
		

SALOMON	PROSI	
ZA	MODROST	

Kralj	Salomon	

Pri	 tej	 lekciji	 se	 bodo	 otroci	 naučili,	 da	 Božja	 modrost	 služi	 na	 dobro	
drugim	in	ne	le	sebi.	Bog	daje	svojim	otrokom	resnično	modrost,	kadar	
jo	iščejo	v	skladu	z	njegovo	voljo.	

	

	
	

1.	lekcija	

	

OB	PRIHODU	OTROK	(10	minut)	

					ZAČETNA	MOLITEV	(5	minut)	

PRIPOMOČKI:	

Teme:	
Odločitve,	ugajati	Bogu,	Salomon,	modrost.	
	
	
	
KLJUČ	DO	BOŽJE	MODROSTI	(aktivnost)	
Mnogo stvari je pomembnih, a nič od tega, kar si 
želimo, ni vrednejše od Božje modrosti. 
	

Teme:	
Odločitve,	ugajati	Bogu,	modrost.	
	
	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Za	 vsakega	 otroka	 natisnite	 kopijo	 predloge.	
Predlogo	z	nalepkami	natisnite	po	eno	za	vsake	tri	
otroke;	 natisnite	 jo	 na	 samolepilni	 papir	 ali	 trši	
kartonast	papir.	Otroci	naj	sličice	potem	prilepijo	
na	 predlogo.	 V	 vsakem	 primeru	 pred	 pričetkom	
srečanja	otrokom	izrežite	nalepke	oziroma	sličice.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Na	začetku	otrokom	pojasnite,	da	Bog	pravi,	da	je	
modrost	 vrednejša	 od	 biserov,	 srebra	 in	 celo	
zlata.	 Preberite	 naslednje	 odlomke	 iz	 Knjige	
pregovorov:	 8,11,	 16,16	 in	 3,13.	 Nato	 recite:	 »Iz	
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tega,	kar	smo	pravkar	prebrali,	vidimo,	da	 je	Božja	
modrost	 veliko	 vredna.	 Ljudje,	 ki	 jo	 najdejo,	 so	
resnično	 srečni.	 Danes	 se	 bomo	 naučili,	 kako	
pridobiti	takšno	modrost.«	
Razdelite	otrokom	pripomočke.	Naročite	 jim,	naj	 s	
svinčnikom	ali	 barvico	poiščejo	 in	označijo	besedo	
»modrost«.	 Razložite	 otrokom,	 da	 obstaja	 več	
ključev,	 po	 katerih	 lahko	 pridemo	 do	 Božje	
modrosti.	 Otroci	 naj	 z	 lepilom	 ali	 lepilnim	 trakom	
nalepijo	sličico	ključa	v	ustrezen	prostorček.	
En	ključ	do	Božje	modrosti	je	branje	Svetega	pisma.	
Otroci	naj	sličico	Svetega	pisma	nalepijo	v	ustrezen	
prostorček.		
Drugi	ključ	do	Božje	modrosti	je,	da	molimo	k	Bogu	
in	 ga	 prosimo	 za	 njegovo	 modrost.	 Otroci	 naj	
nalepijo	sličico	rok,	sklenjenih	v	molitvi,	v	ustrezen	
prostorček.	 Če	 imate	 dovolj	 časa,	 lahko	 roke	 tudi	
pobarvajo.	
Tretji	 ključ	 do	 Božje	 modrosti	 je,	 da	 redno	
obiskujemo	 cerkev	 in	 nedeljsko	 šolo	 (verouk).	
Otroci	 naj	 prilepijo	 sličico	 cerkve	 na	 ustrezno	
mesto.	
Če	 vam	 čas	 dopušča,	 lahko	 otroci	 pobarvajo	 tudi	
skrinjo	zakladov.	
	

Vprašanja	za	razpravo:	
1) Poimenuj	 tri	 stvari,	 ki	 so	 manj	 vredne	 od	

modrosti.	(Biseri,	srebro	in	zlato.)	
2) Poimenuj	 tri	 ključe	 do	 Božje	 modrosti.	 (Branje	

Svetega	pisma,	molitev	in	obiskovanje	cerkve.)	
	

Kopija	predloge	za	vsakega	otroka	(str.	5)	
Predloga	z	nalepkami	(str.	6)	
Svinčniki	oz.	barvice,	lepilo	ali	lepilni	trak	
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Zberite	 otroke	 ob	 sebi.	 Po	 uvodu	 preberite	
zgodbo	o	Salomonu	neposredno	iz	Svetega	pisma.	
Če	je	mogoče,	uporabite	otroško	Sveto	pismo,	da	
bodo	otroci	vsebino	lažje	razumeli.	
	

Uvod:		
Kralj	David	je	vladal	Izraelu	štirideset	let.	Potem	je	
umrl.	Bog	je	za	novega	kralja	izbral	njegovega	sina	
Salomona.	 Čeprav	 je	 bil	 Salomon	 še	 mlad	 in	
neizkušen,	 je	 vedel,	 da	 bo	 potreboval	 Božjo	
pomoč,	če	bo	želel	uspešno	voditi	Božje	 ljudstvo.	
Salomon	 je	 šel	 h	 Gibeonu	 in	 daroval	 gospodu	
1000	žgalnih	daritev.	Tisto	noč	se	 je	Bog	prikazal	
Salomonu	 in	 mu	 rekel,	 naj	 ga	 prosi,	 kar	 želi.	
Odprimo	 Sveto	 pismo	 in	 preberimo,	 kaj	 si	 je	
Salomon	zaželel.	
	

Preberite	2	Kroniška	1,7-12	
	

	Vprašanja	za	razpravo:		
1) Kaj	je	Bog	ponudil	Salomonu?	(Bog	mu	je	rekel,	

naj	prosi,	kar	koli	želi.)		
2) Za	 kaj	 je	 prosil	 Salomon?	 (Za	 modrost	 in	

znanje,	 s	 katerima	 bo	 lahko	 vodil	 Božje	
ljudstvo.)	

3) Kakšna	 se	 je	 zdela	Salomonova	prošnja	Bogu?	
(Bog	 je	 bil	 s	 prošnjo	 zadovoljen,	 ker	 ni	 bila	
sebična,	 ampak	 je	 hotel	 Salomon	 z	 njo	
pomagati	Božjemu	ljudstvu.)	

4) Ali	 je	Bog	dal	Salomonu,	kar	ga	 je	prosil?	 (Da,	
Bog	je	dal	Salomonu	znanje	in	modrost.	Dal	pa	
mu	 je	 tudi	 bogastvo,	 premoženje	 in	 slavo,	
kakršne	ni	imel	noben	drug	kralj	v	zgodovini.)	

5) Če	bi	 ti	 Bog	 rekel,	 da	 ga	 lahko	prosiš,	 kar	 koli	
želiš,	 za	 kaj	 bi	 ga	 prosil?	 (Dovolite	 otrokom	
odgovoriti.)	
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PRIDOBIVANJE	MODROSTI	(igra)	
	

Otrokom skozi interaktivno igro predstavimo 
načine (ključe) pridobivanja modrosti.  
	

Tema:	
Modrost	

	
	
	
	

	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Na	trši	kartonast	papir	za	vsakega	otroka	natisnite	
»tablo	 modrosti«	 in	 »kartice	 modrosti«.	 Kartice	
modrosti	 izrežite	 po	 črtkanih	 črtah.	 Nato	 jih	
premešajte	in	obrnjene	navzdol	položite	na	sredo	
mize.	 Nazadnje	 dajte	 vsakemu	 otroku	 še	 tablo	
modrosti.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Vsak	 otrok	 vzame,	 ko	 je	 na	 vrsti,	 eno	 kartico	 z	
mize.	Če	najde	kartico,	ki	se	ujema	s	prostorčkom	
na	 tabli	 modrosti,	 potem	 kartico	 položi	 čez	
ustrezno	 sliko	 na	 svoji	 tabli	 modrosti.	 Če	 je	
izbrana	 kartica	 enaka	 tisti,	 ki	 jo	 otrok	 že	 ima,	 jo	
položi	 (obrnjeno	 navzdol)	 nazaj	 na	 mesto,	 od	
koder	jo	je	vzel.	
Prvi	otrok,	ki	mu	uspe	najti	kartice,	ki	se	ujemajo	v	
treh	 vrstah	 (navpično,	 vodoravno	 in	 diagonalno)	
zmaga.	
Med	 igro	 se	 pogovorite	 o	 tem,	 kako	 nam	 lahko	
predmeti	 na	 tablah	modrosti	 pomagajo	 pridobiti	
modrost.	

Otrokom	 nekajkrat	 preberite	 vrstico.	 Ko	 vrstico	
preberete	 ponovno,	 jih	 prosite,	 naj	 vas	 dopolnijo	 pri	
besedi	»modrost«.	Ko	 vrstico	preberete	ponovno,	pa	
naj	 vas	 dopolnijo	 z	 besedo	 »razumnost«.	 Nazadnje	
prosite	otroke,	naj	poimenujejo	dva	pojma	iz	današnje	
vrstice,	ki	osrečujeta	človeka.	(Modrost	in	razumnost.)	
	

»Blagor	človeku,	ki	najde	
modrost,	možu,	ki	si	
pridobi	razumnost.«	

Pregovori	3,13	

SVETOPISEMSKA	VRSTICA	(7	minut)	

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

PRIPOMOČKI:	
Predloga	in	kartice	modrosti	(str.	7	in	8)	
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Priprava:	
Za	vsakega	otroka	pripravite	kopijo	predloge.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Vsakemu	 otroku	 dajte	 kopijo	 predloge	 in	 barvico.	
Opišite	 sličice	 v	 vsaki	 vrsti	 in	 povejte	 otrokom,	 da	
morajo	obkrožiti	sliko	tistega	otroka,	ki	je	izbral	bolj	
modro	 oziroma	 sprejel	 pametnejšo	 odločitev.	
Pogovorite	 se,	 na	 kakšen	 način	 bi	 lahko	 otrok	 na	
drugi	sliki	sprejel	bolj	modro	odločitev.		
	

Razložite	otrokom,	da	Bog	želi,	da	 izbiramo	modro	
in	 sprejemamo	 modre	 odločitve.	 Bog	 nam	 bo	
pomagal,	 da	 se	 pravilno	 odločimo,	 če	 ga	 prosimo.	
Bog	nas	v	Svetem	pismu	veliko	uči	o	modrosti.	
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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.	
	

Začnite	z	molitvijo	Bogu	in	z	zahvalo,	da	on	se	ve	
in	vidi.	Prosite	ga,	da	nas	uči	biti	poslušni	in	hoditi	
po	 njegovih	 poteh.	 Za	 prigrizek	 pripravite	
polnozrnate	 ovsene	 kosmiče.	 Medtem	 ko	 jeste,	
vprašajte	 otroke	 zakaj	 mislijo,	 da	 je	 Jezusu	
pomembno,	 da	 izkazujemo	 ljubezen	 in	 govorimo	
resnico.	
	

Prigrizek:		
Prinesite	primer	zdravega	in	nezdravega	prigrizka	
ter	 oboje	 pokažite	 otrokom.	 Razložite	 jim,	 da	 se	
boste	kot	skupina	skupaj	in	z	uporabo	modrosti,	ki	
nam	 jo	 daje	 Bog,	 odločili,	 kateri	 prigrizek	 bi	 bil	
boljša	 izbira.	 Pokažite	 jim	 nezdrav	 prigrizek	 in	
naštejte	 razloge,	 zakaj	 ta	 jed	 ni	 zdrava.	 Potem	
pokažite	otrokom	zdrav	prigrizek	in	povejte,	zakaj	
bi	 bil	 le-ta	 boljša	 izbira.	 Namignite	 otrokom,	 naj	
izberejo	 zdravi	 prigrizek.	 Medtem	 ko	 uživajo	 v	
hrani,	 jim	 razložite	 zakaj	 Bogu	 ugaja,	 ko	 modro	
izberemo.	
	
	
	
IZBERI	KAR	JE	MODRO	(aktivnost)	
	

S sprejemanjem modrih odločitev izkazujemo 
čast Bogu. 
	

Teme:	
Odločitve,	častiti	Boga,	modrost.	

	
	
	
	
	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	

			MOLITEV	in	PRIGRIZEK	(10	minut)	

ZAKLJUČNA	AKTIVNOST	(5-10	minut)	

NASLEDNJI	TEDEN	
Če	bi	bil	ti	najmodrejši	človek	na	
svetu,	kaj	bi	zgradil	Bogu?	

	

PRIPOMOČKI:	
Predloga	(str.	9)	
Barvice,	voščenke	ali	flomastri	
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Kaj	smo	se	naučili:	

Pri	 današnji	 lekciji	 so	 se	 otroci	 naučili,	 da	 Božja	modrost	 ni	 sebična,	 ampak	 je	 v	
dobro	drugim	ljudem.	Bog	daje	svojim	otrokom	resnično	modrost,	ko	jo	le-ti	iščejo	
v	skladu	z	njegovo	voljo	(svetopisemsko	besedilo	iz	2	Kroniške	1,7-12).		
	

Kaj	si	bomo	zapomnili:			

»Blagor	človeku,	ki	najde	modrost,	možu,	ki	si	pridobi	razumnost.«	(Pregovori	3,13)		

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:	

Z	otrokom	specite	velik	pladenj	piškotov.	Vprašajte	otroka,	če	bi	bilo	modro,	da	vse	
piškote	poje	sam.	Pojasnite,	da	bi	nam	bilo	slabo,	če	bi	pojedli	preveč	piškotov	in	da	
bi	 jih	 bilo	 bolje	 deliti	 s	 prijatelji.	 Tako	moramo	 Boga	 prositi	 za	 stvari,	 ki	 bodo	 v	
korist	 tako	 nam	 kot	 tudi	 drugim.	 Preberite	 2.	 Kroniško	 knjigo	 1,7-12	 in	 se	
pogovorite,	kako	je	Salomonova	prošnja	koristila	Božjemu	ljudstvu.	

	

Dnevna	molitev:	

Dragi	 Gospod,	 prosim,	 daj	 nam	modrost	 in	 razumevanje,	 da	 bodo	 naša	 življenja	
tebi	všečna	in	v	dobro	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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