
		

RUTA	SLEDI	
NAVODILOM	

RUTINA	KNJIGA	

Otroci	 se	 bodo	 iz	 pričujoče	 lekcije	 o	 Ruti	 in	 Boazovi	 prijaznosti	 naučili,	
kako	pomembno	je	prisluhniti	in	slediti	navodilom	Boga	in	staršev.	

	

	
	

3.	lekcija	
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Teme:	
Prijaznost,	poslušnost,	ubogljivost,	odgovornost.	
	
	
	
GLASBENA	STOPALA	(aktivnost/igra)	
Otroci bodo izdelali barvne slike stopal in jih 
uporabili za igro. Tako si bodo lažje zapomnili 
zgodbo o Ruti, ki je legla k Boazovim stopalom. 
	

Tema:	
Ruta	

	

Čas	trajanja:	
Približno	20	minut.	
	

Priprava:	
Zavrtite	poljubno	slavilno	pesem	s	CD-ja.	Na	mizi	
pripravite	 večje	 kose	 tršega	 belega	 papirja	 in	
veliko	 barvic	 ali	 flomastrov.	 Otroci	 bodo	 narisali	
svoja	 stopala	 in	 se	 nato	 z	 njimi	 igrali	 igro,	
podobno	glasbenim	stolom.	
	

Kaj	boste	naredili:	
1.del:	 Vsakemu	 otroku	 dajte	 veliko	 kos	 tršega	
belega	papirja.	Pomagajte	jim	obrisati	obe	stopali	
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s	 temnim	 flomastrom.	 Ni	 pomembno,	 ali	 imate	
čevlje	 obute	 ali	 ne.	 Potem	 stopala	 pobarvajte.	
Lahko	 jim	narišete	čevlje,	 sandale,	prste,	nohte,	…	
Otroci	naj	se	nato	na	papir	podpišejo.	Če	ne	boste	
šli	takoj	k	drugemu	delu,	prilepite	slike	na	steno,	da	
jih	lahko	vsi	gledajo,	dokler	ne	boste	pripravljeni	na	
igro.	
	
	
	
	
	
	

Prva	 opcija	 za	 igro:	 Ko	 se	 zasliši	 glasba,	 naj	
otroci	 skočijo	 v	 krog	 in	 plešejo	 po	 glasbi.	 Čez	
okoli	 10	 sekund	 ugasnite	 predvajalnik.	 Otroci	
morajo	 hitro	 najti	 sliko	 svojega	 stopala,	 iti	 do	
nje,	se	uleči	na	tla	in	položiti	glavo	na	sliko.	Igro	
nekajkrat	 ponovite	 in	 vsakič	 na	 začetku	
premešajte	slike	v	krogu.	
	
Druga	 opcija	 za	 igro:	 druga	 varianta	 je	 enaka	
prvi,	 le	 da	 morajo	 otroci,	 ko	 glasba	 preneha,	
hitro	steči	do	katere	koli	slike,	se	uleči	in	zopet	
položiti	 glavo	 na	 sliko.	 Preden	 se	 igro	 igrate	
znova,	izločite	eno	sliko,	tako	da	bo	v	naslednji	
rundi	 en	 otrok	 ostal	 brez.	 Tako	 nadaljujte,	
dokler	 ne	 ostaneta	 v	 igri	 zadnja	 dva	 otroka.	
Tisti,	 ki	 prvi	 pride	 do	 zadnje	 slike,	 je	
zmagovalec.	Otroci,	ki	izpadejo,	morajo	priti	do	
učitelja	in	ostati	pri	njem	do	konca	igre.	

OB	PRIHODU	OTROK	(20	minut)	

PRIPOMOČKI:	
Trši	bel	papir	
CD	predvajalnik	in	CD	s	krščansko	glasbo	
Barvice	ali	flomastri	
Lepilni	trak	
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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.	
	
	

ZAČETNA	MOLITEV	(5	minut)	

1

Kaj	boste	povedali:	
Rutina	knjiga	govori	o	mladenki,	ki	je	bila	poslušna	
taščinim	 navodilom	 in	 tako	 našla	moža.	 Tašča	 je	
Ruti	 naročila,	 naj	 leže	 k	 Boazovim	 nogam,	 in	 če	
stori	 tako,	 ji	 bo	Boaz	 izkazal	 naklonjenost.	 Ker	 je	
Ruta	ubogala	taščina	navodila	in	legla	k	Boazovim	
nogam,	si	jo	je	Boaz	izbral	za	ženo.	To	je	Ruto	zelo	
osrečilo.	
	
Igrali	se	bomo	igro,	podobno	“glasbenim	stolom”,	
le	da	bomo	namesto	stolov	uporabili	slike	stopal,	
ki	 smo	 jih	 narisali.	 (Naročite	 otrokom,	 naj	 se	
postavijo	 v	 velik	 krog	 in	 nato	 pred	 vsakega	
položite	 sliko	 stopala.)	 prosim,	 pustite	 slike	 na	
tleh.	Ko	zaslišite	glasbo,	morate	vsi	skočiti	v	krog	
in	plesati.	Ko	ugasnem	glasbo,	mora	vsak	steči	do	
slike	svojega	stopala.	Ko	pridete	do	svoje	slike,	se	
uležite	na	tla	in	položite	na	glavo	na	stopalo,	tako	
kot	 je	 to	 storila	Ruta	pred	Boazom.	 (Če	 se	 igrate	
po	 drugi	 različici,	 razložite	 otrokom,	 da	 lahko	
stečejo	do	katere	koli	slike,	in	da	boste	vsakič	eno	
odmaknili,	tako	kot	v	igri	glasbeni	stoli.)	

Vrstico	 napišite	 na	 tablo	 in	 jo	 skupaj	 z	 otroki	 trikrat	
ponovite.	 Razložite	 jim,	 kaj	 vrstica	 pomeni.	 Potem	
otroke	prosite,	 naj	 v	 odgovor	 na	naslednja	 vprašanja	
dvignejo	roke.	
1.	Ali	ubogaš	očka,	ko	ti	naroči,	da	nekaj	storiš?	Slediš	
njegovim	navodilom?	
2.	Ali	ubogaš	mamina	navodila,	kadar	te	nečesa	uči?	
	
Ta	 vrstica	 nam	 pove,	 da	 je	 zelo	 pomembno	 biti	
poslušen	 tako	 Bogu	 kot	 staršem.	 Ne	 glede	 na	 to,	 ali	
vam	dajejo	navodila,	ukaze,	nasvet	ali	 vas	 česa	učijo,	
morate	 zmeraj	 poslušati	 in	 storiti	 vse,	 kar	 je	 v	 vaši	
moči,	 da	 jih	 ubogate.	 Danes	 se	 bomo	 učili	 o	 Ruti	 in	
njeni	poslušnosti	taščinim	navodilom.	
	

»Poslušaj,	sin	moj,	vzgojo	
svojega	očeta,	ne	zametuj	
nauka	svoje	matere.«	

Pregovori	1,8	

SVETOPISEMSKA	VRSTICA	(7	minut)	



	3.	lekcija	–	RUTA	SLEDI	NAVODILOM	
	

3	

1

Pred	 pričetkom	 pripovedovanja	 naj	 se	 otroci	
zberejo	 okoli	 vas.	 Po	 uvodu	 preberite	 zgodbo	 o	
Ruti	in	Boazu	neposredno	iz	Svetega	pisma.	Če	je	
mogoče,	uporabite	otroško	Sveto	pismo,	da	bodo	
otroci	vsebino	lažje	razumeli.	
	

Uvod:		
Zadnjič	smo	se	naučili,	da	je	trdo	delo	poplačano.	
Ruta	 je	 trdo	 delala,	 da	 bi	 zbrala	 dovolj	 zrn	 za	
hrano	svoji	tašči	Naomi	in	sebi.	Toda	Naomi	je	za	
svojo	snaho	želela	več	kot	le	hrano.	Naročila	ji	je,	
naj	 se	 vrne	 do	 Boazove	 hiše,	 toda	 namesto	
paberkovanja	žita	naj	se	tokrat	usede	k	Boazovim	
nogam.	 To	 se	 nam	 morda	 sliši	 malce	 čudno.	 Pa	
bila	 Ruta	 poslušna	 taščinim	 navodilom?	
Preberimo	 zgodbo	 iz	 Svetega	 pisma	 in	 izvedeli	
bomo,	kaj	se	je	zgodilo.	
	

Preberite	 svetopisemski	 odlomek	 iz	 Rutine	
knjige	3,1-8	in	12-16	(če	želite,	preberite	celotno	
3.	 poglavje).	 Otrokom	 preberite	 odlomek	 z	
občutkom.	 Po	 možnosti	 uporabite	 za	 različne	
osebe	v	zgodbi	različne	glasove.	
	

Vprašanja	za	razpravo:		
1) Kdo	 je	 želel	 Ruti	 najti	 dom	 in	 moža?	 (Njena	

tašča	Naomi.)		
2) Kaj	 je	Naomi	rekla	Ruti,	naj	najprej	stori?	 (Naj	

se	umije,	namaže	in	nadene	najboljša	oblačila.)	
3) Ali	 misliš,	 da	 bi	 Ruta	 našla	 naklonjenost	 v	

Boazovih	 očeh	 tudi	 če	 se	 ne	 bi	 umila	 in	
nadišavila?	 (Morda	 ja,	morda	 pa	 ne.	 Lahko	 bi	
preveč	smrdela.)	

4) Kaj	je	morala	Ruta	storiti,	preden	se	je	ulegla	k	
Boazovim	 nogam?	 (Odgrniti	 prostor	 pri	
njegovih	nogah.)	

5) Ali	je	Ruta	ubogala	vsa	Naomina	navodila?	(Ja.)	
6) Ali	 so	 bila	 Naomina	 navodila	 za	 Ruto	 dobra?	

(Ja,	Naomi	 ji	 je	želela	najti	moža	 in	Boaz	se	 je	
po	tem	želel	poročiti	z	Ruto.)	

	

Stvari,	 ki	 jih	 je	 morala	 Ruta	 storiti	 po	 Naominih	
navodilih,	so	bili	v	Judeji	v	tistih	časih	običajne	in	v	
navadi,	 toda	 spomnimo	 se,	 da	 Ruta	 ni	 bila	 iz	
Judeje.	Rojena	je	bila	v	drugi	državi,	tako	da	so	ji	
bile	te	stvari,	ki	jih	je	morala	opraviti,	nove.	Kljub	
temu	pa	je	ubogala	vsa	Naomina	navodila.	Ker	jih	
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je	 natančno	 izpolnila,	 jo	 je	 Bog	 blagoslovil	 z	
radodarnim	 moškim,	 ki	 si	 je	 želel	 postati	 njen	
mož.	Ruta	je	bila	Boazu	všeč,	ker	je	pokazala,	da	je	
odgovorna	ženska,	ki	časti	Boga	in	sledi	verovanju	
Božjega	ljudstva.	
	
	
	
KDO	JE	VELIK?	(aktivnost)	
Pri tej aktivnosti se bodo otroci naučili, kako 
pomembno je natančno slediti navodilom. 
	

Teme:	
Vodenje,	poslušanje,	pozornost,	Ruta.	
	

Čas	trajanja:	
Približno	15	minut.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Otrokom	 boste	 izročili	 list	 z	 nalogami,	 ki	 jih	
morajo	 izpolniti	 v	 danem	 vrstnem	 redu.	 Po	
vsakem	 krogu	 boste	 povečali	 število	 nalog	 na	
listu,	 tako	 da	 jih	 bo	 na	 koncu	 6.	 Pred	 vsakim	
krogom	 boste	 otrokom	 pokazali,	 kaj	 morajo	
storiti,	tako	da	boste	naredili	vse	naloge	na	listu.	
	

Kaj	boste	povedali:	
Ruta	 je	 bila	 še	 zmeraj	 mladenka,	 ko	 je	 prišla	 s	
taščo	 Naomi	 živet	 v	 Judejo.	 Toda	 Naomi	 je	 bila	
modra	in	je	vedela,	kaj	je	za	Ruto	najboljše.	Dala	ji	
je	 nekaj	 navodil,	 ki	 jih	 je	 morala	 Ruta	 izpolniti,	
tako	 da	 si	 je	 pridobila	 naklonjenost	 moža	 po	
imenu	Boaz.	Naomi	je	povedala	Ruti,	naj	se	umije,	
nadišavi	 in	 obleče	 najboljša	 oblačila.	 Potem	 je	
morala	 Ruta	 počakati,	 da	 Boaz	 neha	 jesti	 in	 piti.	
Nazadnje	ji	 je	Naomi	naročila,	naj	odgrne	prostor	
pri	Boazovih	nogah	in	se	uleže	k	njim.	
Ruta	je	pokazala	odgovornost,	ker	je	storila	točno	
to,	kar	ji	je	rekla	Naomi.	Kasneje	ji	je	Boaz	izkazal	
veliko	prijaznosti	 in	se	odločil,	da	se	poroči	z	njo.	
Če	 bi	 Ruta	 pozabila	 na	 kakšen	 korak	 v	 navodilih,	
kot	 recimo,	 da	 bi	 pozabila	 odgrniti	 prostor	 pri	
Boazovih	 nogah,	 preden	bi	 se	 ulegla,	 ali	 če	 bi	 se	
pozabila	 umiti	 in	 nadišaviti,	 ali	misliš,	 da	 bi	 Boaz	
še	vedno	enako	čutil	do	nje?	

SVETOPISEMSKA	ZGODBA	(15	minut)	

	z	ČAS	ZA	ZABAVO	(15	minut)	

PRIPOMOČKI:	
Nič	
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Zdaj	pa	ste	vi	na	vrsti,	da	pokažete,	kako	ste	lahko	
odgovorni.	 Ta	 igra	 vam	 bo	 pomagala,	 da	 se	
naučite	 slediti	 navodilom.	 Pokazala	 vam	 bom,	
kako	 se	 naredi	 tri	 naloge.	 Ko	 rečem,	 “Zdaj!”,	 jih	
morate	ponoviti	za	mano	v	enakem	vrstnem	redu.	
Potrudite	se,	da	nobene	ne	izpustite.	Potem	vam	
bom	dala	 štiri	naloge,	nato	pet	 in	na	koncu	šest.	
Vsak	 krog	 bo	 malo	 težji.	 (Pred	 vsakim	 krogom	
pokažite	 otrokom,	 kaj	 morajo	 storiti	 in	 kako	 naj	
izvedejo	zahtevane	naloge.)	
	

1.krog	
1.	Umij	si	zobe	
2.	Obleci	si	pižamo	
3.	Moli	
	

2.krog	
1.	Beri	knjigo		
2.	Umij	si	zobe		
3.	Popij	kozarec	vode		
4.	Pojdi	v	posteljo	
	

3.krog	
1.	Pospravi	svojo	sobo		
2.	Umij	si	roke	
3.	Pojdi	v	kopalnico	
4.	Beri	knjigo	
5.	Pojdi	v	posteljo	
	

4.krog	
1.	Pomij	posodo		
2.	Pospravi	svojo	sobo		
3.	Umij	si	zobe		
4.	Umij	si	obraz		
5.	Moli		
6.	Pojdi	v	posteljo	
	

Zelo	 dobro.	 Ali	 je	 bilo	 komu	 težko	 izpolnjevati	
naloge,	ko	 jih	 je	bilo	čedalje	več?	(Dajte	otrokom	
čas	za	odgovore.)	
	

Starši	vam	vsak	dan	dajejo	navodila,	ki	jih	morate	
ubogati.	 To	 delajo	 zato,	 da	 boste	 zdravi	 in	 na	
varnem.	 Zelo	 pomembno	 je,	 da	 sledimo	
navodilom,	kin	am	jih	dajejo	starši.	Ko	vam	bodo	
starši	naslednjič	naročili,	da	izpolnite	naloge,	tako	
kot	smo	 jih	mi	danes,	bodite	pozorni.	Prosite	 jih,	
da	 ponovijo	 navodila,	 tako	 da	 lahko	 vse	 naloge	
karseda	uspešno	izpolnite.	
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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:	
Malico	 začnite	 z	 molitvijo.	 Zahvalite	 se	 Bogu	 za	
njegovo	modrost	in	usmerjanje.	Prinesite	mešane	
prigrizke	 (ribice,	 prestice,	 …	 )	 in	 dajte	 malo	
vsakemu	 otroku.	 Otroci	 naj	 jedo	 prigrizke	 v	
določenem	 vrstnem	 redu.	 Razložite	 jim,	 kaj	 naj	
pojejo	najprej,	kaj	pride	potem,	kateri	prigrizek	bo	
drugi,	 tretji	 itd.	 Otroci	 lahko	 že	 na	 začetku,	
preden	pričnejo	jesti,	po	vaših	navodilih	razvrstijo	
prigrizke	 po	 vrstnem	 redu,	 da	 jim	 bo	 lažje.	
Poglejte,	kdo	lahko	sledi	navodilom	in	je	prigrizke	
po	danih	korakih.	
	
	
	
	
GLASBENA	 STOPALA	 2.	 del	 (aktivnost/igra)	 se	
nadaljuje	od	prej.	
	
	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	jo	odnese	domov.	
	

ZAKLJUČNA	AKTIVNOST	(5-10	minut)	

VEROUČNI	LIST	ZA	DOMOV	

MOLITEV	in	PRIGRIZEK	(10	minut)	
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Kaj	smo	se	naučili:	

Danes	so	se	otroci	učili,	kako	pomembno	je	ubogati	navodila,	ki	nam	jih	dajejo	Bog	
in	 starši.	 Zelo	 dober	 zgled	 za	 to	 je	 bila	 Ruta,	 ki	 ji	 je	 tašča	 Naomi	 dala	 posebna	
navodila,	kako	si	pridobiti	Boazovo	naklonjenost.	Ruta	je	navodilom	sledila	in	vsak	
korak	 izpolnila	 v	 pravilnem	 vrstnem	 redu.	 Zato	 je	 v	 Boazovih	 očeh	 našla	
naklonjenost	(svetopisemsko	besedilo	iz	Rute	3,1-8	in	12-16).		

	

Kaj	si	bomo	zapomnili:			

»Poslušaj,	sin	moj,	vzgojo	svojega	očeta,	ne	zametuj	nauka	svoje	matere.«	(Pregovori	
1,8)		

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:	

Pred	spanjem	dajte	otroku	seznam	treh	ali	štirih	nalog,	ki	jih	mora	izpolniti.	Glejte,	
kako	dobro	je	sposoben	slediti	navodilom	in	opraviti	naloge	v	danem	vrstnem	redu.	
Tukaj	 je	 nekaj	 primerov	 nalog,	 ki	 jih	 lahko	 uporabite:	 1.)	Umij	 si	 zobe	 2.)	Umij	 si	
obraz	3.)	Pospravi	svojo	sobo	4.)	Preberi	knjigo	5.)	Moli		

	

Dnevna	molitev:	

Dragi	Gospod,	hvala	 ti,	da	vsak	dan	skrbiš	 zame	 in	za	mojo	družino.	Pomagaj	mi	
biti	 poslušen	očetovim	 in	maminim	navodilom.	Naj	 najdem	naklonjenost	 v	 tvojih	
očeh.	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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