
		

JONA	IN	
VELIKA	RIBA	

IZJEMNI	LJUDJE	SVETEGA	PISMA	

Ob	 koncu	 te	 lekcije	 bodo	 otroci	 razumeli,	 zakaj	 je	 pomembno	 biti	
poslušen	Bogu	in	ravnati	tako,	kot	nam	pravi	ter	ne	iskati	izgovorov.	

	

	
	

5.	lekcija	
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Teme:	
Neposlušnost,	Jona,	prisluhniti,	odgovornost.	
	
	
	
GIDEON	NA	ROBU	TABORA	(pobarvanka)	
	

Razdelite	otrokom	kopijo	ene	od	pobarvank	(str.	6	
in	7),	ki	jo	naj	pobarvajo.	
	

	
	

	

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.	
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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	(10	minut)	

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

Uvod:		
Današnja	 zgodba	 je	 iz	 Stare	 zaveze	 v	 Svetem	
pismu.	 Govori	 o	 možu	 po	 imenu	 Jona	 in	 jo	
najdemo	zapisano	v	Jonovi	knjigi.	Bog	je	želel,	da	
Jona	 naredi	 nekaj	 pomembnega.	 Toda	 Jona	 tega	
ni	želel	storiti.	Poglejmo,	kaj	se	je	zgodilo.	
	

Preberite	Jona	1,1-17.	
	

Vprašanja	za	razpravo:		
1) Kaj	 je	Jona	naredil	namesto	tega,	da	bi	ubogal	

Boga?	(Zbežal	je	in	se	vkrcal	na	ladjo,	ki	je	plula	
v	Taršiš.)		

2) Kako	so	mornarji	izvedeli,	da	je	nevihta	nastala	
zaradi	 Jone?	 (Metali	 so	 žreb,	 nato	 je	 Jona	
priznal.)	

3) Kaj	je	Jona	povedal	mornarjem	naj	naredijo,	da	
rešijo	 ladjo	pred	neurjem?	 (Da	ga	naj	vržejo	v	
morje.)	

4) A	 se	 vam	 zdi,	 da	 je	 Jona	mislil,	 da	 bo	 utonil?	
Zakaj	 ni?	 (Bog	 ga	 je	 še	 želel	 uporabiti	 –	 Jona	
3,1-2.)	

5) Kaj	 se	 je	 zgodilo,	 ko	 so	 Jono	 vrgli	 v	 morje?	
(Nevihta	 je	 ponehala	 in	 Bog	 je	 določil	 veliko	
ribo,	ki	je	prišla	in	Jono	pogoltnila.)	

6) Kakšen	vonj	menite,	da	je	imel	Jona,	potem	ko	
je	 bil	 tri	 dni	 v	 trebuhu	 te	 ribe?	 (Dovolite	
otrokom	odgovoriti.)	

7) Ali	 menite,	 da	 je	 Jona	 naslednjič	 bil	 poslušen	
Bogu,	ko	mu	je	kaj	naročil?	(Da.)	
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IZPLJUNI	JONO!	(ročno	delo)	
Otrokom bo zanimivo opazovati, kako kit 
izpljuva Jono in še nekaj drugih stvari.  
	

Teme:	
Jona,	poslušnost,	odgovornost.	

	

Čas	trajanja:	
Približno	15	minut.	
	

Priprava:	
Za	 ozadje	 priskrbite	
bel	 ali	 rjav	 trši	 papir.	
Ko	 ga	 položite	
vodoravno,	 naredite	
luknjo	 na	 sredini,	
6,35	 cm	 vstran	 od	
dna	 (glejte	 primer	
desno).	 Nato	 iz	 svetlo	 modrega	 tršega	 papirja	
izrežite	ocean.	Ocean	naj	bo	širok	27,94	cm,	tako	
da	pokrije	širino	ozadja	 in	naj	bo	visok	10,16	cm.	
Vrh	 lahko	 naredite	
malo	 valovit	 in	
dodate	 valove	 z	
modrim	 flomastrom	
(glejte	primer	desno).	
	

Ta	vrstica	spominja	otroke,	da	Bog	blagoslavlja	tiste,	ki	
mu	prisluhnejo	in	so	mu	poslušni.		

»Še	bolj	blagor	tistim,	ki	
Božjo	besedo	poslušajo	in	

se	po	njej	ravnajo.«	
Luka	11,28	

SVETOPISEMSKA	VRSTICA	(5	minut)	

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

PRIPOMOČKI:	
Bel	ali	peščeno	rjav	trši	papir	ali	karton	
Svetlo	moder	trši	papir	
Predloga	s	kitom	in	krogom	s	slikami	(str.	8)	
Predloga	s	palmami	(str.	9)	
Medeninaste	sponke	
Voščenke	ali	flomastri	
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Nato	 natisnite	 predlogo	 s	 kitom	 in	 krogom	 s	
slikami	 na	 trši	 papir	 (bele	 ali	 peščene	 barve,	
odvisno	 od	 tega,	 kaj	 je	 bilo	 uporabljeno	 za	
ozadje).	Natisnite	tudi	dovolj	palmovih	dreves,	da	
lahko	vsak	otrok	nalepi	najmanj	tri	na	svoj	izdelek.	
Izrežite	kita,	krog	in	palme.	
	

Z	 uporabo	 medeninaste	 sponke	 preluknjajte	
ozadje	 od	 zadaj	 in	 nato	 skozi	 krog.	 Sponko	
prepognite,	 da	 krog	 ostane	 na	 mestu.	 Nato	
pritrdite	 ocean	 preko	 kroga,	 tako	 da	 prilepite	
stranice	 samo	 na	 ozadje.	 Okoli	 60%	 kroga	 bi	
moralo	 biti	 prekritega.	 Sedaj	 bi	 morali	 imeti	
možnost,	da	od	dna	sežete	med	ocean	in	ozadje,	
da	zavrtite	krog.	
	

Nazadnje	 z	 lepilom	 ali	 lepilnim	 trakom	 pritrdite	
kita,	tako	kot	je	prikazano	na	primeru.	Prepričajte	
se,	da	krogu	ne	zablokirate	vrtenja.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Kaj	boste	naredili:	
Otroci	bodo	pobarvali	Jono	in	druge	predmete	na	
krogu.	 Nato	 bodo	 prilepili	 palmova	 drevesa,	 da	
naredijo	svojo	sceno	plaže.	
	

Kaj	boste	povedali:	
Kako	mislite,	 da	 bi	 bilo	 tri	 dni	 in	 noči	 v	 trebuhu	
velike	ribe?	To	se	 je	zares	zgodilo	ubogemu	Joni.	
Bog	 je	 želel,	 da	 naredi	 nekaj,	 toda	 Jona	 je	 to	
zavrnil.	Ampak	Bog	je	zares	želel,	da	Jona	posluša	
in	je	poslal	veliko	ribo,	da	ga	pogoltne.	Končno	se	
je	 Jona	odločil,	da	bo	naredil	 to,	kar	Bog	želi.	Kaj	
mislite,	 da	 se	 je	 zgodilo	 potem?	 Kit	 je	 izpljunil	
Jono	točno	tam	in	takrat.	
	

Ali	mislite,	 da	 je	 pomembno	biti	 poslušen	Bogu?	
Zakaj?		
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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:	
Imejte	 prigrizek	 krekerjev	 v	 obliki	 zlatih	 ribic	 ali	
naredite	 piškote	 v	 obliki	 rib.	 Medtem	 ko	 otroci	
uživajo	 v	 prigrizkih,	 razpravljajte,	 zakaj	 je	 tako	
pomembno,	 da	 prisluhnemo	 in	 smo	 poslušni	
Bogu.	
	
	
	
O,	UBOGI	JONA!	(igra)	
Dobra igra, da otroci pokurijo odvečno energijo 
in se naučijo lekcijo.  
	

Teme:	
Neposlušnost,	Jona,	prisluhniti.	
	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Pred	igranjem	otrokom	preberite	Jona	1,1-17.	
	

Izberite	 dva	 otroka,	 da	 postaneta	 valova.	 Naj	 se	
zgrabita	za	roke	in	jih	dvigneta	tako,	da	oblikujeta	
lok/obok.	Ostali	otroci	naj	hodijo	eden	za	drugim	
pod	lokom/obokom.	Eden	od	dveh	otrok	naj	reče:	
»O,	ubogi	Jona«	in	nato	naj	spustita	svoje	roke	in	
ujameta	otroka,	ki	 je	 takrat	hodil	pod	 lokom	(val	
zajame	 otroka).	 Ujet	 otrok	 nato	 nadomesti	
otroka,	ki	je	bil	val	najdlje.	

MOLITEV	in	PRIGRIZEK	(10	minut)	

ZAKLJUČNA	AKTIVNOST	(5-10	minut)	
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Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	jo	odnese	domov.	

2

VEROUČNI	LIST	ZA	DOMOV	 NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	 spet	 prihodnji	 teden	 in	
naučili	se	boste	še	več	o	izjemnih	
ljudeh	Svetega	pisma.	
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Kaj	smo	se	naučili:	

Danes	 se	 je	 vaš	 otrok	 učil	 o	 preroku	 iz	 Stare	 zaveze,	 z	 imenom	 Jona,	 ki	 ga	 je	
pogoltnila	velika	riba,	ko	je	bil	neposlušen	Bogu	in	odplul	v	drugo	mesto.	V	današnji	
lekciji	se	je	vaš	otrok	učil,	zakaj	je	pomembno,	da	poslušamo	Boga	in	delamo	tako,	
kot	on	pravi,	namesto	da	bi	iskali	izgovore	(svetopisemsko	besedilo	iz	Jone	1,1-17).		

	

Kaj	si	bomo	zapomnili:			

»Še	bolj	blagor	tistim,	ki	Božjo	besedo	poslušajo	in	se	po	njej	ravnajo.«	(Luka	11,28)		

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:	

Vašemu	otroku	 in	njegovim/njenim	prijateljem	 lahko	pomagate,	da	si	 zapomnijo,	
da	morajo	poslušati	Boga	z	igro	»Simon	pravi«,	ampak	zamenjajte	Simon	z	Bog.	Če	
se	 navodilo	 začne	 z	 »Bog	 pravi«;	 na	 primer	 »Bog	 pravi,	 da	 zaploskajte«,	 potem	
igralci	 naj	 to	 naredijo.	 Če	 navodilo	 ni	 podano	 z	 »Bog	 pravi«,	 potem	 naj	 igralci	
ignorirajo	 to	 zapoved.	 Igralci	 so	 izključeni	 iz	 igre,	 če	 izpolnijo	 navodilo,	 ki	 se	 ne	
začne	z	»Boga	pravi«	ali	če	ne	izpolnijo	navodila,	ki	se	začne	z	»Bog	pravi«.	
	

Dnevna	molitev:	

Dragi	 Gospod,	 pomagaj	 nam	 razumeti,	 da	 bodo	 naša	 življenja	 boljša,	 če	 bomo	
poslušni	tebi.	Zaščiti	nas	pred	tem,	da	bi	 iskali	 izgovore	ali	da	bi	poskušali	zbežati	
vstran	 od	 nalog,	 ki	 si	 nam	 jih	 dal	 ti.	 Naj	 bomo	 skozi	 svoje	 življenje	 dober	 zgled	
drugim.	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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