
  

Kaj boste naredili: 
Otroci naj povežejo besede s slikami, ki ponazarjajo 
primere krajev in ljudi, s katerimi lahko podelijo 
svoje veselje. Nato naj pobarvajo slike. 
Če želite prihraniti čas: Vsi skupaj povežite besede 
s slikami. 
 

 
PASTIRJI 

BOŽIČNI LIKI 

Pri tej lekciji se bodo otroci učili o pastirjih in veselju, ki je napolnilo 
pastirje, ko so slišali novico o Jezusovem rojstvu. Dovolili to, da to 
spremeni njihove načrte, srce in dejanja. Novico so podelili še z drugimi. 

 

 
 

4. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

Teme:  

Jezusovo rojstvo, božič, evangelizacija, pastirji. 

PODELI VESELJE (aktivnost) 
Zabavna aktivnost, ki uči otroke, da obstaja 
veliko načinov, kako podeliti svoje veselje za 
Jezusa z drugimi. 
 

Teme: 
Evangelizacija, veselje. 
 
 
 
 

 
 
Čas trajanja: 
Približno 10 minut. 
 

Priprava: 
Natisnite po en izvod predloge za vsakega otroka. 
 

Kaj boste povedali: 
Preden boste razdelili kopije predloge in barvice 
ali flomastre, pojasnite otrokom, da obstaja veliko 
načinov in krajev, kjer lahko delimo naše veselje z 
Jezusom in drugimi. Na primer, s prijatelji, sosedi 
ali z družino. Kraj pa so lahko šola, igrišče ali 
katerikoli drug kraj.  
 
 

 
 
 
 
 
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. 

 
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. 
 

PRIPOMOČKI: 

Predloga (str. 5) 
Barvice ali flomastri 
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Uvod: 
Danes bomo nadaljevali z lekcijo o ljudeh, ki so 
bili del božične zgodbe. Bistvo božične zgodbe je 
Jezus Kristus in to je ena najpomembnejših zgodb 
v Svetem pismu. Ko beremo Evangelij po Luku, 
spoznavamo vrsto podrobnosti o pastirjih in o 
njihovi vlogi v zgodbi o Jezusovem rojstvu. Pastirji 
so na polju pasli ovce, ko so naenkrat zagledali 
angela, ki jim je naznanil  veselo novico in tako so 
veseli pastirji podelili to vest še z drugimi. 
 

Preberite Luka 2,6-21 
 

Vprašanja za razpravo: 
1) Kaj so pastirji počeli tisto noč? (Pasli so svojo 

čredo.) 
2) Ko so pastirji zagledali angela, kakšen je bil 

njihov odziv? (Prestrašili so se.) 
3) Kaj jim je angel zapovedal? (Ne bojte se.) 
4) Kaj so storili pastirji potem, ko jim je angel 

oznanil veselo novico? (Pohiteli so, da bi našli 
Jezusa, Marijo in Jožefa.) 

5) Ko so pastirji zagledali Jezusa, kaj so 
storili? (Pričeli so širiti novico, ki jim jo je 
sporočil angel.) 

6) Kaj so naredili pastirji, ko so se vrnili? (Slavili so 
Boga.) 
 

 
 

OZNANJAJTE LUČ (pogovor)  
Skozi to aktivnost bodo otroci spoznali zgodbo, 
kako je svet postal temačen. Naučili se bodo, da 
je Jezus prišel na svet, da bi bil luč in da je zato 
tudi naša naloga, da oznanjamo in širimo to luč. 
 

Teme: 
Jezusovo rojstvo, božič, evangelizacija, upanje, luč. 

 
 
 
 
Čas trajanja: 
Približno 10 minut. 
 

Priprava: 
Pripravite vse potrebne rekvizite. 
 

Kaj boste povedali: 
Ko je Bog vse ustvaril je bil svet čudovit in dober. 
Nato je satan prepričal Adama in Evo, da dobro ni 
dovolj in tako sta sprejela napačno odločitev in 
nista bila poslušna Bogu. Ko se napačno odločamo 
in ne sledimo Božjemu načrtu, grešimo. Tako sta 
Adam in Eva prvič pregrešila in od takrat svet več 
ni enak. Ko je prišel greh na svet, je le-ta postal 
temačen kraj. Bog se ni več sprehajal z Adamom 
in Evo. Ločil se je od človeka, ker sovraži 
greh  (ugasnite luči v učilnici.)  
Ljudje so živeli v temi stotine let. Ločeni so bili od 
Boga in so morali hoditi v tempelj k duhovnikom, 
da bi se spravili z Bogom in prejeli odpuščanje za 
svoje grehe. Ko pa je na svet prišel Jezus, je na 
nebu zasijala svetla zvezda. Ko se je Jezus rodil, se 
ni le prikazala zvezda na nebu, temveč se je rodil 
Jezus, luč sveta (prižgite svetilke). Jezus se 
imenuje luč sveta, ker je na svet prinesel že davno 
za ljudi izgubljeno upanje. 
In ta čudovita zvezda je spodbudila modre k 
iskanju Jezusa. Zelo dolgo so potovali samo zato, 
da so lahko obdarovali Jezusa, čeprav so rabili kar 
nekaj časa. Pismouki so bili mnenja, da je takrat 
Jezus bil star že 2 ali 3 leta in lahko si mislite, da 
so modri vsem povedali o srečanju z 
Jezusom (vzemite dve manjši svetilki in naj otroci 
obsvetlijo zvezdice).   
 

Angel pa jim je rekel: »Ne 
bojte se! Glejte, oznanjam 

vam veliko veselje, ki bo 
za vse ljudstvo.« 

Luka 2,10 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (5 minut) 

Pogovorite se o pastirjih in o njihovem strahu, ki 
se je spremenil v veselje in nato nekajkrat 
ponovite vrstico. 

ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Ena večja svetilka, pet manjših svetilk 
Zvezde, ki svetijo v temi 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 
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Tudi pastirji so stekli Jezusu na pot, ko so slišali to 
radostno vest (še eno manjšo svetilko postavite 
pred zvezdo). Ko so pastirji našli Jezusa, so bili 
presrečni. Tako so bili navdušeni nad tem, kar so 
videli, da so vsem povedali veselo novico o 
Jezusovem rojstvu (vzemite še dve svetilki in tudi z 
njima naj otroci ožarijo zvezdici za nekje 20 
sekund). Vidite, več ljudi izve o Jezusu, manj 
temno je na tem svetu. In zdaj, ko tudi vi poznate 
to novico, morate to novico o tem, da je Jezus 
prišel na svet, da bi nas odrešil in prinesel upanje 
iz nebes, podeliti z drugimi, da bomo nekega dne 
lahko vsi skupaj v nebesih. Jezus je spremenil svet 
in nam podaril nebeško upanje za ta temačen 
svet. Moramo si vzeti za zgled pastirje in tudi mi 
oznanjati to luč (umaknite svetilke od zvezd in naj 
zvezde zasijejo v svoji svetlobi). Preženimo temo 
in oznanimo novico o Jezusu (prižgite luči v 
učilnici). 
 

 
 
MALA OVČKA (ročno delo) 
Otroci naj izdelajo ljubko ovčko, ki jih bo 
spominjala na Jezusovo rojstvo.  
 

Teme: 
Jezusovo rojstvo, božič, upanje, pastirji. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Čas trajanja: 
Približno 15 minut. 
 

Priprava: 
Prerežite črn papir na pol, da bo vsak otrok imel 
eno polovico. 

 

Kaj boste povedali: 
Danes bomo izdelali kartico, ki nas bo spomnila na 
čudovito Jezusovo rojstvo. 
 

Kaj boste naredili: 
1) Z belo kredo naj otroci obrišejo svojo dlan na 

črn papir. 
2) Koščke vate prilepite na dlan, da bo izgledalo 

kot ovčji trup. 

3) Otroci naj s kredo narišejo ovčki oči in smrček. 
Vzemite velik kos vate in jo  
prepolovite. Uporabite eno polovico  
za dojenčka in ga položite v jasli. 

4) Vsak otrok naj napiše pod roko svoje ime npr. 
»Sarina ovčka«.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 naj je kratka. 
Zapomnite si, da otroci želijo čim prej zagristi v 
prigrizek ali preiti na naslednjo fazo dneva. 
 

Prigrizek: 
Otroci naj se posladkajo s sladkornimi palčkami, ki 
so v obliki pastirjeve palice. Povejte jim, da so 
pastirji uporabljali palico za zaščito in vodenje 
ovac. Spodbudite otroke, da se bodo ob sladkorni 
palčki vsakič spomnili na pastirje. 
 
 
 

Zapojte primerno pesem. 
 

  
 

PRIPOMOČKI: 
Pet koščkov vate za vsakega otroka 
Lepilo 
Črn trši papir ali karton 
Škarje, bel trši papir in kreda 

DODATNI ČAS ZA ZABAVO (15 minut) 

MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 

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

Danes smo se učili o pastirjih in vlogi, ki so jo odigrali v božični zgodbi. Od angela 
so prejeli pomembno novico in dovolili, da jih napolni z veseljem. Navdušenost jih 
je spodbudila in odšli so obiskat Jezusa ter nato oznanjali to veselo novico. Od 
pastirjev in preko božične zgodbe se želimo naučiti podeliti s svetom upanje in luč, 
ki jo prinaša Jezus. Tudi mi želimo biti izpolnjeni z veseljem, tako kakor pastirji  
(svetopisemsko besedilo iz Luka 2,6-21).  

 

Kaj si bomo zapomnili:   

Angel pa jim je rekel: »Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse 
ljudstvo.« (Luka 2,10)  
 
Čez teden skupaj z otrokom nekajkrat ponovite vrstico. Tako si jo bo otrok lažje 
zapomnil, prav tako mu bo to pomagalo utrditi znanje, pridobljeno na verouku. 
 

Predlog za aktivnost staršev in otroka: 

Skupaj z otrokom izrežite iz kartona veliko sladkorno palčko. Otroci naj nanjo s 
pridevniki opišejo Jezusa, s katerimi ga lahko opišejo tudi drugim. Obesite palčko 
na hladilnik ali na neko vidno mesto, da vam bo služila kot opomnik, da morate 
drugim povedati o Jezusu. 
 

 Dnevna molitev: 

Dragi Bog, hvala ti, ker si poslal svojega Sina preko te čudovite božične zgodbe. 
Hvala ti, da nas učiš več o svoji Besedi in o tem, kaj pomeni za naša življenja. 
Pomagaj nam slediti primeru pastirjev in da bi si želeli biti izpolnjeni z veseljem, ko 
se učimo o Jezusu. Pomagaj nam oznanjati veselo novico z vsemi, ki jih srečamo in 
da smo tvoja luč. Ljubimo te. 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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