
		

	
	
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.	
	

POJDIMO V 
CERKEV 

POBOŽNO ŽIVLJENJE 

Pri	tej	lekciji	bodo	otroci	spoznali,	zakaj	je	pomembno	hoditi	v	cerkev	in	
se	učiti	o	Bogu.	

	

 
 

2. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) Teme:		
Cerkev,	spodbujanje,	družina,	prijateljstvo,	rast.	

	
POJDIMO	V	CERKEV	(aktivnost)	
Zabavna	 aktivnost,	 ki	 otroke	 spodbudi	 k	
obiskovanju	cerkve.		
	

Teme:	
Cerkev,	ugajati	Bogu.	
	
	
	
	
	
	
	
	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 pričetkom	 srečanja	 za	 vsakega	 otroka	 	 pri-
pravite	kopijo	predloge.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Otrokom	razdelite	predloge.	Najprej	naj	otroci	na	
listu	poiščejo	pare	risanih	junakov	in	jih	povežejo	
s	 črto.	 Potem	 naj	 na	 listu	 obkrožijo	 otroke,	 ki	
gredo	v	cerkev.	Vprašajte	jih,	če	mislijo,	da	je	Bog	
vesel,	ko	obiskujemo	cerkev.	Če	vam	čas	dopušča,	
naj	otroci	narišejo	sebe,	ko	gredo	v	cerkev.	
	

PRIPOMOČKI: 
Predloga	za	vsakega	otroka	(str.	5)	
Pisala	
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Pred	 pričetkom	 pripovedovanja	 naj	 se	 otroci	
zberejo	 okoli	 vas.	 Po	 uvodu	 preberite	 zgodbo	
neposredno	 iz	 Svetega	 pisma.	 Če	 je	 mogoče,	
uporabite	 otroško	 Sveto	 pismo,	 da	 bodo	 otroci	
vsebino	lažje	razumeli.	
	

Uvod: 	
Včasih	se	ljudje	polenijo	in	začnejo	iskati	izgovore,	
zakaj	ne	morejo	 iti	v	nedeljo	v	cerkev.	Bog	pravi,	
da	 je	 za	 vse	 nas	 pomembno,	 da	 se	 srečujemo	 z	
drugimi	kristjani.	Cerkev	je	idealen	prostor,	kjer	se	
lahko	družimo	s	kristjani	in	naučimo	več	o	našem	
čudovitem	Bogu.	
	
Preberite	Hebrejcem	10,22-25	
	
Vprašanja	za	razpravo:	
1) Zakaj	 je	 za	 nas	 pomembno,	 da	 gremo	 v	

cerkev?	 (Da	 se	 učimo	 o	 Bogu	 in	 rastemo	 v	
skupnosti	z	njim.)	

2) Na	kakšne	načine	 se	v	 cerkvi	učimo	o	Bogu?	
(Preko	 slavljenja,	 nedeljske	 šole,	 druženja	 s	
kristjani).	

3) Kaj	 še	 v	 cerkvi	 počnemo	 poleg	 tega,	 da	 se	
učimo	Bogu?	(Se	srečamo	s	prijatelji,	pojemo	
itd.)	

4) Ali	 je	 obiskovanje	 cerkve	 zabavno	 in	
vznemirljivo	 ali	 dolgočasno?	 (Dovolite	
otrokom	odgovoriti.)	

5) Kaj	 je	skupnost	oziroma	občestvo?	(Skupnost	
pomeni,	 da	 se	 zberemo	 skupaj	 ljudje,	 ki	
ljubimo	Boga,	si	 zaupamo	prošnje	za	molitev	
in	zahvale	Bogu,	uresničujemo	skupne	cilje	oz.	
naloge,	 ki	 cerkvi	 pomagajo	 rasti,	 razvijamo	
tesna	 prijateljstva	 in	 vzpodbujamo	 drug	
drugega.)	

6) Dobra	 hrana	 pomaga	 našemu	 telesu,	 da	
zraste.	 Obiskovanje	 cerkve	 pa	 nam	 pomaga	
zrasti	na	nekem	drugem	področju.	Kaj	mislite,	
na	katerem?	(Duhovnem.	Obiskovanje	cerkve	
nas	 uči,	 kako	 se	 lahko	 Bogu	 bolj	 približamo,	
molimo	k	njemu	in	ga	slavimo.)	

7) Zakaj	 mislite,	 da	 si	 nekateri	 ljudje	 izmišljajo	
izgovore,	da	jim	ne	bi	bilo	treba	iti	v	cerkev?	
(Dovolite	otrokom	odgovoriti.)								

	
	
	
SLEDITI	JEZUSU	(igra)	
Pri	 tej	 igri	 morajo	 otroci,	 preden	 sledijo	
kateremu	koli	navodilu,	biti	pozorni	 in	paziti,	da	
najprej	zagledajo	sliko	Jezusa.	.	
	

Teme:	
Učenci,	slediti	Jezusu,	Jezus.	
	
	

»Ne zapuščajmo svojega 
zbora, kakor imajo 

nekateri navado, marveč 
drug drugega 

spodbujajmo.« 
Hebrejcem 10,25 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (8 minut) 

Vsako	besedo	vrstice	in	referenco	napišite	na	svojo	
kartico	oz.	listek.	Potem	kartice	skrijte	po	prostoru,	
vendar	tako,	da	jih	bodo	otroci	še	vedno	z	lahkoto	
našli.	Pokažite	jim	prazno	kartico,	da	bodo	vedeli,	kaj	
morajo	iskati,	in	jim	povejte,	koliko	kartic	morajo	
najti.	(V	našem	primeru	bo	kartic	12).	Ko	otroci	
najdejo	vse	kartice,	še	enkrat	počasi	preberite	vrstico.	
Potem	preberite	vsako	besedo	posebej,		da	imajo	
otroci	čas,	da	najdejo	ustrezno	kartico	in	jo	dajo	na	
mizo,	dokler	ni	cela	vrstica	v	pravilnem	vrstnem	redu.	
Ko	končajo,	naj	s	pomočjo	kartic	ponovno	preberejo	
vrstico	skupaj	z	njeno	referenco.	

ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Slika	Jezusa	in	neznanca	(str.	6-7)	
Palica	ali	ravnilo	
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Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Najprej	 natisnite	 sliki	 Jezusa	 in	 neznanca	 ali	 pa	
uporabite	svoji.	Mednju	dajte	palico	ali	ravnilo	 in	
ju	 zlepite	 skupaj	 tako,	 da	 sta	 s	 hrbtno	 stranjo	
obrnjeni	druga	proti	drugi.	Tako	lahko	med	igro	k	
otrokom	obrnete	eno	ali	drugo	stran.	
Ko	 otrokom	 pri	 igri	 dajete	 naloge,	 jim	 morate	
pokazati	sliko	Jezusa	ali	neznanca.	Če	otroci	vidijo	
Jezusa,	morajo	vašim	navodilom	slediti,	če	pa	jim	
pokažete	neznanca,	morajo	navodila	ignorirati.	Če	
se	otrok	zmoti,	izpade.	Mora	se	usesti	in	počakati	
na	konec	igre.	
	

Primer:	 Proti	 otrokom	 obrnite	 sliko	 Jezusa	 in	
zakličete:	»Skačite	po	eni	nogi!«	Ker	otroci	vidijo	
Jezusa,	 morajo	 skakati	 po	 eni	 nogi.	 Nato	 k	 njim	
obrnite	 sliko	 neznanca	 in	 rečete:	 »Stop!«	 Ker	 na	
sliki	 ni	 Jezusa,	 morajo	 otroci	 s	 skakanjem	
nadaljevati.	 Če	 se	 kdo	 zmoti	 in	 preneha	 skakati,	
izpade	iz	igre.	
	

Nekaj	primerov	nalog,	ki	 jih	 lahko	uporabite	pri	
igri:	
1) Dvignite	svojo	desno	roko.	
2) Zaploskajte.	
3) Recite:	»Jezus	je	Gospod.«	
4) Dajte	roke	na	boke.	
5) Iztegnite	jezik.	
6) Zaplešite.	
7) Poskakujte	gor	in	dol.	
8) Zalajajte	kot	pes.	
	
	
	

	
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:	
Pojasnite	otrokom,	da	 je	 tudi	 skupen	obed	 lahko	
način	 druženja	 z	 Bogom	 in	 drugimi	 ljudmi,	 ki	 ga	
ljubijo.	 Preden	 začnete	 jesti,	 prosite	 otroke,	 naj	

Bogu	 v	 glasni	 molitvi	 povedo,	 zakaj	 vse	 so	 mu	
danes	hvaležni.	Pojasnite	jim,	da	Boga	z	molitvijo	
povabimo,	naj	 se	nam	pridruži	 in	 ima	skupnost	 z	
nami.	
	
	
	
	
Zapojte	primerno	pesem.	
	
	
	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	jo	odnese	domov.	
	

	
	 	

MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 

NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	 spet	 naslednji	 teden	 in	
izvedeli	 boste,	 kako	 Bog	 želi,	 da	
živimo.	

	

ZAKLJUČNA AKTIVNOST (10 minut) 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 
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Kaj smo se naučili: 

Danes smo se naučili, da ni pomembno le obiskovanje cerkve, ampak, da se, ko 
smo v cerkvi, več naučimo o Bogu. Včasih se ljudje polenijo in iščejo izgovore, zakaj 
v nedeljo ne morejo v cerkev. Bog pravi, da je za vse nas pomembno, da se 
srečujemo z drugimi kristjani. Cerkev je idealen prostor, kjer se lahko družimo s 
kristjani in učimo o našem čudovitem Bogu (svetopisemsko besedilo iz Hebrejcem 
10,22-25).  

Kaj si bomo zapomnili:   

»Na zapuščajmo svojega zbora, kakor imajo nekateri navado, marveč drug drugega 
spodbujajmo.« (Hebrejcem 10,25)  
 
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: 

Nasledno nedeljo po bogoslužju popeljite otroka na kratek ogled cerkvene 
zgradbe. Pokažite različne sobe in kotičke v cerkvi in vprašajte otroka, če ve, kaj 
ljudje tam počnejo. Nato mu pojasnite, kaj se dogaja na vsakem področju iz 
duhovnega vidika. Pomagajte otroku razumeti, kako dinamična je cerkev z vsemi 
različnimi službami. Če je vreme ugodno, z ogledom nadaljujte še zunaj. 
Pogovarjate se o parkirišču in zelenici, in kako se nekdo mora potruditi, da vse 
izgleda lepo za tiste, ki pridejo v cerkev.  

Dnevna molitev: 

Dragi Gospod, hvala, da imam možnost iti v cerkev. Tako čudovit Bog si. Pri našiem 
verouku se nikoli ne naveličam učenja o Jezusu. Zelo uživam, ko te častim in slavim! 
Pomagaj mi, da se ne bom bal tudi drugim povedati, kako čudovit si. 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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