušesa in 10 sekund poslušajte. 
   Kesanje: Sklonite svoje glave in recite: »Bog, oprosti nam.« 
   Recite: Sedaj pa izmenjujoče si mečimo kocko v krogu. Ko 
se kocka ustavi, bomo videli, katera sličica je na vrhu 
ploskve. Potem bomo vsi govorili z Bogom – ali poslušali 
Boga – v tej smeri. V redu? 
   Naj otroci izmenjujoče mečejo kocko in sledijo navodilom, ki 
jih slika prikazuje. V prvih nekaj krogih boste morali otroke 
voditi pri navodilih, ki jih prikazuje kocka. Ko bo na vrsti 
zadnji, recite: Obstaja veliko načinov, kako lahko govorimo z 
Bogom. Lahko smo glasni, medtem ko pojemo pesmi ali 
slavimo Boga. Lahko smo tihi, ko poslušamo, kaj ima Bog za 
povedati. Kadar se pogovarjamo z Bogom, on posluša vsako 
našo besedo, ki jo izrečemo.  

NASVET 
 
V času aktivnosti 
spomnite otroke, da 
govorijo z Bogom. 
Čeprav je molitev 
lahko zabavna in 
dinamična, jim 
pomagajte razumeti, 
da morajo še vedno 
biti spoštljivi do Boga. 
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Bližje in bližje 

 
SPOROČILO: Bog želi biti blizu nas. 
ZLATA VRSTA: »Vi ste moje priče, govori Gospod, in moji služabniki, ki sem jih izvolil, 
da spoznate in mi verjamete, da uvidite, da sem to jaz! Pred menoj ni bil noben bog  
upodobljen in za menoj ne bo nobeden« (Izaija 43,10). 
PRIPOMOČKI: Nič. 
 

Igra: 
   Otroke postavite na konec učilnice. Postavite se nasproti njih. Vprašajte: 

 Kaj radi počnete, ko ste s svojimi prijatelji? 
 Kako ostanete v kontaktu s prijatelji, ki so daleč od vas? 

   Recite: Včasih je težko biti ločen od ljudi, ki jih imamo najbolj radi, ker jih zelo 
pogrešamo. V tej igri se mi boste poskusili približati. Vsak 
izmed vas bo prišel na vrsto, da omeni nekaj, o čemer se 
lahko pogovarja z Bogom. Lahko na primer rečete: »Z Bogom 
lahko govorim o svojih prijateljih« ali »z Bogom lahko 
govorim o tem, kakšen dan sem imel v šoli«. Potem poiščite 
zabaven način, da se mi približate. Lahko skakljate, tečete, se 
plazite, korakate do mene. Poskusite narediti drugače od 
vseh ostalih.  
   Ko se vas otrok dotakne, mu izkažite dobrodošlico z velikim 
objemom ali »daj pet«. Ko vsi uspešno pridejo do vas, se zberite 
v krogu in recite: Bog nas tako zelo ljubi, da želi biti blizu nas. 
On želi slišati, o čem razmišljamo in kaj počnemo. On nam 
želi pomagati, ko imamo probleme. Pogovarjati se z Bogom 
je le še en način več, da bolj spoznamo Boga in se mu približamo.  
   Naredite tesen krog in molite: Dragi Bog, hvaležni smo ti, da si želiš biti blizu nas. 
Tudi mi želimo biti blizu tebe. Pomagaj nam preživljati čas s tabo, da te lahko bolje 
spoznamo. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASVET 
 
To je dobra aktivnost 
za začetek učne ure, 
saj otroke spomni, da 
je Bog navzoč. Prav 
tako je to dober način, 
da slišite, kaj je 
otrokom na umu in da 
jih lahko objamete. 
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Pozorno poslušanje 
 
SPOROČILO: Bog ni nikoli prezaposlen, da ne bi imel časa za nas. 
ZLATA VRSTA: »Gospod te bo varoval vsega hudega, varoval bo tvoje življenje. Gospod 
bo varoval tvoje odhajanje in prihajanje, od zdaj in do večnosti« (Psalm 121,7-8). 
PRIPOMOČKI: Nobeni. 
 

Igra: 
   Otroci naj se postavijo nasproti vas. Recite: Videli bomo, če lahko naenkrat delate več 
stvari. Opazujte, kaj bom jaz delala in nato to ponovite. Pripravljeni? 
   Začnite korakati na mestu. Nadaljujte s korakanjem, potem začnite narahlo udarjati z 
levo roko po svoji glavi. Nadaljujte z obema giboma in se začnite z desno roko v obliki 
kroga božati po trebuhu. Nadaljujte z vsemi tremi gibi in začnite delati smešne izraze na 
obrazu. Nadaljujte tako dolgo kot zmorete, nato dajte otrokom čas za smeh! Vprašajte: 
 Kako je bilo delati vse te gibe naenkrat? 

   Recite: Poskusimo se sedaj igrati naslednjo igro. Ta igra se 
imenuje »Simon pravi«. Sledite navodilom vedno, ko pred 
navodilom povem: »Simon pravi«. Če prej ne povem: »Simon 
pravi«, potem navodilom ne sledite. Razumete? 
   Igrajte nekajkrat igro »Simon pravi«. Nato recite: Sedaj ste 
lahko vsi vi Simon, jaz pa bom poskušala slediti vašim 
navodilom. Mislim, da lahko sledim vsem vašim navodilom, 
zato kar pogumno. Otroci naj vam spontano dajo nekaj 
navodil in poskušajte slediti. Vmes namerno naredite nekaj 
napak. Po nekaj minutah končajte igro in vprašajte:  
 Ali sem zelo dobro sledila vsem vašim navodilom? Zakaj 

ne? 
 Ali ste mislili, da bom lahko naredila vse naenkrat? 

   Recite: Mi veliko stvari ne moremo narediti naenkrat, toda Bog lahko! Bog ni nikoli 
preveč zaposlen za nas. On bo imel vedno čas za poslušanje, ko se bomo pogovarjali z 
njim.  

NASVET 
 
Mlajšim otrokom bo 
morda težko domisliti 
se navodil za vas. V 
tem primeru jih 
spodbudite, rekoč: 
»Kaj če bi Simon rekel, 
naj hodimo po 
kolenih?« ali kako 
drugo smešno stvar. 
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Igla pade 

 
SPOROČILO: Bog posluša. 
ZLATA VRSTA: »Gospod je daleč od krivičnih, sliši pa molitev pravičnih« (Pregovori 

15,29). 
PRIPOMOČKI: Igla, vata, papir, zvončki, robčki, žogica za namizni tenis, kovanec, 
svinčnik, barvice, kreda, plastični kozarec, žlica. 
 

 Igra: 
   Pred igro namestite otroke okrog mize. Recite: Ko nastane velika tišina, nekateri 
ljudje rečejo: 'Tako je bilo tiho, da bi lahko slišal, kako igla pade.' Poslušajmo, kako 
tiho bi to lahko bilo. Naj otroci tiho sedijo medtem ko spustite na mizo iglo. 
To pa ni naredilo velikega zvoka, kajne? Precej dobro smo morali poslušati, da smo 
lahko slišali. 
   Igrali se bomo igro poslušanja. Najprej zaprite oči in si jih prekrijte z dlanmi. Zelo je 
pomembno, da ne vidite, kakšen predmet spustim na mizo. Pozorno poslušajte zvok, 
ko nekaj spustim in po poslušanju poizkusite uganiti, kateri predmet je to. 
   Ko otroci zatisnejo oči in jih prekrijejo z dlanmi, začnite z igro. Spustite predmete, kot 
so: zvončki, žogica za namizni tenis, žlica ali kovanec. Potem poskusite s predmeti, ki jih 
je težje uganiti; kot so kreda, plastični kozarec, vata, svinčnik ali papir. Vsakič, ko 
spustite predmet iz rok, naredite premor. Potem dovolite otrokom, da odprejo oči in 
pogledajo, kateri predmet je to bil. Ko spustite sedem predmetov, naj otroci odprejo oči. 
Vprašajte: 

 Kaj mislite, kateri predmeti so to bili? 
Recite: Poslušati morate zelo pozorno, da lahko prepoznate, kateri predmet sem 

spustila. Bog pa nas zelo pozorno posluša. On pozna naše glasove in je vedno 
pripravljen poslušati, ko molimo. Bog uživa, ko preživljamo čas z njim. Za Boga ni 
potrebno, da je tišina, da bi nas lahko slišal. Bog nas vedno sliši, tudi če šepetamo, 
vpijemo ali normalno govorimo. 
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Bog razume 

 
SPOROČILO: Bog razume vsakogar. 
ZLATA VRSTA: »Zatem se mi je prikazala velika množica, ki je nihče ne bi mogel 
prešteti, iz vseh narodov, rodov, ljudstev in jezikov. Stali so pred prestolom in pred 
Jagnjetom« (Razodetje 7,9a). 
PRIPOMOČKI: Nič. 
 

Igra: 
   Za igro »telefonček« naj otroci naredijo dve koloni, ki sta enako dolgi (če imate manjše 
število otrok, naredite eno kolono). Recite: Jaz bom povedala sporočilo prvi osebi, ki je 
v koloni. Ta oseba bo po tiho prenesla sporočilo naslednji osebi, ki je poleg nje. Tako 
bomo nadaljevali s prenašanjem sporočila vse do konca kolone. Če niste prepričani v 
to, kaj vam je oseba zašepetala, potem pač prenesite sporočilo, za katerega mislite, da 
ste ga slišali. Zadnja oseba v koloni bo povedala sporočilo, ki ga je slišala, naglas. 
Pripravljeni? 
   Zašepetajte »Bog razume vsakogar« prvi osebi v koloni. Naj 
otroci nadaljujejo s sporočilom, ki so ga slišali, vse do konca 
kolone, ko zadnja oseba pove sporočilo naglas. Recite: 
Sporočilo, ki sem ga povedala, je bilo: »Bog razume 
vsakogar.« Vprašajte: 

 Kako je bilo moje sporočilo drugačno od tistega, ki 
smo ga slišali? 

 Zakaj se je sporočilo zapletlo? 
 Ali ste kdaj slišali koga govoriti v drugem jeziku? 

Kakšno je bilo vaše izkustvo? 
   Recite: Včasih ljudje uporabljajo težke besede in ne 
razumemo, o čem govorijo. Včasih ljudje govorijo drug jezik, 
pa jih ne moremo razumeti. Bog pa razume vsakogar! Ni 
pomembno, če uporabljamo težke besede, preproste besede 
ali če govorimo drug jezik. Sveto pismo nam govori, da Bog vedno razume naše 
besede. To pomeni, da ljudje vsepovsod lahko častijo in ljubijo istega Boga! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASVET 
 
Če otroci uspešno 
prenesejo sporočilo, 
jim čestitajte. 
Vprašajte, kako jim je 
to uspelo. Poudarite, 
kako je pomembno, da 
pozorno poslušamo in 
jim zagotovite, da nas 
Bog vedno pozorno 
posluša.  
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BOG 

je ljubeč 
 

»Oče sam vas ima rad, 
ker imate tudi vi mene tako radi 

in trdno verujete,  
da sem prišel od Boga.« 

 
(Janez 16,27) 
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Ovce in pastirji 

 
SPOROČILO: Bog je kot dobri pastir. 
ZLATA VRSTA: »Kakor pastir pase svojo čredo, jo zbira s svojim laktom, jagnjeta nosi v 
svojem naročju, počasi vodi doječe« (Izaija 40,11). 
PRIPOMOČKI: Dva stola, krep trak, črn trak. 
 

Igra: 
   Pred prihodom otrok naredite »vrata«. Namestite dva stola, ki sta si postavljena 
nasproti vsaj meter narazen. Stola sta naj dovolj narazen, da lahko gre skozi samo en 
otrok. Potem s krep trakom naredite pot, ki se vijuga po prostoru in konča pri vratih (če 
nimate traku, uporabite vrv in jo položite na tla, da določa pot). 
   Otroci naj formirajo pare, in pri vsakem 
paru naj ima eden zavezane oči. Razložite, 
da je tisti z zavezanimi očmi ovca, drugi 
pa pastir. Recite: Pastirji bodo vodili 
svoje ovce po učilnici skozi vrata, ki 
vodi v ovčjo stajo. Zelo pomembno je, 
da so naši pastirji prijazni, blagi in 
pozorni, da ovca ne odtava vstran. 
Pripravljeni? 
Ko vodite pastirje po poti, spodbudite 
ovce, naj proizvajajo zvok »ovčjega 
meketanja.« Ko pridejo vse »ovce« v 
stajico, naj otroci zamenjajo vloge in 
igrajo ponovno. Potem se zberite v ovčji 
staji in čestitajte vsem ovcam in 
pastirjem, da so opravili dobro delo.  

Vprašajte: 
 Kako ste se počutili, ko ste imeli zavezane oči? 
 Kako te je vodil tvoj pastir? 

   Recite: Prave ovce lahko vidijo, ampak ko so obkrožene s 
celotno čredo, ne morejo videti ničesar drugega kot ostale 
ovce. Zato morajo zaupati pastirju, da jih napoti v pravo 
smer.  

Vprašajte: 
 Kaj naredi pastir, da poskrbi za svoje ovce? 

   Recite: Sveto pismo nas uči, da je Bog dober pastir do nas. Mi ga ne vidimo, toda on 
je vedno z nami, nam pomaga in nas ščiti. Bog ljubeče skrbi za nas, tako kot pastir 
skrbi za svoje ovce. 
 
 
 
 
 
 
 

NASVET 
 
Nekateri otroci morda 
ne bodo želeli imeti 
zavezanih oči. Potem 
jim dovolite, da si oči 
le prekrijejo z dlanmi. 
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Izbruhi jeze 

 
SPOROČILO: Bog je nežen. 
ZLATA VRSTA: »Ti pa si Bog, ki odpuščaš, milostljiv in usmiljen, počasen v jezi in obilen 
v dobroti« (Nehemija 9,17b). 
PRIPOMOČKI: Vsaj dvanajst balonov v dveh ali treh barvah, dve ali tri velike košare, 
večja igla, brisače za roke, papirnate brisače, manjši vzglavniki.  
 

Igra: 
   Zberite balone na sredini prostora, prazne košare pa namestite na nasprotnih si straneh 
učilnice. Formirajte dve ali tri skupine otrok in dajte vsaki skupini nekaj mehkih 
predmetov. Določite barvo za vsako skupino in recite: Vaša naloga je, da zberete vse 
balone vaše barve, tako da uporabljate predmete, ki ste jih dobili. Balonov ne smete 
prijemati z rokami ali nogami. Vse balone vaše barve morate zbrati v košaro, ki je 
določena za vašo skupino. Poskusite zbrati čim več balonov, ne da bi kak počil. 
Pripravljeni? 
   Ko se igra stopnjuje, spodbudite otroke, da so nežni ob 
prenašanju balonov v košaro. Ko so vsi baloni v košari, 
čestitajte otrokom in jih zberite v krog. Vprašajte: 

 Kaj je bilo težko pri tej igri? 
 Kako ste zaustavili balone pred pokom? 

   Pokažite iglo. Vprašajte:  
 Kaj bi se zgodilo, če bi vam dala kaj takega za 

predmet, s katerim bi prenašali balone? 
   Recite: Ko imamo nekaj, kar se lahko zlomi ali poči, moramo piti pazljivi s tem 
predmetom. Bog je do nas prijazen in pozoren, prav tako kot ste bili vi do vaših 
balonov. Tudi ko naredimo napačne stvari, Bog ni nikoli grob ali maščevalen do nas. 
On je ljubeč do nas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASVET 
 
Delčki popokanih 
balonov so nevarni za 
majhne otroke, zato 
jih čim prej odstranite. 
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Igra s povoji 

 
SPOROČILO: Bog je dober zdravnik. 
ZLATA VRSTA: »Ozdravi me, Gospod, in bom ozdravljen, reši me in bom rešen, saj ti si 
moja hvala« (Jeremija 17,14). 
PRIPOMOČKI: Sveto pismo, svetel povoj za vsakega otroka, kartončki, revije, škarje, 
lepilo. 
 

Igra: 
   Pred igro pripravite kartončke. Iz revij izrežite sliko kolena, komolca, zapestja, roke in 
drugih delov telesa. Na vsak kartonček nalepite sliko enega dela telesa. Pripravite dovolj 
kartončkov, da bo vsak otrok imel svojega.  
   Razdelite jim povoje. Morda boste morali pomagati otrokom, da povoje odvijejo. 
Otrokom dajte navodila glede povojev. Vprašajte: 

 Za kaj se ti povoji uporabljajo? 
 Kako se ureznina ali rana odzove nato, ko jo 

povijemo? 
   Recite: Imam kartončke, ki prikazujejo različne dele telesa. 
Vsak od vas bo dobil enega. Poglejte kateri del telesa 
prikazuje slika na kartončku in potem ta del svojega telesa 
povijete s povojem. Na primer, če je na mojem kartončku 
naslikan nos, potem moram dati povoj na svoj nos. 
Pripravljeni? 
   Razdelite kartončke in ponudite pomoč tistim otrokom, ki jo 
pri povijanju potrebujejo. Ko imajo vsi na sebi povoje, naglas 
preberite Jeremija 17,14. Vprašajte: 

 Ko padete in se ranite, kako se ob tem počuti Bog? 
 Kateri so drugi načini, ki jih Bog uporabi, da zaceli 

naše rane? 
   Recite: Sveto pismo pravi, da nas Bog lahko ozdravi. To 
pomeni, da Bog lahko ozdravi naše zunanje rane – kot so opraskano koleno ali 
komolec z modricami. Bog pa nas lahko ozdravi tudi od znotraj – ko smo recimo 
žalostni ali so prizadeta naša čustva. Bog skrbi za nas in želi, da se počutimo bolje. 
Danes, ko vas nekdo vpraša, zakaj nosite povoj, lahko poveste, da vas to spominja na 
to, da Bog skrbi za vas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASVET 
 
Otroci imajo zelo 
radi povoje. Za 
dodatno zabavo 
prinesite še več 
povojev, za vsakega 
otroka dva ali tri in 
se igrajte igro 
večkrat. Otroci bodo 
imeli veliko 
spominov na Božjo 
ozdravljajočo roko v 
njihovem življenju.	
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Avtocesta svetosti 

 
SPOROČILO: Bog ljubeče gleda na nas.  
ZLATA VRSTA: »Tam bo utrjena pot, imenovali jo bodo Sveta pot« (Izaija 35,8a). 
PRIPOMOČKI: Risalni listi, črni flomastri, barvice, plišaste igrače, kot so tigri, medvedi 
ipd. 
 

Igra: 
   Recite: V Svetem pismo nam Izaija govori o poti, ki je samo za tiste, ki ljubijo Boga. 
Ta cesta se imenuje Sveta pot. »Svetost« pomeni »dobroto«. Ko ljudje hodijo po »Sveti 
poti«, jih Bog čuva. Naredimo namišljeno cesto, da vidimo, kako bi to bilo.  
   Pokažite otrokom, kako stati na risalnih listih in obrisati s flomastrom svoja stopala. 
Stopala na listih naj nato pobarvajo z barvicami. Recite: Sedaj bomo naredili »Sveto 
pot«. 
   Otroci naj svoje stopinje razporedijo po vijugasti cesti. Če imate manj kot deset otrok, 
naj otroci uporabijo dva risalna lista, in razporedijo stopala po celotni učilnici. Na koncu 
poti napišite na list besedo »Bog«. Otrokom jasno razložite, kaj 
piše na papirju. Plišaste igrače naj otroci postavijo ob cesti, 
vendar ne na cesto.  
   Recite: Ko boste izmenoma hodili po »Sveti poti« in stopali 
po stopinjah, bodite pozorni na divje živali ob poti. 
Predstavljajte si, da bi bili to pravi levi, tigri ali medvedi. Naj 
otroci hodijo po stopinjah do cilja, nato jih zberite na koncu 
poti. Vprašajte:  

 Kaj bi se zgodilo, če bi levi in tigri bili resnični? 
 Katerih stvari se še bojite? 
 Kaj lahko naredite, ko se česa bojite? 

   Recite: Sveto pismo pravi, da Bog skrbi za nas. Ko se 
bojimo, da se bodo zgodile neke slabe stvari, nas Bog vidi in skrbi za nas. Ko ljubimo 
in sledimo Bogu, je kot bi bili na »Sveti poti« in nas Bog varuje pred slabimi stvarmi.  
   Naj otroci vzamejo kos »Svete poti« domov, kot opomnik, da ostanejo njihovi koraki na 
»Božji poti.« 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASVET 
 
To je lepa priložnost, 
da otroci uporabijo 
svojo domišljijo. 
Čudovito se bodo 
zabavali ob 
pretvarjanju, da so 
živali resnične.  
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Živali vsepovsod  

 
SPOROČILO: Bog skrbi za nas. 
ZLATA VRSTA: »Sem jaz Bog le v bližini, govori Gospod, in ne tudi Bog v daljavi? Ali se 
more kdo tako povsem skriti, da ga ne bi videl?« (Jeremija 23,23-24a). 

PRIPOMOČKI: Plišaste igrače, vsaj ena za vsakega otroka.  
 

Igra: 
   Naredite krog in dajte vsakemu otroku plišasto igračo, potem recite:  
Nekatere od teh živali so malo sramežljive in se želijo skriti. Druge pa so malo divje in 
želijo pobegniti tja, kjer jih ne bi mogli najti. Ko bom rekla: »Pojdi,« stecite in skrijte 
svojo žival na dobro mesto. Potem se vrnite nazaj v krog. »Pojdi!« 
   Ko se spet vsi zberejo, vprašajte: 

 Ali mislite, da lahko nekdo najde žival, ki ste jo skrili? Zakaj da ali zakaj ne? 
   Recite: Poglejmo, če lahko najdemo vse te živali, ki se skrivajo. Jaz bom spet rekla 
»pojdi« in vi boste poskušali poiskati žival od nekoga drugega in jo prinesti nazaj v 
krog. Pripravljeni? »Pojdi!« 
   Ko zberete vse igrače, igrajte igro še enkrat. Spodbudite 
otroke, da poiščejo nove prostore za skrivanje igrač. Po nekaj 
krogih, vprašajte: 

 Kako težko je bilo najti živali? 
 Kako ste se počutili, ko ste našli skrito žival? 

   Recite: Sveto pismo pravi, da Bog vedno skrbi za nas. Ni 
mesta, kamor bi se lahko skrili in nas Bog ne bi našel. 
Nemogoče se je skriti pred Bogom. Bog vedno skrbi za nas.   

 Kako se počutite, ko veste, da je Bog vedno ob vas? 
 Kdaj so trenutki, ko si zaželite, da bi Bog bil ob vas? 

   Recite: Medtem ko bomo molili, objemite svojo plišasto 
žival. Vodite otroke v molitev, podobno tej: Dragi Bog, hvala, 
da skrbiš za nas. Hvala, ker si vedno blizu nas. Veseli smo, da 
vemo, da si vedno blizu nas. Hvaležni smo, da ni mesta, kjer nas ti ne bi mogel najti. 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASVET 
 
Morda lahko poveste 
otrokom o času, ko ste 
bili vi izgubljeni ali 
osamljeni. Večina 
otrok je že imelo 
podobno izkušnjo in 
bodo veseli dejstva, da 
se tudi odrasli včasih 
počutijo tako. 
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Ljubimo eden drugega 

 
SPOROČILO: Bog je skrben. 
ZLATA VRSTA: »Ljubi, ljubimo se med seboj, ker je ljubezen od Boga« (1. Janezovo 4,7). 
PRIPOMOČKI: Medvedek ali druga plišasta žival, majhno srce iz papirja ali nalepka srca 
za vsakega otroka, zaponka ali lepilni trak, kos blaga ali tršega papirja (če imate plišasto 
žival, ki že ima spredaj žep, ne boste potrebovali traku, zaponk, papirja ali blaga). 
 

Igra: 
   Pred igro naredite na plišasti živali žep tako, da zalepite ali pripnete kos blaga ali 
papirja na žival. Naredite dovolj velik žep, da lahko otroci sežejo vanj in izvlečejo 
papirnato srce. Narejena srca dajte v žep.  
   Otroci naj naredijo krog. Plišasto žival prinesite v krog. Vprašajte:  
 Kaj pomeni, da za nekoga skrbimo? 
   Recite: Ko skrbimo za ljudi, potem jih imamo radi, jim pomagamo in želimo, da se 
jim zgodijo dobre stvari. Bog je skrben. 

Vprašajte: 
 Kako Bog kaže, da skrbi za nas? 
   Recite: Sveto pismo nam pravi, da Bog skrbi za nas tako, da nam daje hrano za jesti 
in vodo za piti; da nas posluša, ko se pogovarjamo z njim; da skrbi za nas tako, da je 
poslal Jezusa, da odvzame naše grehe. Bog prav tako želi, da tudi mi skrbimo za druge. 
Dvignite medvedka. Ta medvedek nam bo pomagal, da se spomnimo načinov, kako 
lahko to naredimo. 
   Igrajmo se, da je ta medvedek naš prijatelj. V njegovem žepu so majhna srca. Ko si 
bomo podajali medvedka v krogu, bo vsak od vas rekel, kako lahko on ali ona skrbi za 
medvedka. Ko poveste en način, kako lahko skrbite za medvedka, vzemite iz 
medvedkovega žepa eno srce. To bo medvedkov način, kako se vam bo zahvalil, da ste 
tako skrbni.  
   Igro začnite tako, da poveste: »Jaz bom skrbela za medvedka tako …« potem povejte 
način, na kateri bi lahko poskrbeli za medvedka. Otrokom predlagajte ideje, kot so objeti 
medvedka, zavezati vezalke na čevljih, dati medvedku vodo, povedati medvedku lepe 
besede ali mu poviti rano, ko si poškoduje nogo. Spodbudite otroke, da čim bolj 
uporabijo svojo domišljijo.  
   Ko dobi vsak eno srce, recite: To srce vzemite s sabo in naslednjič, ko bo nekdo skrbel 
za vas, dajte tej osebi srce in ji recite »hvala«, tako kot medvedek. 
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Objemi pikapolonico 

 
SPOROČILO: Mi lahko ljubimo druge tako kot nas ljubi Bog. 
ZLATA VRSTA: »Ljubi, ljubimo se med seboj, ker je ljubezen od Boga« (1. Janezovo 

4,7a). 
PRIPOMOČKI: Krep trak in žoga. 
 

Igra: 
   Preden pridejo otroci, uporabite krep trak, da na tleh v učilnici naredite velik X.  
   Zberite otroke okrog črke X in recite: Bog nas zelo ljubi! Sveto pismo pravi, da 
ljubezen prihaja od Boga. Preberite naglas 1. Janezovo 4,7a, potem nadaljujte: Pokažimo 
drug drugemu Božjo ljubezen tako, da se igramo igro »Objemi  pikapolonico.« Jaz 
bom vrgla žogo nekomu in ta oseba bo »pikapolonica«. Pikapolonica bo vzela žogo in 
se postavila na sredino črke X. Potem bomo ostali odšli na sredino kroga in objeli 
pikapolonico. Pikapolonica bo nato vrgla žogo nekomu drugemu in bo ta oseba 
postala nova pikapolonica. 
   Medtem, ko si podajate žogo, vodite otroke v skupinski 
objem. Ko pridejo vsi na vrsto, da postanejo pikapolonica, 
recite: Sedaj, ko smo vsi dobili priložnost za prejet objem, se 
naučimo pesem o Božji ljubezni. Vodite otroke v petju 
pesmice »Jezus me ljubi«. (Ko otroci pojejo, podajajte žogo 
naokrog. Kdor na koncu ostane z žogo, ga pošljite v sredino in 
je v središču skupinskega objema). 
   Vprašajte:  

 Kako Bog izkazuje svojo ljubezen vam? 
 Kako se Bog počuti, ko ljubimo ostale? 
 Kako bi bilo, če bi vsi ljudje kazali Božjo ljubezen? 

   Recite: Bog je ljubeč. Pravzaprav ljubezen prihaja od Boga. 
Mi lahko drugim pokažemo Božjo ljubezen na mnogo načinov. Ta teden pokažite 
»objem pikapolonice« svojim prijateljem in sorodnikom. To je dober občutek, ko se 
drugi ob nas počutijo ljubljene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASVET 
 
Nekateri otroci morda 
ne bodo hoteli biti 
objeti od toliko otrok. 
Če je temu tako, naj 
otroci le »dajo petko«. 
Ljubeče, potrdilno 
sporočilo bo še vedno 
prišlo do njih. 
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Nežen pastir 

 
SPOROČILO: Bog skrbi za nas. 
ZLATA VRSTA: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka« (Psalm 23,1). 
PRIPOMOČKI: Sveto pismo, krep trak, bombažne žoge. 
 

Igra: 
   Pred igro naredite s krep trakom več krogov, kjer je lahko v vsakem krogu največ do pet 
otrok. 
   Naredite skupine. Dajte jim navodila, da se morajo postaviti na enem koncu učilnice 
nasproti krogov, ki so na drugi strani učilnice. Dvignite bombažne žoge in recite: 
Predstavljajmo si, da so te bombažne žoge bele ovčke. Vsi vi ste pastirji, ki morate 
premestiti ovčke v stajo na drug konec učilnice. Pastirji morajo biti ljubeči in pozorni 
s svojimi ovcami, zato jih boste premaknili tako, da boste pihali v njih.  
   Pokažite, kako lahko premikate bombažno žogo oz. »ovčko« po učilnici. Potem 
nadaljujte: Vsaka skupina bo dobila nekaj ovc. Ob vodenju svojih ovc v stajo, ki je 
nasproti vas, se boste menjavali. Potem, ko pripeljete ovčko v stajo, stecite nazaj v 
krog in se nežno dotaknite rame naslednjega, ki je na vrsti v vaši skupini. 
   Razdelite bombažne žoge, potem recite: »Pojdi« za pričetek igre. Ko so vse ovce v staji, 
zberite otroke v krog. Recite: To so bile samo namišljene ovce. Vprašajte: 

 Kaj bi se lahko zgodilo, če bi se prave ovce ponoči izgubile nekje v divjini? 
 Kaj mora narediti pastir, da so njegove ovce na varnem? 

   Recite: Sveto pismo pravi, da je Bog kot pastir, mi pa smo njegove ovce. Preberite 
naglas Psalm 23,1-3, potem nadaljujte: Bog je ljubeč. Tako kot je pastir ljubeč in skrbi 
za svoje ovce, tudi nas Bog ljubi in skrbi za nas. Tako kot ste vi nežno pihali 
bombažne žoge proti staji, tako nas Bog vodi in čuva. 
   Dajte vsakemu otroku bombažno žogo za domov kot spomin, da je Bog ljubeč pastir.  
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Nežen dotik 

 
SPOROČILO: Bog je pozoren do nas. 
ZLATA VRSTA: »S prav takšno toplino, s kakršno mati neguje svoje otroke« (1. 

Tesaloničanom 2,7). 
PRIPOMOČKI: Plišaste igrače ali punčke za vsakega otroka, rute. 
 

Igra: 
   Naj otroci naredijo krog. Recite: Dvignite prst. Sedaj pa s tem enim prstom 
potrepljajte nekoga po hrbtu. Dotaknite se ga zelo lahkotno in nežno. Premor. To je 
bilo narejeno zelo pozorno. Dajte vsakemu otroku ruto. 
   Recite: Sedaj zelo nežno pomahajte z ruto nad svojimi glavami in naredite nežne 
kroge v zraku. Vodite otroke, da uporabijo svoje rute, da se dotaknejo svojih prstov na 
nogah ali kolenih. Vprašajte: 

 Kako se občuti nežnost? 
 Kdo ve, kaj je to nežno? Kako oseba pokaže nežnost? 

   Recite: Bog je ljubeč in nežen do nas. Poslušajte, kako so 
Božji služabniki ravnali ljudmi v Svetem pismu. Preberite 1. 
Tesaloničanom 2,7 in vprašajte: 

 Zakaj mislite, da so bili nežni do ostalih ljudi? 
 Kako se mama obnaša do otrok? 

   Recite: Bog je ljubeč, tako kot je mama do svojega otroka. 
Tudi ko mi odrastemo, nas bo Bog še vedno nežno ljubil. Bog 
od nas želi, da smo tudi mi ljubeči in pozorni do drugih. 
Prakticirajmo sedaj to. 
   Dajte vsakemu otroku plišasto igračko ali punčko. Otroci naj 
svoje »dojenčke« zavijejo v rute, in jih nato objamejo k sebi, 
zibajo ali govorijo nežne besede. Otroke vodite, da nežno zapojejo pesem »Jezus me 
ljubi«.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASVET 
 
Če vam čas dopušča, 
naj neka mamica 
prinese svojega 
dojenčka. Naj otrokom 
pove, kako nežno se 
mora dotikati in držati 
dojenčka. Ta živ 
primer bo otrokom 
odlična ponazoritev.  
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BOG  

je mogočen 
 

»Nobeden ni tebi,  
GOSPOD, enak; 

ti si velik 
in veliko je tvoje ime v moči.« 

 
(Jeremija 10,6) 
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Močnejši od česarkoli 

 
SPOROČILO: Bog skrbi za nas. 
ZLATA VRSTA: »Ko pojdeš čez vodo, bom s teboj, ko čez reke, te ne poplavijo, ko pojdeš 
skoz ogenj, ne zgoriš in plamen te ne bo ožgal. Saj sem jaz, Gospod, tvoj Bog« (Izaija 43, 

2-3a). 
PRIPOMOČKI: Nič. 
 

Igra: 
   Vprašajte:  

 Kaj so nekatere stvari, ki so strašljive za vas? 
 Kaj storite, ko vas je strah? 

   Recite: Sveto pismo nam govori, da je Bog tako mogočen, da nas lahko zaščiti od 
česarkoli. Bog je vedno z nami. Naslednja igra nam bo pomagala, da se spomnimo, da 
je Bog večji od stvari, ki se nam zdijo strašljive. 
   Ko bom rekla »Pojdi« boste vsi zbežali od mene, da vas ne 
bi ulovila. Če vas ujamem, se ustavite in »ostanite 
zamrznjeni v kip«, dokler se vas druga oseba ne dotakne in 
vam reče, »Bog te ščiti« ali »Bog je močnejši od česarkoli.« 
   Igrajte igro nekaj minut, potem izberite nekaj otrok, ki bodo 
»lovilci« in naj začnejo loviti še ostale. Spomnite otroke, naj 
rečejo: »Bog te ščiti« ali »Bog je močnejši od česarkoli« ko 
nekoga odmrznejo. Po nekaj minutah zberite otroke skupaj.  
Vprašajte: 

 Kako se počutite, ko veste, da je Bog nad vami in vas 
ščiti? 

 Kaj naredite, ko vas je strah? 
   Recite: Bog nas ščiti, kamorkoli gremo. On je močnejši od 
katere koli stvari, ki se nam zdi strašna! Ni nam potrebno 
okamneti od strahu! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASVET 
 
Nekateri otroci se 
soočajo z resničnimi 
strahovi. Bodite 
občutljivi glede otrok iz 
problematičnih družin 
in drugih izkušenj, ki 
jih otroci imajo. 
Pojasnite, da včasih Bog 
uporablja ljudi, kot npr. 
učitelje verouka ali 
druge sorodnike, da jim 
pomagajo v strašljivih 
situacijah.  
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Izgubljen v morju 

 
SPOROČILO: Bog nas ščiti. 
ZLATA VRSTA: Kdo neki je ta, da ukazuje celo vetrovom in vodi in so mu pokorni? 
(Luka 8,25b). 

PRIPOMOČKI: Sveto pismo, plastični zamaški za otroke, voda, več ovalnih posod. 
 

 Igra: 
   Pred igro napolnite vsako posodo z vodo do 
polovice (potrebovali boste eno posodo za tri otroke).  
   Naredite skupine z ne več kot tremi otroci. Dvignite 
plastični zamašek in recite: Predstavljajmo si, da je 
ta plastični zamašek čoln in da je posoda z vodo 
veliko jezero. Vi boste velik veter, ki bo pihal z ene 
strani jezera na drugo. 
   Otroci naj položijo plastični zamašek na vodo in 
pihajo z druge strani. Pokažite jim, kako naj pihajo 
svoje čolne nežno, potem močneje, da vidijo, kako ima veter različne učinke na čoln.  

Potem recite: Vsak od vas bo dobil en čoln. Izmenjavajoče pihajte svoj čoln čez 
jezero, potem naj pride na vrsto naslednja oseba.  
   Razdelite plastične zamaške »čolne« in recite »Zdaj« da začnete igro. Ko bodo prišli vsi 
na vrsto, da pihajo svoj čoln na drugo stran »jezera,« zberite otroke v krog. Vprašajte: 

 Kaj se je zgodilo s čolnom, ko ste pihnili močan veter vanj? 
 Kaj se zgodi s pravim čolnom, ko ga ujame nevihta? 
 Kako bi se vi počutili, če bi bili v čolnu in bi se nenadoma pojavila huda 

nevihta? 
   Recite: Sveto pismo pravi, da je Bog zapovedal celo vetru in jezeru. Preberite naglas 
Luka 8,22-25 iz prevoda, ki je razumljiv otrokom. Potem recite: Bog je mogočen in on nas 
ščiti. Prav tako, kot ste vi bili zmožni pihati lahkotno ali močneje vaš čoln, tako lahko 
Bog zapove vetru, da piha bolj ali manj in jezeru, da se umiri. Bog nas ščiti od 
strašljivih situacij. 
   Dajte vsakemu otroku plastični zamašek kot spomin, da nas Bog ščiti, ko se bojimo. 
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Mišice, ki premikajo 

 
SPOROČILO: Bog je mogočnejši od nas. 
ZLATA VRSTA: »Veliki, mogočni Bog, čigar ime je Gospod nad vojskami, velik v nasvetu, 
bogat v dejanj« (Jeremija 32,18b-19a). 

PRIPOMOČKI: Sveto pismo, več večjih škatel, kamor lahko spravite otroka. 
 

Igra: 
   Preden se igra začne, spraznite del učilnice, kjer se bodo otroci lahko med seboj porivali 
v škatlah. Škatle namestite na to stran učilnice. 
   Recite: Danes se bomo naučili nekaj malega o mišicah in veliko o Božji moči. 
Neverjetno je, koliko vsak dan zrastete! Ko jeste dobro 
hrano, igrate, počivate, Bog vaše telo dela bolj zdravo in 
močno. Včasih celo mislite, da ste tako močni, kot vaš 
starejši brat ali vaša mama. Igrajmo se igro, ki bo 
preizkusila naše mišice. V tej igri boste uporabili svoje 
velike mišice, ko boste premikali prijatelje po prostoru. 
   Naredite pare in jih postavite zadaj za škatle. Razložite, da 
bo ena oseba v paru sedela v škatli, medtem ko bo druga 
poskušala premakniti škatlo na drugo stran prostora. Ko par 
uspe priti na drugo stran učilnice, se naj osebi zamenjata in 
poskušata priti nazaj na cilj.  
   Ko vsi otroci pridejo na vrsto, jih zberite v krog in recite: To 
je težko delo, kajne? Vprašajte: 

 Kako ste se počutili, ko ste potiskali nekoga čez celotno učilnico? 
 Kako mislite, da bi se počutil Bog, če bi nekoga potiskal čez celotno učilnico? 

   Recite: Bog je mogočen in močan! Nihče drug ni tako mogočen kakor on. Preberite 
naglas Jeremija 32,18b-19a. Sveto pismo govori o tem, kako vsemogočen je naš Bog. 
Ampak Bog ne uporablja svoje moči, da bi potiskal škatle. Bog dela velike stvari – kot 
na primer, pomaga nam, nas čuva, skrbi za cel svet in nas ljubi. Napnite svoje mišice 
in povejmo Bogu, kako velik je on. 
   Medtem ko otroci napenjajo svoje mišice, skupaj zavpijte: »Močan je naš Gospod!«    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASVET 
 
Mlajši otroci se vedno 
zgledujejo po »višjih in 
močnejših« sorodnikih 
ali idolih. To je lepa 
priložnost, da spomnite 
otroke na Boga, ki je 
mogočen in ga vedno 
lahko pokličemo. 
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Mogočna trdnjava 

 
SPOROČILO: Nihče ni tako močan kot Bog. 
ZLATA VRSTA: »Gospod, moja moč in moja trdnjava, moje pribežališče ob dnevu 
stiske!« (Jeremija 16,19a). 

PRIPOMOČKI: Sveto pismo, kartonske škatle, odeje, barvice ali voščenke. 
 

Igra: 
   Vprašajte:  

 Kam greste, ko se bojite? Zakaj? 
   Recite:  

 Sveto pismo govori o močnem mestu, imenovanem trdnjava, kamor se ljudje 
zatečejo, ko se bojijo. Trdnjava je bila močan stolp – podobno gradu. Poglejmo, 
kaj pravi Sveto pismo o trdnjavi. 

Preberite Jeremija 16,19a iz prevoda, ki je razumljiv otrokom. Vprašajte: 
 Kako je Bog kot močna trdnjava? 

   Recite: Ta vrstica nam govori, da je Bog kot močno, varno mesto, kamor se lahko 
zatečemo, ko se bojimo. Bog želi, da se počutimo varno in zaščiteno, kot če bi bili v 
mogočnem gradu. Zapomnite si, da je Bog naša trdnjava, zato bomo zgradili trdnjavo 
kar v učilnici. 
   Pomagajte otrokom, da prekrijejo mize in stole z odejami in 
jim dovolite, da se skrijejo v »trdnjavo.« Vprašajte: 

 Je to mogočna trdnjava? Zakaj da ali zakaj ne? 
 Kaj lahko naredimo, da jo naredimo še trdnejšo? 

   Dovolite otrokom, da zraven postavijo še škatle, da bo 
trdnjava trdnejša. Ponudite jim tudi barvice ali voščenke, da 
na kartonske škatle narišejo opeko. Zberite otroke znotraj 
trdnjave in vprašajte: 

 Kaj pa sedaj, ali je to mogočna trdnjava? Zakaj da ali 
zakaj ne? 

 Kdo bi bil zmožen podreti našo trdnjavo? 
Recite: Mi ne moremo narediti trdnjave, ki bi bila tako 

močna, kot je Bog. Bog je mogočen in bo uporabil svojo moč, da nas zaščiti. Ponovimo 
glasno našo vrstico, da si zapomnimo, kako mogočen je naš Bog.  

Vodite otroke k izgovarjanju vrstice: »Gospod, moja moč in moja trdnjava.« 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASVET 
 
S sabo lahko prinesete 
fotografije gradov in 
trdnjav. Poudarite, da 
ne glede ne to, kako 
močne se zdijo te 
zgradbe, se ne morejo 
primerjati z močjo, ki jo 
ima Bog.  
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Izziv zmagovalca 

 
SPOROČILO: Bog lahko naredi karkoli. 
ZLATA VRSTA: »Bogu namreč ni nič nemogoče« (Luka 1,37). 

PRIPOMOČKI: Sveto pismo, škatle, napolnjene s hrano, vedra s kamenjem in mivko, 
velik zaboj drv, krompir in vrči vode. 
 

Igra: 
    Preden pridejo otroci, naredite različne postaje, kjer otroci lahko opravijo različne 
naloge. Lahko jim namestite več škatel hrane (puding ali čokoladice), ki jih morajo 
odpreti, vedra kamenja ali mivke, ki jih morajo dvigniti, škatlo, ki jo morajo napolniti z 
drvmi ali krompirjem in vrči vode, ki jih morajo nositi. Pripravite vsaj eno postajo z 
nalogo, kateri otroci ne bodo kos.  
   Recite: Za vas in vaše mišice imam izziv. Vzemite si nekaj minut in začnite z 
nalogami, ki so na posameznih postajah. Videli bomo, kako močni in sposobni ste. 
Razložite jim, kaj morajo narediti na vsaki postaji in jim dovolite, da izberejo, katero 
postajo želijo preizkusiti. Po nekaj minutah zberite otroke in jih vprašajte: 

 So bile katere od teh nalog pretežke za vas? 
 Kako ste se počutili, ko ste morali opraviti težko nalogo? 
 Mislite, da bi Bog lahko opravil vse te naloge? Zakaj da in zakaj ne? 

Recite: Naj vam preberem vrstico, ki govori, kako je Bog močan. Preberite naglas Luka 
1,37 in nadaljujte: Ta vrstica nam pravi, da je Bog vsemogočen. Nič ni pretežko za 
Boga. Nihče ni tako močan, kot naš Bog. Vprašajte: 

 Kako se počutite, ko veste, da je naš Bog vsemogočen? 
   Recite: Dobro je vedeti, da je naš Bog tako močan, da mu ni nič pretežko. Bog je 
dovolj močan, da skrbi za nas, ne glede na to, s kako težkimi situacijami se soočamo! 
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Velik, velik Behemot 

 
SPOROČILO: Bog je mogočen. 
ZLATA VRSTA: »Poglej Behemota, ki sem ga naredil kakor tebe, hrani se s travo kakor 
govedo. Glej njegovo moč v njegovih ledjih, njegovo čvrstost v mišicah njegovega trebuha 
… on je prvenec Božjih del, nosi vgrajen svoj meč« (Job 40,15-16, 19). 

PRIPOMOČKI: Baloni, velike plastične vrečke za smeti, zgoščenka s hitrim ritmom, CD 
predvajalnik. 
 

Igra: 
   Preden pridejo otroci, napihnite vsaj sedem velikih balonov za vsakega otroka. Balone 
razporedite po učilnici.  
   Zberite otroke in jih vprašajte: 

 Katera je najmočnejša žival, ki se je lahko spomnite? 
 Zakaj mislite, da je ravno ta žival tako močna? 
 Kaj bi naredili, če bi se srečali s to živaljo? 

   Recite: Igrajmo se igro, kjer bomo naredili nekaj 
namišljenih močnih živali. Najprej bo vsak izmed vas dobil 
vrečko. Ko bom rekla »pojdi,« boste stekli po učilnici, ujeli 
balone in jih dali v vašo vrečko. Poskusite napolniti vrečko 
tako, da bo do vrha polna balonov. Zamislili si bomo, da je 
to vaša velika mogočna žival. Pripravljeni? Razdelite jim 
vrečke in recite »Pojdi«. V tem času, ko otroci pobirajo balone, 
predvajajte glasbo s hitrim ritmom. Ko so vsi baloni zbrani, pomagajte otrokom zavezati 
plastične vrečke, kar bo predstavljalo njihovo žival.  
Vprašajte:  

 Katero veliko žival ste naredili?  
Otroci lahko odgovorijo, da so naredili živali, kot so slon, krokodil ali lev. 
  Recite: V Svetem pismu nam Jobova knjiga govori o veliki živali, imenovani Behemot. 
Veliko ljudi misli, da je bil Behemot vodna žival ali slon. Naj preberem, kaj Sveto 
pismo govori o Behemotu. Preberite naglas Job 40,15-16 in 19, potem nadaljujte: Sveto 
pismo pravi, da je Bog močnejši od Behemota. Zamislimo si, da je vaša žival Behemot 
ali neka druga mogočna žival. Pokažimo tej živali, kdo je resnično mogočen! 
  Dovolite otrokom, da vržejo svojo »žival« v zrak in naj vzklikajo: »Bog je močnejši od 
česarkoli!« 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASVET 
 
Če imate več kot deset 
otrok (ali nimate časa, 
da bi napihnili toliko 
balonov), narahlo 
zmečkajte časopisni 
papir in ga razmečite 
po učilnici. 
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