
		

	
c) Prošnjo	za	otroke,	da	bi	bili	odprti	za	učenje	Božje	

besede	in	povabilo	Svetemu Duhu,	naj	je	prisoten	
v	srcih	vseh,	ki	so	v	učilnici.	

	
Ko	 vključujete	 molitveno	 prošnjo	 ali	 zahvalo,	
vedno	imejte	v	mislih	naslednje:		
a) Zagotovite,	da	imajo	vsi	priložnost	povedati.�	
b) Omenite	prošnjo	vsakega	otroka.	Vedeti	morajo,	

da	 vam	 je	mar	 za	 njih	 in	 da	 so	 njihove	molitve	
pomembne.	

c) Omenite	tudi	posebne	potrebe	v	vaši	cerkvi.	
	
	

	

KRALJEVI 
OBROK 

PREROK DANIEL 

Pri	tej	lekciji	bodo	otroci	spoznali	mladeniča	po	imenu	Daniel.	Naučili	se	
bodo,	da	 so	 se	Daniel	 in	njegovi	 trije	prijatelji	 že	 v	mladosti	 odločili	 za	
življenje	po	Božji	merilih.	Pa	četudi	je	to	pomenilo	zoperstaviti	se	kralju.	

 
 

1. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

Teme:	

	

Obnašanje,	odločitve,	Daniel,	poslušnost.				

	Ob	prihodu	otrok	prižgite	glasbo	in	izvedite	nekaj	
telovadnih	vaj.	
	
	
	
Začetna	 molitev	 bi	 morala	 vedno	 vsebovati	
naslednje:		
a) Zahvalo	 Bogu	 za	 priložnost	 za	 srečanje	 vseh	

prisotnih.	
b) Prošnjo	 za	vodstvo,	 posebej	 za	učitelje,	da	bi	

Božja	 beseda	 bila	 podeljena	 na	 pomenljiv	
način.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

»Že otrok razodeva s 
svojimi dejanji, ali je 
njegovo delo čisto in 

iskreno.« 

Z	otroki	nekajkrat	ponovite	vrstico	in	jim	pojasnite,	da	
so	naša	dejanja	včasih	glasnejša	od	besed.	
	

Pregovori 20,11 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (7 minut) 
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Pred	 pričetkom	 pripovedovanja	 naj	 se	 otroci	
zberejo	 okoli	 vas.	 Po	 uvodu	 preberite	 zgodbo	
neposredno	 iz	 Svetega	 pisma.	 Če	 je	 mogoče,	
uporabite	 otroško	 Sveto	 pismo,	 da	 bodo	 otroci	
vsebino	lažje	razumeli.	
	

Uvod:�	
Otroci	 naj	 se	 zberejo	 okoli	 vas.	 Današnja	 lekcija	
govori	 o	 tem,	 kako	 je	 kralj	 Nebukadnezar	 zavzel	
Jeruzalem.	 Hudobni	 kralj	 je	 Daniela	 in	 njegove	
prijatelje	odpeljal	v	ujetništvo	v	mesto,	imenovano	
Babilon.	 V	 ujetništvu	 so	 bili	 Daniel	 in	 njegovi	
prijatelji	v	skušnjavi,	da	zaužijejo	kraljevo	bogato	in	
okusno	hrano.	Če	bi	se	mladeniči	odločili,	da	bodo	
jedli	kraljevo	hrano,	bi	s	tem	prekršili	pravila,	ki	jim	
jih	 je	dal	Bog.	Bodo	mladeniči	poslušali	 grešnega	
kralja	in	prelomili	Božja	pravila	ali	bodo	še	naprej	
poslušni	Bogu?	
	
Preberite	iz	Daniela	1,1-21.	
	

Vprašanja	za	razpravo:�	
1) Zakaj	Daniel	in	njegovi	prijatelji	niso	hoteli	jesti	

kraljeve	hrane?	 (Ker	 je	bila	to	hrana,	ki	 je	bila	
prej	darovana	malikom	–	lažnim	bogovom	–	in	
je	bila	zato	po	Božjem	zakonu	zanje	nečista	za	
uživanje.)		

2) Za	kakšno	hrano	 so	mladeniči	prosili,	 ker	niso	
hoteli	jesti	ali	piti	nič	nečistega?	(Za	zelenjavo	in	
vodo.)	

3) Zakaj	se	je	knez	evnuhov,	ki	je	skrbel	za	fante,	
bal,	da	bi	jim	dal	jesti	le	zelenjavo	in	piti	vodo?	
(Knez	 evnuhov	 se	 je	 bal,	 da	 bo	 pri	 kralju	 v	
težavah,	če	bi	Daniel	in	njegovi	prijatelji	izgledali	
slabše	kot	ostali	mladeniči.)	

4) Kako	so	Daniel	 in	prijatelji	 izgledali	po	desetih	
dneh	preizkusa	s	tem,	da	so	jedli	le	zelenjavo	in	
pili	le	vodo?	(Bili	so	močnejši	in	izgledali	so	bolj	
zdravo	 kakor	 tisti	 fantje,	 ki	 so	 jedli	 kraljevo	
hrano.)	

5) Daniel	 in	 prijatelji	 so	 bili	 še	 naprej	 poslušni	
Bogu.	Kako	jih	je	Bog	nagradil?	(Dal	jim	je	znanje	
in	razumnost	v	vsem.)	

6) Ko	 je	bilo	uvajanje	mladeničev	končano,	 jih	 je	
knez	 evnuhov	 pripeljal	 pred	 kralja	
Nebukadnezarja.	Kaj	si	je	kralj	mislil	o	Danielu	in	

njegovih	prijateljih?	(Ugotovil	je,	da	so	ti	fantje	
desetkrat	 boljši	 od	 katerega	 koli	 modreca	 v	
njegovem	kraljestvu.)	

	
	
	
	
DANIEL	JÈ	ZELENJAVO	(aktivnost)	
Otroci	se	naučijo	preprostega,	a	zelo	učinkovitega	
načina	za	sprejemanje	pravih	odločitev.	
	

Teme:	
Obnašanje,	 Božji	 otrok,	 odločitve,	Daniel,	 ugajati	
Bogu.	
	
	
	
	
	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Za	vsakega	otroka	natisnite	predlogo.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Otroci	 bodo	 Danielu	 in	 njegovim	 prijateljim	
pomagali	sprejeti	pravo	odločitev	s	tem,	da	bodo	
na	predlogi	pobrvali	samo	zelenjavo.	
	

Kaj	boste	povedali:	
Otroci	so	ob	odraščanju	postavljeni	pred	številne	
odločitve.	Zato	je	zelo	pomembno,	da	jih	pri	tem	
vodimo	 in	 jih	 naučimo,	 kako	 sprejemati	 prave	
odločitve.	 Načela	 sprejemanja	 odločitev,	 ki	 jih	
otrok	 ponotranji	 v	 zgodnji	 dobi,	 mu	 bodo	
pomagala	 sprejemati	modre	 odločitve	 skozi	 celo	
življenje.	
	

Ko	 otroci	 končajo	 z	 aktivnostjo,	 recite:	 »Kako	
vemo,	če	je	odločitev,	ki	smo	jo	sprejeli,	najboljša	
izbira?	 Eden	 od	 temeljev	 je	 zelo	 preprosto	
vprašanje:	Je	to	odločitev,	katero	bi	Bog	želel,	da	jo	
sprejmem?	Vedno	moramo	biti	željni	ugajati	Bogu	
s	svojimi	odločitvami	in	dejanji.«	

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 

ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Predloga	(str.	5)	
Barvice,	flomastri	ali	voščenke	
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UGANI	ZELENJAVO	(igra)	
Otrokom	 skozi	 igro	 ugank	 predstavimo	 dobre	
navade.	
	

Temi:	
Odločitve,	navade.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 pričetkom	 srečanja	 si	 pripravite	 različno	
zelenjavo	in	sladkarije.	Zelenjava	mora	biti	na	otip	
lahko	 prepoznavna.	Potrebovali	 boste	 tudi	 rjavo	
papirnato	 vrečko	 in	 prevezo	 za	 oči.	 Zelenjavo	 in	
sladkarije	dajte	v	papirnato	vrečko.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Vsak	 otrok,	 ki	 bo	 na	 vrsti,	 bo	 s	 prevezo	 na	 očeh	
segel	 v	 vrečko	 in	 izbral	 en	 predmet.	 Potem	 bo	
skušal	ugotoviti,	ali	je	izbral	zelenjavo	ali	sladkarijo.	
Če	je	izbral	zelenjavo,	naj	skuša	uganiti,	za	katero	
zelenjavo	 gre.	 Ko	 otrok	 konča	 z	 ugibanjem,	 mu	
odstranite	prevezo.	Vprašajte	ga,	če	je	stvar,	ki	jo	
je	izbral,	zdrava	ali	nezdrava	 izbira.	Potem	naj	bo	
na	vrsti	naslednji	otrok	in	tako	dalje,	dokler	vsi	ne	
pridejo	na	vrsto.	
	

Po	 koncu	 igre	 pojasnite	 otrokom,	 zakaj	 je	
pomembno,	 da	 razvijemo	 navado	 sprejemanja	
zdravih	–	tako	v	fizičnem	kot	v	duhovnem	smislu	–	
odločitev,	 ko	 smo	 še	 mladi.	 Naštejte	 otrokom	
nekaj	primerov	zdravih	duhovnih	odločitev	(in	jim	
ob	 tem	 pojasnite,	 da	 je	 to	 le	 nekaj	 primerov,	
nikakor	pa	ne	vsi):	molitev	k	Bogu,	branje	Svetega	
pisma,	 petje	 slavilnih	 pesmi,	 prošnja	 Bogu	 za	
odpuščanje,	 ko	 naredimo	 nekaj	 narobe,	
obiskovanje	cerkve	in	verouka	itd.	
	
	

	
	
	
Zaključna	molitev:	
Tako	 kot	 začetna	 molitev	 je	 pomembna	 tudi	
zaključna	molitev.	Le-ta	dá	otrokom	priložnost,	da	
se	 lahko	 zahvalijo	 Bogu	 za	 prigrizke	 in	 ostale	
blagoslove.	 Zaključna	 molitev	 mora	 biti	 kratka.	
Zapomnite	 si,	 da	 otroci	 želijo	 čim	 prej	 zagristi	 v	
prigrizek	ali	preiti	na	naslednjo	fazo	svojega	dneva.	
	

Zaključna	molitev	naj	bi	vsebovala	naslednje:	
a) Čaščenje	Boga	za	priložnost	da	se	učimo	o	njem	

in	smo	del	Božje	družine.	
b) Prošnja	za	varnost	in	zdravje	otrok.�	
c) Da	bi	drugi	videli	Jezusa	v	našem	življenju.	
d) Če	 imate	 prigrizek,	 se	 zahvalite	 Jezusu	 za	

prigrizek	in	mnoge	druge	blagoslove.	
	

Prigrizek:	
Začnite	z	zahvalo	Bogu,	ki	nam	daje	toliko	zdravih	
stvari	 za	 hrano	 in	 užitek.	 Za	 malico	 prinesite	
zelenjavne	prigrizke	in	vodo.	
	
	
	
Zapojte	z	otroki	pesmico.	
	
	
	
	
Na	koncu	srečanja	dajte	vsakemu	otroku	kopijo,	da	
jo	odnese	domov.	
	

DODATNI ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Različna	zelenjava	
Različne	sladkarije	(zapakirane)	
Rjava	papirnata	vrečka	
Preveza	za	oči	

MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 

ZAKLJUČNA AKTIVNOST (5-10 minut) 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 

NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	 spet	 prihodnji	 teden,	 da	
izveste	o	velikanskem	zlatem	kipu.	
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	 	Kaj smo se naučili: 

Danes se je vaš otrok naučil, kako so se Daniel in njegovi trije prijatelji odločili, da 
počastijo in ubogajo Boga. Čeprav je kralj hotel, da jedo in pijejo njegovo hrano, se 
Daniel in njegovi prijatelji niso uklonili kraljevim zahtevam. Namesto tega so 
počastili Boga s tem, da so jedli le zelenjavo in pili vodo. Ker so se odločili, da dajo 
prednost Bogu pred kraljem, jih je Bog naredil bolj zdrave in močnejše od ostalih 
mladeničev (svetopisemsko besedilo iz Daniela 1,1-21).  

Kaj si bomo zapomnili:   

»Že otrok se razodeva s svojimi dejanji, ali je njegovo delo čisto in iskreno.« (Pregovori 
20,11)  

Čez teden skupaj z otrokom nekajkrat  ponovite to vrstico. Tako si jo bo otrok lažje 
zapomnil, prav tako pa mu bo to pomagalo, da utrdi znanje, pridobljeno med 
nedeljsko šolo. 

Predlog za aktivnost staršev in otroka: 

Vzemite si nekaj časa za pogovor o zdravih navadah. Če ste se z otrokom prej o tem 
že pogovarjali, naj bo sedaj to priložnost, da preverite, koliko si je otrok zapomnil. 
Naštejte nekaj primerov zdravih in nezdravih odločitev in povejte otroku, naj 
pojasni, katere so zdrave in katere ne. Če otrok ne ve, mu razložite, tako da bo 
naslednjič znal izbrati. Pojasnite, kako so bili Daniel in njegovi prijatelji pogumni, da 
niso upoštevali tega, kar jim je kralj ponujal, ker bi to užalostilo Boga. Gospod želi, 
da sprejemamo dobre odločitve tako glede hrane kot življenja na splošno. 
Spodbudite otroka, naj sprejema odločitve, ki bodo dale čast Bogu. 

Dnevna molitev: 

Dragi Gospod, hvala ti za čudovito hrano, ki nam jo daješ, da v njej uživamo. Hvala 
ti, da so zdrave stvari tudi zelo okusne za jesti. Prosim, pomagaj mi sprejemati 
modre odločitve glede hrane, tako da lahko ustrezno skrbim za telo, ki si mi ga dal. 
Amen. 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 
Dragi starši! 
 

Ta list vas seznanja, kaj se je vaš otrok danes učil pri verouku. Vključena je 
svetopisemska vrstica, predlagana aktivnost za utrjevanje lekcije in kratka 
molitev. Če boste vključeni in se boste pogovarjali s svojim otrokom, bo to 
poplačano vam in otroku. 
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