
  

Vprašanja za razpravo: 
1) Ali kdo ve, kaj smo ravnokar črkovali? (Hvala, 

hvala, hvala.) 
2) Ali ste bili kdaj tako hvaležni, da ste morali reči 

hvala več kot enkrat? (Dovolite otrokom 
odgovoriti.)   

3) Zakaj  mislite, da ste rekli hvala več kot enkrat? 
(Dovolite otrokom odgovoriti. Mogoče ste bili 
tako navdušeni, veseli in polni sreče, ali pa samo 
hvaležni, da je nekdo naredil nekaj lepega.)  
 

Prijetno je slišati besedo hvala, še bolj pa, ko jo 
izrečemo z veseljem in navdušenjem. Ko se 
zahvaljujemo Bogu, bi morali to početi z veseljem 
in navdušenjem. 
 

 
 
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. 

ZAHVALJEVANJE 
BOGU 

DAN ZAHVALE 

Ta lekcija bo otrokom pomagala naučiti se, kako pomembno se je 
zahvaljevati tistemu, ki mu dolgujemo zahvalo – Bogu Očetu. 

 

 
 

2. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

Teme:  

Blagoslovi, preskrba, hvaležnost, Dan zahvale. 

HVALA, HVALA, HVALA (aktivnost) 
Ta vizualna aktivnost bo pomagala otrokom 
prepoznati njihove občutke, ko rečejo ali slišijo 
besedo »hvala«. 
 

Teme: 
Blagoslov, hvaležnost. 
 
 
 
 

 
 
Čas trajanja: 
Približno 10 minut. 
 

Kaj boste povedali: 
Danes se bomo naučili pomena posebne fraze. 
Vsak od vas bo dobil črko, ki jo naj pobarva in 
okrasi. Ko boste končali, bomo črke dali skupaj in 
pogledali, kaj črkujejo.   
Zdaj, ko smo vsi končali bom klicala črke. Če imate 
črko, ki sem jo poklicala, jo dvignite v zrak in bom 
poklicala nekoga, ki potrpežljivo sedi. Tisti bo 
prinesel črko k meni in jo bomo nalepili na steno. 
Nekatere črke so enake, vendar brez skrbi, vse 
črke bodo uporabljene (pokličite črke eno po eno, 
da sestavite frazo »Hvala, Hvala, Hvala«). 

PRIPOMOČKI: 

Papir, voščenke, lepilni trak 
Predloga (str. 5) 
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Uvod: 
Pred pričetkom pripovedovanja naj se otroci 
zberejo okoli vas. Po uvodu preberite odlomek na 
način kot je prikazano ali neposredno iz Svetega 
pisma. Preberite vsak posamezen odlomek 
preden jim zastavite vprašanja. 
 

Vrstice iz Svetega pisma so nas naučile, da 
bodimo hvaležni Bogu za vse. V nadaljevanju se 
bomo učili o hvaležnosti in skupaj kot razred 
praznovali dan zahvale. 
 

Preberite 1 Timoteju 4,4-5 
 

Vprašanja za razpravo: 
1) Ali je vse ustvaril Bog? (Da.) 
2) Ali v Svetem pismu piše, da je vse, kar je 

ustvaril Bog, dobro ali slabo? (Dobro.)  
3) Če bi hrano naj sprejeli s hvaležnostjo ali jo 

lahko zavrnemo? Zakaj da ali zakaj ne? (Ne, ker 
je Bog naredil hrano, da nahrani naša telesa.)   

4) Ali mislite, da je obrok, ki ga jeste na dan 
zahvale, ustvaril Bog? (Da, čeprav so naši starši 
ali stari starši hrano kupili in jo skuhali, jo je 
Bog ustvaril.)   

 

Preberite Psalm 136 (Medtem, ko berem Psalm 
136, želim, da si zapomnite eno stvar iz vrstic, za 
katero se lahko zahvalite Bogu.) 
 

Vprašanja za razpravo: 
1) Zakaj Psalm 136 pravi, da naj se zahvalimo 

Gospodu? (Ker je Gospod dober.)  
2) Kaj se nikoli ne konča? (Božja ljubezen do nas.)  
3) Za  katero stvar, ki je bila omenjena v Svetem 

pismu in jo je naredil Bog, ste vi hvaležni? 

(Dovolite otrokom odgovoriti.) On, ki je sam 
naredil velike čudeže, on, ki je naredil nebesa 
in zemljo, on zaščiti svoje ljudi, on, ki se nas 
spomni in on, ki oskrbuje naše potrebe, kot so 
hrana, voda, zatočišče itd.  

 
 
 
KROŽNIK ZAHVALE (aktivnost)  
Zabavna aktivnost, ki bo spomnila otroke na 
stvari, za katere naj so hvaležni. 
 

Tema: 
Blagoslov, preskrba, hvaležnost. 
 
 
 
 

 
 
Čas trajanja: 
Približno 15 minut. 
 

Priprava: 
Pred začetkom skopirajte predlogo za vsakega 
otroka. Odvisno od starosti otrok, lahko tudi 
izrežete slike za vsakega otroka in odložite vsak 
komplet slik v svojo kuverto. Razdelite kuverte 
otrokom med aktivnostjo. 
 

Kaj boste povedali: 
Sedaj bomo imeli pojedino ob dnevu zahvale na 
drugačen način. Vsak od vas bo pripravil svoj 
krožnik zahvale. Namesto da bi krožnike obložili s 
hrano, ga bomo obložili s stvarmi, za katere smo 
hvaležni in se za vsako stvar zahvalili Bogu. Vsak 
bo dobil svoj krožnik. Napišite svoje ime na zadnjo 
stran krožnika. Izberete toliko sličic kot želite in jih 
položite na krožnik. Sličice s stvarmi, za katere ste 
h 

»V imenu našega 
Gospoda Jezusa Kristusa 
se nenehoma zahvaljujte 

Bogu Očetu za vse.« 
Efežanom 5,20 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (5 minut) 

Otroci naj večkrat naglas ponovijo vrstico z vami. 
Potem jih vprašajte zakaj naj bi se zahvaljevali 
Bogu Očetu za vse? Za katere stvari bi se lahko 
zahvalili Bogu? Zahvalimo se Bogu trikrat za vse 
tako, da uporabimo naš izraz veselja. Najprej bom 
jaz demonstrirala, potem pa bomo to naredili vsi 
skupaj. »Hvala, hvala, hvala, Gospod za vse.« 

ČAS ZA ZABAVO (15 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Predloga (str. 6) 
Lepilni trak in škarje 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 
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hvaležni, prilepite na krožnik. Vsakič, ko nalepite 
novo sličico, se zahvalite Bogu za stvar, ki jo slika 
prikazuje. Na primer, lahko prilepite sliko svoje 
družine, učitelja, hišnega ljubljenčka. Nato recite: 
»Hvala ti, Bog, za mojo družino, hvala za učitelja, 
hvala za mojega hišnega ljubljenčka, itd.  
Ko otroci končajo s svojimi krožniki, jim dovolite 
da delijo, za kaj so hvaležni in zakaj. 
 
 
 

ZAHVALJUJ SE VSAK DAN (pobarvanka) 
Otrokom razdelite po en izvod predloge (str. 7), ki 
naj jo pobarvajo, nato se pogovorite o vprašanjih. 
 

Vprašanja za razpravo: 
1) Kaj vam je najbolj všeč pri dnevu zahvale? 

(Dovolite otrokom odgovoriti.)  
2) Ali ste vedeli, da Bog želi, naj praznujemo dan 

zahvale vsak dan v letu? (Res je, Bog želi, da 
smo hvaležni vsak dan za naše blagoslove, ki 
nam jih daje.)  

3) Na kakšne načine lahko pokažemo Bogu, da 
smo hvaležni? (Molitev, petje, delitev z drugimi 
itd.)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaključna molitev: 
Tako kot začetna molitev je pomembna tudi 
zaključna molitev. Le-ta dá otrokom priložnost, da 
se zahvalijo Bogu za prigrizke in ostale blagoslove. 
Zaključna molitev naj je kratka. Zapomnite si, da 
otroci želijo čim prej zagristi v prigrizek. 
 

Prigrizek: 
Začnite z zahvaljevanjem Bogu za vse, kar 
preskrbi. Po želji: Priskrbite polnozrnate krekerje, 
čokoladni preliv, mrvice in sadni prigrizek. 
Vsakemu otroku dajte krožnik z polnozrnatim 
krekerjem in preliv. Na krekerje naj s prsti 
namažejo preliv tako, da naredijo glavo in telo ter 
uporabijo mrvice ali sadne prigrizke kot perje.  

LOVLJENJE PURANA (aktivnost)  
Otroci se bodo zabavali ob iskanju purana in 
zahvaljevanju Bogu za vse njegove blagoslove. 
 

Tema: 
Blagoslov, preskrba, hvaležnost. 
 
 
 
 

 
 
Čas trajanja: 
Približno 10 minut. 
 

Priprava: 
Skopirajte čim več sledi puranov. Naredite nekaj 
različnih poti. Skopirajte nekaj slik purana in jih 
skrijte po sobah tako, da sledi peljejo do skritih 
puranov. Na primer, ko otroci sledijo sledem, se 
lahko sled ustavi pri kabinetu in z dovoljenjem 
učitelja lahko odprejo kabinet ter notri najdejo 
prilepljenega purana. Nato lahko skupaj zavpijejo 
»Hvala ti, Bog, za purana«. (Po želji lahko nalepite 
puranje sledi na tla, da se ne bodo premikale, ko 
bodo otroci hodili po njih.)  
 

Kaj boste naredili: 
Po vrsti vodite otroke enega za drugim na 
lovljenje puranov po sobi. Spodbudite jih, naj 
oponašajo in se oglašajo kot purani.  
 

Kaj boste povedali: 
Čas je za lovljenje puranov. Ujemimo nekaj 
puranov. Sledili bomo puranjim sledem tako, da 
jih oponašamo in jih ne ustrašimo. Ko bomo našli 
purana, ga bomo pokazali in rekli »Hvala ti, Bog, 
za tega purana in za vse blagoslove, ki nam jih 
daješ«. Naredimo to enkrat skupaj in povejmo 
naglas »Hvala ti, Bog, za tega purana in za vse 
blagoslove, ki jih daješ«. Odlično opravljeno! Kdo 
je pripravljen na iskanje puranov? 
  

 
 
Na koncu srečanja dajte vsakemu otroku kopijo, 
da jo odnese domov. 
 
 

 
 

MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 

DODATNI ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

ZAKLJUČNA AKTIVNOST (5-10 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Predloga – sledi purana (str. 8) 
Predloga – slika purana (str. 9) 
 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 
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Kaj smo se naučili: 

Danes so je vaš otrok naučil, da moramo praznovati dan zahvale vsak dan v letu 
tako, da se zahvaljujemo Bogu dnevno za vse, kar preskrbi. Razpravljali smo o tem, 
kakšen je občutek, ko nekdo pokaže, da je hvaležen (svetopisemsko besedilo iz 1 
Timoteju 4,4-5 in Psalm 136).  

 

Kaj si bomo zapomnili:   

»V imenu našega Gospoda Jezusa Kristusa se nenehoma zahvaljujte Bogu Očetu za 
vse.« (Efežanom 5,20)  
 
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: 

Berite Sveto pismo skupaj kot družina: Psalm 95,2 in Psalm 100,4. Razpravljajte o 
tem, kaj pomeni hvaliti Boga in biti hvaležen. Pomagajte otroku sestaviti seznam 
načinov, kako se zahvaliti Bogu ob dnevu zahvale. Seznam naj vsebuje načine, na 
katere lahko otrok pokaže Bogu, da ceni vse, kar je on preskrbel. Ko je seznam 
končan, ga obesite na vidno mesto.  

 

Dnevna molitev: 

Dragi Gospod, hvala, ker vedno poskrbiš za svoje ljudi. Nauči me, kako ostati 
hvaležen, videti veliko tvojih blagoslovov vsak dan in ceniti blagoslove v mojem 
življenju. 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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