
  

odločitve (tako kot se tudi mi včasih slabo 
odločimo). Toda lahko se odločimo, da bomo 
sprejeli dobro odločitev in tako Boga razveselili. 
Bogu smo poslušni, ko se ustavimo, razmislimo in 
naredimo, kar je prav.  
 
 

 
Začetna molitev bi morala vedno vsebovati 
naslednje:  
a) Zahvalo Bogu za priložnost za srečanje vseh 

prisotnih. 
b) Prošnjo za Božje vodstvo, še posebej za učitelje, 

da bi Božjo besedo razložili na otrokom 
razumljiv in smiseln način.  

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

 
MNOŽICA 

LIKI VELIKE NOČI 

Ta lekcija uči otroke, da je množica zahtevala, da Jezusa križajo. 

 

 
 

1. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (15 minut) 

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

Teme:  

Križanje, cvetna nedelja, pritisk vrstnikov. 

DOBRA ALI SLABA ODLOČITEV? (aktivnost) 
Otroci bodo identificirali odločitve, ki so všeč 
Bogu in tiste, ki niso.  
 

Teme: 
Obnašanje, izbire, slediti Bogu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trajanje: 
Približno 15 minut. 
 

Priprava: 
Kopirajte predlogi za vsakega otroka. »Srca in 
križce« izrežite tako, da vsak otrok dobi 4. 
Pripravite še škarje in lepilo. 
  

Kaj boste naredili: 
Recite otrokom, da je Bog vesel, ko sprejmemo 
dobre odločitve in žalosten, ko sprejmemo slabe 
odločitve. Naj izrežejo srca in križce ter nalepijo 
srce poleg »dobrih odločitev«; križce pa naj 
nalepijo zraven slabih odločitev.  
 

Uporaba: 
Jezus je živel med ljudmi, ki so sprejemali slabe 

PRIPOMOČKI: 

Predloga z izbirami (str. 5) 
Predloga s srci (str. 6) 
Škarje in lepilo 
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Pred pričetkom naj se otroci zberejo okoli vas.  Za 
lažje razumevanje uporabite otroško Sveto pismo. 
 

Uvod: 
Preden je Jezus umrl za naše grehe na križu, je 
srečal množico ljudi, ki jim ni bilo všeč, da je on 
Božji Sin. Čeprav Jezus ni nikoli pregrešil, mu 
množica ni želela slediti. Množica se je odločila, 
da bo raje poslušala takratne religijske voditelje, 
ki so želeli Jezusa ubiti.  
 

Preberite Janez 12,12-13; Matej 27,19-26 
 

Vprašanja za razpravo: 
1) Kaj je množica vzklikala, ko je Jezus prišel v 

Jeruzalem? (»Hozana! Blagoslovljen, ki prihaja 
v Gospodovem imenu! In Izraelov kralj«.) 

2) Kdo kasneje prepriča množico, da prosi za 
Jezusovo smrt? (Veliki duhovniki in starešine.) 

3) Kako želi množica, da Jezus umre? (Tako da je 
križan.) 

4) Zakaj je Pilat zbegan? (Zato ker ne razume, 
zakaj hočejo Jezusa ubiti, ko pa je nedolžen.) 

5) Kaj stori Pilat? (Umije si roke vpričo množice.) 
6) Kaj Pilat reče? (»Nedolžen sem pri krvi tega 

človeka. Vi glejte!«) 
7) Kako se množica odzove? (»Njegova kri na nas 

in na naše otroke.«) 
8) Ker Jezus ni zaslužil smrti, zakaj mislite, da je 

Bog to dopustil? (Ker so ljudje, ki delajo slabe 
stvari, toda Bog ima vse pod kontrolo. Bog je 
vedel, da bo Jezus obujen nazaj v življenje.) 

9) Kaj lahko storimo mi, ko nam nekdo reče, naj 
storimo nekaj slabega in smo neposlušni Bogu? 
(Rečemo »ne« in odidemo stran ali naredimo, 
kar je prav; molimo za to osebo itd.) 

Zaključek:  Množica je poslušala slabe ljudi, ki so 
bili ljubosumni na Jezusa. Ker se množica ni 
zavzela za pravilno stvar, je Jezus umrl na križu. 
Toda Bog ve, kdaj slabi ljudje delajo napačne 
stvari, in ima še vedno vse pod kontrolo. Bog je 
imel za Jezusa poseben načrt tudi po tem, ko so 
ga ljudje ubili – kajti Bog ga je obudil od mrtvih. 
Tudi mi lahko zaupamo Bogu, ko se nam dogajajo 
slabe stvari.  
 
 

 
NARIŠI KRIŽ (aktivnost) 
Otroci se bodo naučili narisati križ. 
 

Teme: 
Križ, križanje. 
 
 
 

 
 
 
Trajanje: 
Približno 10 minut. 
 

Priprava: 
Za vsakega otroka skopirajte predlogi. 
 

Kaj boste naredili: 
Vsakemu otroku dajte predlogo in barvice. Otroci 
naj pazljivo narišejo križ po navodilih. Če je 
potrebno, demonstrirajte na beli tabli. Na koncu 
naj križ pobarvajo (pod točko 5 na predlogi).  
 

Uporaba: 
Jezus je umrl na križu. Jezna množica ga je želela 
ubiti, čeprav je sprejemal dobre odločitve. Jezus 
ljubi tudi nas, saj je umrl zato, da bi bili odrešeni.  

»Jezus je kamen, ki ste ga 
vi zidarji zavrgli, a je 

postal vogalni kamen.« 

Apostolska dela 4,11 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (5 minut) 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 

Prinesite nekaj gladkih kamnov in dovolite 
otrokom, da jih malo držijo medtem ko berete 
vrstico. Pojasnite, da so v Jezusovem času 
kamenje uporabljali za temelj močne zgradbe in 
najmočnejše kamne so imenovali vogalni kamen. 
Recite, da zato ker je Jezus Božji Sin, je on naš 
močan »vogalni kamen«. Toda ljudje so ga zavrnili 
in ga križali. Nato preberite vrstico še enkrat, 
otroci pa naj ponovijo za vami.  

ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Predlogi (str. 7 in 8) 
Barvice ali voščenke 



1   . lekcija – MNOŽICA 
 

3 

 

 
TEKMA BALONOV (igra) 
Otroci tekmujejo pri razvrščanju balonov 
medtem ko se učijo o dobrih in slabih odločitvah.  
 

Teme: 
Poslušnost, pritisk vrstnikov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trajanje: 
Približno 15 minut. 
 

Priprava: 
Napihnite vse balone. Nalepite rdeč šeleshamer 
na sprednjo stran košare za perilo in zelen 
šeleshamer na prednjo stran druge košare. 
Postavite košari na ciljno črto. Nato balone 
položite po vsem prostoru.  
  

Kaj boste naredili: 
Otrokom pokažite košari in recite, da bodo 
tekmovali tako, da odložijo balon v rdečo ali 
zeleno košaro. Razdelite otroke v dve skupini in 
jih poimenujte »rdeča« in »zelena« skupina. 
Vsakokrat bosta tekmovala dva otroka – iz vsake 
skupine eden. Slediti morata svoji barvi. Skupina, 
ki prej zbere vse svoje balone v košari, zmaga. Če 
vam čas dopušča, zamenjajte barve skupin.  
 

Uporaba: 
Zelena barva na semaforju pomeni »Pojdi« in 
sporoča voznikom, kdaj je varno peljati skozi 
križišče. Ko smo pred sprejetjem dobre odločitve, 
»pojdemo« naprej in smo poslušni Bogu. Rdeča 
barva na semaforju pa pomeni »Ustavi se«. Torej, 
ko pridemo do sprejetja slabe odločitve, »se 
ustavimo«, molimo k Bogu za pomoč in nato 
izberemo dobro odločitev.  
 
 
 
 
 

Zaključna molitev: 
Enako kot začetna je pomembna tudi zaključna 
molitev. Tu imajo otroci priložnost, da se Bogu 
zahvalijo za hrano in druge blagoslove. Zaključna 
molitev mora biti kratka. Ne pozabite, da so otroci 
verjetno nestrpni in bi radi čim prej jedli ali 
nadaljevali z drugimi aktivnostmi, ki jih še čakajo v 
tem dnevu. 
 

Prigrizek: 
Otroke vodite v molitev in razdelite zdrav 
prigrizek. Ko jeste, jim pojasnite, kaj pomeni 
»pritisk vrstnikov« (ko se nekoga vzpodbuja 
narediti dobro oziroma slabo). Pomagajte 
otrokom razumeti, da pritisk vrstnikov ni vedno 
slab, toda če prijatelj, brat ali sestra, ali nekdo 
drug hoče, da storijo nekaj, za kar vedo, da je 
slabo, potem je to negativen pritisk vrstnikov. 
Podajte primere dobrega in slabega pritiska 
vrstnikov in naj tudi sami povedo kak primer.  
Spomnite otroke, da je množica v današnji zgodbi 
poslušala slab pritisk vrstnikov, mi pa bi morali 
poslušati le dober pritisk vrstnikov, ko smo s 
svojimi dejanji poslušni Bogu. 
  
 
 

Igrajte z otroki igro »Točno/Netočno« tako, da za 
točen odgovor dvignejo svoje palce, za netočen 
odgovor pa palce obrnejo navzdol. Recite: 
1. Jezus je vedno sprejel dobro odločitev. (Palec 
gor.) 
2. Množica je sprejela dobro odločitev. (Palec 
dol.) 
3. Religijski voditelji so sprejeli dobro 
odločitev.  (Palec dol.)  
4. Jezus je plačal za naše grehe. (Palec gor.) 
5. Bog ima vse pod kontrolo. (Palec gor.) 
6. Ko se zgodijo slabe stvari, lahko zaupamo Bogu. 
(Palec gor). 
 
 
 
Na koncu srečanja dajte vsakemu otroku kopijo, 
da jo odnese domov. 

 
  MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 

ZAKLJUČNA AKTIVNOST (5-10 minut) 

DODATNI ČAS ZA ZABAVO (15 minut) 

PRIPOMOČKI: 

10 zelenih balonov 
10 rdečih balonov 
2 košari za perilo 
Rdeč in zelen šeleshamer 
Lepilni trak 
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Kaj smo se naučili: 

Preden je Jezus umrl na križu za naše grehe, je srečal množico ljudi, ki jim ni bilo 
všeč, da je on Božji Sin. In čeprav Jezus ni nikoli grešil, mu množica ni želela slediti. 
Množica je poslušala slabe ljudi, ki so bili na Jezusa ljubosumni. Toda Bog ve, kdaj 
slabi ljudje delajo napačne stvari in ima še vedno vse pod kontrolo. Bog je imel za 
Jezusa poseben načrt in čeprav so ga ljudje ubili, je bil obujen nazaj v življenje. Tudi 
mi lahko zaupamo Bogu, ko se zgodijo slabe stvari. (Obravnavano svetopisemsko 
besedilo: Janez 12,12-13; Matej 27,19-26) 

Kaj si bomo zapomnili:   

»Jezus je kamen, ki ste ga vi zidarji zavrgli, a je postal vogalni kamen.« (Apostolska 
dela 4,11)  
Skupaj z otrokom zunaj poiščite nekaj gladkih kamnov. Preberite mu vrstico in 
pojasnite, da so v Jezusovem času kamenje uporabljali pri gradnji za to, da so 
naredili zgradbo trdno in najbolj močan kamen se je imenoval »vogalni kamen«. 
Recite, da zato, ker je Jezus Božji Sin, je on naš močan »vogalni kamen«, toda 
ljudje so ga zavrnili in ga križali. Na koncu preberite vrstico še enkrat in povabite 
otroka, da ponavlja za vami.  

Predlog za aktivnost staršev in otroka: 

Z otrokom igrajte igro odločitev, pri kateri uporablja »palec gor« za dobro odločitev 
oziroma »palec dol« za slabo odločitev. Dobre odločitve vključujejo pospravljanje 
igrač, poslušanje učiteljice, deliti stvari s prijatelji, pomagati sošolcu. Slabe 
odločitve vključujejo laganje staršem, kraja sosedu, biti grd do bratca ali sestrice, 
izsiljevanje sošolcev. Pojasnite otroku, da dobre odločitve pomagajo drugim, slabe 
odločitve pa drugim škodujejo ali jih ranijo. Pojasnite tudi, da je Bog vesel, ko 
sprejmemo dobre odločitve in nam odpusti, ko nam je žal za slabe odločitve.  

Dnevna molitev: 

Bog, hvala ti, da nam pomagaš sprejemati dobro odločitve. Ker nas ti ljubiš in imaš 
vse pod kontrolo, vemo, da so tvoji načrti popolni, tudi če se zgodijo slabe stvari. 
Hvala, da nas ljubiš in da si poslal Jezusa, da je umrl za naše grehe. 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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