
Jezusovo otroštvo, lekcija 11, str. 31-33 

 

1. Molitev: Zmolite Oče naš za starše in stare starše. S pomočjo e-delovnega lista 

ponovite zgodbo o treh modri z vzhoda - 

https://www.liveworksheets.com/ey1461389va.  

 

2. Starši, otrokom povejte, kakšno je bilo vaše otroštvo. Morda se (ko boste imeli malo več 

časa) lahko z njimi igrate kakšno igro, ki je bila popularna, ko ste bili sami otroci. Pokažite jim 

ponovno svoje fotografije iz otroštva.  

 

3.Oznanilo:  

V Svetem pismu o Jezusovem otroštvu nimamo veliko napisanega. Od rojstva in do 

dvanajstega leta je samo en stavek: “Ko so izpolnili vse po Gospodovi postavi, so se 

vrnili v Galilejo, v svoje mesto Nazaret.  Otrok pa je rastel in se krepil. Bil je vedno bolj 

poln modrosti in Božja milost je bila z njim.” 

Sveta družina je živela v Nazaretu. Tudi Jezus se je kot otrok gotovo rad igral, kot so 

se in se igrajo vsi otroci. Pomagal je tudi Mariji v gospodinjstvu. Hodil z njo po vodo 

k vaškemu vodnjaku. In pomagal je Jožefu v njegovi tesarski delavnici. 

Tudi do svojega nebeškega očeta je imel lep, pristen odnos, saj ga je klical ABA - očka. 

Podobno v molitvi Oče naš tudi mi kličemo Boga. 

 

4. Naloge – na strani 31 si dobro oglej risbo Jezusa kot otroka in na strani 32 najdi 

delčke, ki na risbi manjkajo.  

- Na strani 32 reši uganki.  

-Na strani 33 razvozlaj skrivno pisavo.  

 

5.  Domača naloga: Pomagaj staršem pri hišnih opravilih.  

 

  

https://www.liveworksheets.com/ey1461389va


Dragi starši! 

Očitno ostajamo tudi ta teden na daljavo. Tokrat vas povabim, da v prvem delu pomagate 

otrokom, se pravi, da jim poveste kako stvar o svoje otroštvu – tudi če boste  vse skupaj 

naredili v drugem vrstnem redu, ni nič narobe.   

Še vedno tudi velja, da naredite pri katehezi toliko, kolikor vam in otrokom dopušča čas 

ob ostalih zadolžitvah. Vsekakor pa naj ne izpade molitev. 

Nadaljnji listi za posamezne lekcije za 1. in 2. razred nekatere še vedno čakajo v 

župnijskem uradu. 

 

Lep pozdrav vam in otrokom, 

fani 

 

 

 

  

 


