
		

TEMPELJ		
ZA	BOGA	

KRALJ	SALOMON	

Iz	 te	 lekcije	 se	 bodo	 otroci	 naučili,	 da	 imamo	 talente	 zato,	 da	 z	 njimi	
slavimo	 in	 častimo	 Boga.	 Karkoli	 počnemo,	 moramo	 vedno	 početi	 s	
trudom,	da	ugajamo	našemu	Gospodu.	

	

	
	

2.	lekcija	

	

1

Teme:	
Odločitve,	ugajati	Bogu,	Salomon,	modrost.	
	
	
	
GRADNJA	 SALOMONOVEGA	 TEMPLJA	
(pobarvanka)	–	str.	5	
	
	

	
	

	

Začetna	 molitev	 je	 pomemben	 del	 vsakega	
srečanja	 tudi	 za	predšolske	otroke.	Kaže	namreč,	
da	je	čas	za	pričetek	verouka	in	začetno	aktivnost.	
Molitev	 dá	 otrokom	 vedeti,	 da	 je	 čas	 za	 resne	
stvari,	 prav	 tako	 pa	 vam	 omogoči,	 da	 povabite	
Svetega	Duha,	naj	 ima	vse	pod	nadzorom	v	 času	
srečanja.		
	
Začetna	 molitev	 bi	 morala	 vedno	 vsebovati	
naslednje:		
a) Zahvalo	 Bogu	 za	 priložnost	 za	 srečanje	 vseh	

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

Božja	 beseda	 bila	 podeljena	 na	 pomenljiv	
način.		

c) Prošnjo	 za	 otroke,	 da	 bi	 bili	 odprti	 za	 učenje	
Božje	besede	in	povabilo	Svetemu Duhu,	naj	je	
prisoten	v	srcih	vseh,	ki	so	v	učilnici.	

2

	
Ko	 vključujete	 molitveno	 prošnjo	 ali	 zahvalo,	
vedno	imejte	v	mislih	naslednje:		
a) Zagotovite,	da	imajo	vsi	priložnost	povedati.	
b) Bolj	kot	da	se	zanašate	na	svoj	spomin,	si	stvari,	

ki	so	povedane,	raje	zapišite.		
c) Omenite	prošnjo	vsakega	otroka.	Vedeti	morajo,	

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

d) Omenite	tudi	posebne	potrebe	v	vaši	cerkvi.	
	

OB	PRIHODU	OTROK	(12	minut)	

ZAČETNA	MOLITEV	(5	minut)	
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Pred	 pričetkom	 pripovedovanja	 naj	 se	 otroci	
zberejo	 okoli	 vas.	 Po	 uvodu	 preberite	 zgodbo	 o	
Salomonu	 neposredno	 iz	 Svetega	 pisma.	 Če	 je	
mogoče,	uporabite	otroško	Sveto	pismo,	da	bodo	
otroci	vsebino	lažje	razumeli.	
	

Uvod:		
Ljudje	 so	 prišli	 od	 blizu	 in	 daleč,	 da	 bi	 poslušali	
Salomonove	 besede	 modrosti.	 Salomon	 je	 želel	
uporabiti	 vse	 darove	 in	 talente,	 ki	 mu	 jih	 je	 dal	
Bog,	 da	 bi	 zanj	 zgradil	 nekaj	 zares	 posebnega.	
Preberimo	v	naših	Svetih	pismih	in	spoznajmo	več	
o	 Salomonovem	 čudovitem	 projektu	 za	 slavo	
Boga.		
	

Preberite	1	Kraljeva	5–6.		
	

Vprašanja	za	razpravo:		
1) Od	 koga	 je	 Salomon	 dobil	 cedrovino	 in	

cipresovino,	 da	 bi	 zgradil	 tempelj?	 (Od	
prijatelja,	kralja	Hirama.)		

2) Ali	je	kralj	Salomon	zgradil	tempelj	sam,	ali	mu	
je	pomagalo	še	veliko	drugih	ljudi?	(Veliko	ljudi	
mu	je	pomagalo	graditi	tempelj.)	

3) Ali	 se	 je	 pri	 gradnji	 templja	 slišala	 uporaba	
železnega	orodja?	 (Ne,	 zidali	 so	 s	kamni,	 ki	 so	
bili	obdelani	že	v	kamnolomu.)	

4) V	kaj	 je	odel	notranje	zidove	templja?	(V	čisto	
zlato.)	

5) Koliko	 časa	 je	 trajalo,	 da	 so	 delavci	 zgradili	
tempelj?	(7	let.)	

6) Ali	 mislite,	 da	 bi	 vi	 lahko	 delali	 na	 nekem	
projektu	 7	 let,	 če	 bi	 s	 tem	 častili	 Boga?	
(Dovolite	otrokom	odgovoriti.)	

7) Na	 kakšne	 načine	 še	 lahko	 častimo	 Boga	 s	
svojimi	blagoslovi	in	talenti?	(Dovolite	otrokom	
odgovoriti.)	
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GRADBENIKI	TEMPLJA	(aktivnost)	
Sestavljanka, ki izboljša otrokovo koordinacijo 
oči in rok ter prepoznavanje števil, medtem ko se 
uči o templju kralja Salomona. 
	

Teme:	
Hvaležnost,	ugajati	Bogu,	Salomon.	

	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Uporabite	 trši	 papir,	 na	 katerega	 natisnete	
sestavljanko	 za	 vsakega	 otroka.	 Sestavljanko	
razrežite	pred	lekcijo.		
	

Kaj	boste	naredili:	
Aktivnost	 začnite	 z	 razlago,	 kdo	 je	 bil	 kralj	
Salomon,	 ki	 je	 Bogu	 zgradil	 tempelj.	 Kralj	 je	
potreboval	veliko	materiala	in	pomoč	drugih	ljudi,	
da	 je	 lahko	 opravil	 tako	 veliko	 nalogo.	 Kralj	
Salomon	 je	 svojega	 prijatelja,	 tirskega	 kralja	
Hirama,	 prosil,	 da	 mu	 pošlje	 veliko	 količino	
cedrovine	 in	 cipresovine	 za	 konstrukcijo	 Božjega	
templja.	 Kralj	 Hiram	 je	 z	 veseljem	 pomagal	 in	
naročil	svojim	služabnikom,	da	prinesejo	material	
kralju	Salomonu.	
	

Recite:	 »Mi	 bomo	 zidarjem	 templja	 pomagali	
doseči	 tempelj	 tako,	 da	 bomo	 sestavili	
sestavljanko	 in	 zgradili	 cesto.«	 Cesto	 lahko	
sestavite	tako,	da	povežete	dele	sestavljanke	ali	si	
pomagate	 s	 številkami	 na	 vsakem	 delu	 in	 tako	
sestavite	sestavljanko.«	

Pojasnite	otrokom	zakaj	 je	bolje	 imeti	Božjo	modrost	
kot	zlato	in/ali	neko	drugo	zemeljsko	imetje.		
	

»Pridobiti	si	modrost	je	
boljše	kot	zlato.«	

Pregovori	16,16	

SVETOPISEMSKA	VRSTICA	(5	minut)	

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

PRIPOMOČKI:	
Predloga	za	vsakega	otroka	(str.	6-7)	
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Vprašanja	za	razpravo:	
1) Koliko	hlodovine,	menite,	da	bi	potrebovali,	da	

bi	zgradili	Božji	tempelj?	
2) Kaj	 mislite,	 katere	 druge	 materiale	 so		

gradbeniki	še	uporabljali	za	gradnjo	templja?	
3) Ali	menite,	 da	 je	 bil	 Bog	 vesel,	 da	mu	 je	 kralj	

Salomon	zgradil	tempelj?	
	

Rešitev	sestavljanke:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
NAČINI,	KAKO	ČASTIMO	BOGA	 (lutkovni	 skeč)	–	
str.	8	
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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:	
Medtem	ko	otroci	malicajo,	se	pogovarjajte	koliko	
hrane	in	vode	so	morali	priskrbeti	delavcem,	ki	so	
sedem	 let	 gradili	 tempelj.	Hvala	Bogu,	 ki	 poskrbi	
za	vse	naše	potrebe.		
	
	
	
Priskrbite	 papir	 in	 barvice	 ali	 flomastre	 (največ	 v	
rjavi	in	rumeni	barvi).	Otroci	naj	narišejo	tempelj,	
ki	 ga	 je	 Salomon	 zgradil	 Gospodu.	 Spomnite	 jih,	
da	 je	 Salomon	 uporabil	 veliko	 rjave	 cedrovine,	
cvetja	 in	 zlata,	 da	 je	 zgradil	 tempelj.	 Kljub	 temu,	
da	so	gradbeniki	za	konstrukcijo	uporabili	kamen,	
na	koncu	tega	ni	bilo	videti.		
	
	

ZAKLJUČNA	AKTIVNOST	(5-10	minut)	

MOLITEV	in	PRIGRIZEK	(10	minut)	

NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	 spet	 prihodnji	 teden,	 da	
spoznamo,	 kako	 je	 najbolj	
moder	kralj	na	svetu	dopustil,	da	
so	ga	ljudje	spravili	v	težave	pred	
Bogom.	

DODATEN	ČAS	ZA	ZABAVO	(10	minut)	
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Kaj	smo	se	naučili:	

Pri	današnji	 lekciji	so	se	otroci	naučili,	da	 je	Bog	dal	Salomonu	dar	modrosti.	Bog	
mu	je	dal	tudi	moč	in	bogastvo.	Salomon	je	želel	uporabiti	vse	darove,	ki	so	mu	bili	
dani,	 da	 bi	 zgradil	 zelo	 poseben	 tempelj	 Bogu.	 Skozi	 to	 lekcijo	 se	 je	 vaš	 otrok	
naučil,	da	moramo	svoje	talente	uporabiti	v	slavo	 in	čast	Bogu.	Karkoli	počnemo,	
moramo	to	početi	z	vsem	trudom,	da	ugajamo	Bogu	(svetopisemsko	besedilo	iz	1	
Kraljeva	5–6).		

Kaj	si	bomo	zapomnili:			

»Pridobiti	si	modrost	je	boljše	kot	zlato.«	(Pregovori	16,16)		

Ta	 teden	 nekajkrat	 ponovite	 to	 vrstico	 s	 svojim	 otrokom.	 To	 ne	 bo	 le	 pomagalo	
vašemu	otroku,	da	se	vrstico	nauči	na	pamet,	ampak	mu	bo	pomagalo	spomniti	se	
na	to,	kaj	se	je	naučil	pri	tej	lekciji.	

Predlog	za	aktivnost	staršev	in	otroka:	

Svojemu	otroku	razložite,	da	moramo	vsi	častiti	Boga,	tako	kot	je	Salomon	dolgo	
nazaj.	Z	otrokom	se	pogovarjajte,	kako	danes	v	vaši	družini	častite	Boga.	Spodaj	je	
nekaj	primerov,	do	katerih	lahko	pridete	med	pogovorom	z	vašim	otrokom.	Boga	
častimo	tako,	da	ga	spoštujemo,	ubogamo	njegove	zapovedi,	ga	slavimo,	se	mu	
zahvaljujemo,	preživljamo	čas	z	njim	v	molitvi,	povemo	prijateljem	o	tem,	kako	
čudovite	stvari	dela	za	nas,	beremo	Sveto	pismo.		

Dnevna	molitev:	

Dragi	Gospod,	 svoje	 talente,	ki	 si	nam	 jih	dal,	 želimo	uporabiti,	da	bi	 častili	 tebe.	
Prosimo,	pomagaj	nam,	da	bi	se	vsak	dan	učili	o	tebi.	Hvala,	ker	si	nam	dal	Sveto	
Pismo,	ki	ga	lahko	beremo	za	duhovno	modrost.	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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Učiteljica:	Dobro	jutro,	otroci,	upam,	da	ste	vsi...		
Lutka:	(Glasno	prekine	učiteljico)	Ugani,	kam	grem	danes	na	kosilo!	
Učiteljica:	(Uporabi	ime	lutke)	,	mislila	sem,	da	sva	se	pogovoril/a	prejšnji	teden	in	obljubil/a	si,	da	me	
ne	boš	več	prekinjala	medtem,	ko	učim	v	nedeljski	šoli?		
Lutka:	(Pogleda	v	tla.)		
Učiteljica:	Ali	misliš,	da	ne	bi	bilo	bolj	modro,	če	bi	se	držala	svoje	besede?	
Lutka:	Ja,	ja,	res	bi	bilo.	(Lutka	pokima	z	glavo	in	se	ustavi.)	Kaj	pomeni	"držati	se	svoje	besede"?	
Učiteljica:	Držati	se	svoje	besede	pomeni,	da	boš	naredila	to,	kar	si	rekel/la;	pomeni,	da	boš	naredil/a	
to,	kar	si	obljubil/a.	To	da	tvojim	besedam	vrednost	in	pomen,	da	ti	lahko	verjamemo.		
Lutka:	Mislim,	da	razumem.		
Učiteljica:	Ko	se	držiš	svoje	besede	in	narediš	to,	kar	si	obljubil/a,	s	tem	spoštuješ	osebo,	ki	si	ji	nekaj	
obljubila.		
Lutka:	Spoštovati	ljudi	je	pomembno,	ali	ne?		
Učiteljica:	Ja,	je	pomembno,	a	še	pomembneje	je	spoštovati	in	častiti	Boga.		
Lutka:	Kako	pa	lahko	častimo	Boga?		
Učiteljica:	 Boga	 častimo	 tako,	 da	mu	 damo	 posebno	mesto	 v	 našem	 življenju.	 Da	 ga	 spoštujemo,	
ubogamo	 Njegove	 zapovedi,	 ga	 slavimo,	 se	 mu	 zahvaljujemo	 za	 velike	 in	 majhne	 stvari	 v	 naših	
življenjih,	preživljamo	čas	v	molitvi,	častimo	ga	v	času	božiča	in	velike	noči,	ko	o	Njem	povemo	o	vseh	
čudovitih	 stvareh,	 ki	 jih	 dela	 za	 nas,	 Boga	 častimo	 s	 tem,	 da	 uživamo	 in	 spoštujemo	 svet,	 ki	 ga	 je	
ustvaril	in	s	tem,	da	se	držimo	svojih	obljub.		
Lutka:	Vau,	nikoli	nisem	vedel/a,	da	obstaja	toliko	stvari,	s	katerimi	 lahko	častimo	Boga.	Trudil/a	se	
bom	častiti	Boga	vsak	dan	v	mojem	življenju	in	to	je	obljuba!	
Učiteljica:	 (Ime	 lutke),	 to	me	 veseli!	Moram	 iti	 nazaj	 k	 učenju	 otrok.	 Po	 nedeljski	 šoli	mi	 pa	 lahko	
poveš,	kam	boš	šel/šla	danes	na	kosilo!		
	

KONEC	
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