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DNEVNI RED - PONEDELJEK 

  

7h   MAŠA (kdor želi) 

7.30   ZAJTRK 

8h      ZBOR ANIMATORJEV: pregled dneva in tekočih obveznosti 

9h PRIHOD OTROK:  igre z otroki 

9. 30   PROTOKOL: vzkliki skupin, dvig zastave in himna, vzklik oratorija 

9. 45   DRAMSKA IGRA 

10h KATEHEZE 

11.00  – 
11.15   

Igre pred cerkvijo ali na igralih, če bo lepo vreme, petje pesmi – na 
čem bi sedeli – rdeči sedeži??? 
 
PREDSTAVITEV SKUPIN , PLAMEN DNEVA 

11. 45 MOLITEV v kapeli 

12h KOSILO 

 igre pred cerkvijo ali v dvorani 

13h      DELO v kuhinji 

 pomoč v kuhinji – karkoli – priprava za večerjo. 
 
Naučimo pesem V mojih mislih si le Ti, Gospod.   
Pripravimo videospot na temo HVALEŽNOST.  
Mlajšim pripravimo pobarvanke. S pomočjo le-teh pripravijo 
videospot.  

15.25   Molitev ene desetke rožnega venca v cerkvi in petje pesmi (pred 
vsako Zdrava Marijo eden od otrok – spontano – pove zahvalo). 

15.45   Zbor v dvorani  

16h    PROTOKOL:  vzkliki skupin, spust zastave in himna, vzklik oratorija 

16.30   REFLEKSIJA  za animatorje in pregled naslednjega dne, delo po 
delovnih skupinah 

19h    VEČERJA (za vse animatorje) 

21.00 MOLITEV v dvorani 
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1. dan:  BOG NAS IZ LJUBEZNI OBDARJA 

 
Zgodba: 
 
Praznikovi se zberejo pri zajtrku in molijo Tebe ljubim Stvarnik moj. Ob tem se 
pogovarjajo, da je vse Božji dar. Mama Mojca napove novo rojstvo. Ivana se spomni, 
da je  tudi Lojzeta Grozdeta Bog želel in se zanj zavzel. Tudi oni se veselijo novega 
člane družine. 
 
Plamen dneva: 
BOG JE OGENJ, KI GORI, Z LJUBEZNIJO NAS OBDARI. 
 
Cilji:  
Spoznati, kaj vse nam Bog podarja in za kar smo mu lahko hvaležni. 
 

Bog me je poklical v življenje, že v telesu moje matere me je upodobil. Dal mi je 
veliko talentov, družino, prijatelje in vsak dan me obsipa z drobnimi pozornostmi, da 
se lahko veselim.  

 
Interakcijske igre: SPOZNAVANJE!!! Gordijski vozel, Pajkova mreža, Ščurke tepst, Igra 
s stoli, Ali poznaš svojega soseda?, Igra z žogico, Zeleni krokodil 
 
Pesmi: Ko Jezus je začel učiti, Školjke, Mnogo poti, Jezus ljubi vse otroke, Kdo je 
ustvaril mene tebe njega, Vstani in steci, Pridi hitro bodi z nami 
 
Dejavnost: 
1. 
Kdo so Praznikovi?  
Kaj radi počnejo? 
Česa so se spomnili iz oratorija? 
Za kaj vse so Bogu hvaležni? 
Kaj jih je to jutro še posebej razveselilo? Katera novica? 
 
2. 

Gospod kliče in vabi v življenje tudi vsakega izmed nas. Tudi nam daje veliko darov 
(talentov, družino, prijatelje …) in drobnih trenutkov, ki se jih lahko veselimo in za 
katere smo mu hvaležni. 

 
Česa ste se danes zjutraj razveselili? 
Ste radi prišli na oratorij? 
Ste se razveselili starih prijateljev ali ste bili veseli, ker ste spet srečali svoje 
animatorje? 
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Kaj vse nam Bog daje – za kaj vse smo lahko hvaležni? 
Se vselite svoje družine? Katerih trenutkov se radi spominjate? 
 
3. 
Vsak od otrok pomisli na lepe trenutke, ki jih je doživel v družini, za kaj vse je Bogu 
hvaležen. Te izkušnje si podelimo. (Animatorji »pomagamo razmišljati«.) Vsak od 
otrok si izbere eno lepo izkušnjo iz družine in pomisli, kateri predmet iz narave bi ga 
lahko spomnil na to izkušnjo (npr. S starši smo na morju nabirali kamenčke. Bilo mi je 
lepo. Sedaj najdem kamenček, ki me na to spominja. / Roža me spominja na mamo, s 
katero rad zalivam rože. Bogu sem za to hvaležna.) Nato gremo ven in poiščemo vsak 
svoj predmet (rožo, kamen, vejico …). 
 
Vrnemo se v sobe in si podelimo. 
 
V primeru slabega vremena bomo z mlajšimi ostali v sobi. Ti lepe trenutke narišejo, 
večji grejo v vsakem primeru ven (z dežniki). 
 
Otrok čuti, da je za vsem, za vsemi lepimi trenutki Bog in da smo mu za vse, kar nam 
daje, lahko hvaležni.  
 
4. 
Iz pogovora  izpeljemo: 

- ime skupine 
- vzklik 

 
Sklep:  
Gospod vsakega od nas kliče in vabi v življenje zato, da bi se veselil sebe, bližnjega in 
vsega, kar nam vsak dan Bog podarja. 
Danes bomo še posebej pozorni na to, kaj vse nam je podaril Bog, da bi nam pokazal, 
kako nas ima rad. Za to mu bodimo hvaležni. 
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DNEVNI RED - TOREK 

7h   MAŠA (kdor želi) 

7.30   ZAJTRK 

8h      ZBOR ANIMATORJEV: pregled dneva in tekočih obveznosti 

9h PRIHOD OTROK:  igre z otroki 

9. 30   PROTOKOL: vzkliki skupin, dvig zastave in himna, vzklik oratorija 

9. 45   DRAMSKA IGRA 

10h KATEHEZE 

11h  – 
11.15h  

Igre v dvorani – hiške, bansi, človek ne jezi se – ta velik 
 

11. 45 MOLITEV v kapeli 

12h KOSILO 

 igre pred cerkvijo ali v dvorani 

13h      DELAVNICE: predstavitev nadaljnjega dela v cerkvi  
 

 pečenje hostij – sestra Anica, Mihal, Monika, Maja 

 čiščenje cerkve –  Katja,  Veronika, Marjan, Igor, Andreja 
pometanje med klopmi  
brisanje praha  
brisanje tal 
zlaganje podobic 
podiranje vencev 
zamaški na epruvet 

 izdelovanje rožnega venčka + predstavitev zakristije – Eva, 
Barbara, Janja, Arlena, s. Ancila 

15.25   Molitev ene desetke rožnega venca v cerkvi s s. Ancilo 

15.45   zbor v dvorani  

16h    PROTOKOL:  vzkliki skupin, spust zastave in himna, vzklik oratorija 

16.30   REFLEKSIJA  za animatorje in pregled naslednjega dne, delo po 
delovnih skupinah 

19h    VEČERJA (za vse animatorje) 

21.00 MOLITEV v dvorani 
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2. dan:  BOG JE Z MANO IN MI ODPUŠČA 

 
Zgodba: 
Atu Jožetu nič ne gre od rok škorji so raztrgani, vil ne najde ..., ko pride v hišo se jezi 
na razmetane copate, vse gre narobe.  Opoldne pa se vsem opraviči in prizna svojo 
jezo. Tudi Lojze se jezi in v jezi ubije kokoš in rabije brento, vendar mu je žal in se želi 
poboljšati. 
 
Plamen dneva: 
BOG JE OGENJ, KI GORI, LUČ PRIŽIGA V TEMI. 
 
Cilji:  
Začutiti, da je Bog ves čas z mano in mi odpušča. Iz napak in grehov se moramo učiti 
živeti. 
 

Bog je ogenj, ki v meni uničuje, sežge slabo. 

 
Interakcijske igre: Tapkanje, Hitro spremeni gibe, Hiške 
 
Pesmi: Svetel plamen, Najlepšo pesem, Nič ne de, če so poti, Ti si moj prijatelj 
 
Dejavnost: 
 
1. 
Zakaj se je ata Jože jezil? 
Kako pa je bilo potem pri Praznikovih? 
Kaj so se pogovarjali pri kosilu? 
Kaj so povedali o Lojzetu? 
Kaj je spoved? 
Pri čem nam spoved pomaga? 
 
Pri spovedi nam Bog vedno znova odpušča. S tem nam daje možnost, da začnemo 

znova.  
 
2. 
 

Vsak otrok dobi podobo polomljenega, zanemarjenega 
človeka na barvnem listu. Vanjo vpiše svoje konkretne 
primere ob grehih, ki so našteti. Kdaj sem jaz len, kdaj 
opravljam, kdaj preklinjam, kdaj se zlažem, kradem … 
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Kaj je kdo napisal, predstavimo. Nato si vsak izbere eno slabost, en greh in napiše, 
kako se bo proti njemu boril. Poudarimo, da si v boju zoper greh lahko med seboj 
pomagamo. 
 
V sredino damo narisano podobo srečnega človeka.  
V krogu si podelimo rešitve in SKUPAJ naredimo trganko (trganka predstavlja spoved) 
– kolaž iz naših novih poti in starih grehov.  
 
TAMALI: 
Na barvni papir narišejo greh, ki so ga naredili (neumnost …).  
Te barvne papirje natrgajo. Kot trganko oblepijo velikega fantka. 
 
Najmlajša skupina dobi tudi Svetopisemski spomin.  
 
Sklep: 
V molitvi bom prosil Boga, naj mi v skušnjavah pomaga izbirati dobro. Skupaj zmolimo 
kesanje. 
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DNEVNI RED - SREDA 

  

7.30   ZAJTRK 

8h      ZBOR ANIMATORJEV: pregled dneva in tekočih obveznosti 

9h PRIHOD OTROK:  igre z otroki 

9. 30   PROTOKOL: vzkliki skupin, dvig zastave in himna, vzklik oratorija 

9. 45   DRAMSKA IGRA 

10h KATEHEZE 

11h – 
11.15   

Igre pred cerkvijo ali na igralih, če bo lepo vreme, petje pesmi – na 
čem bi sedeli – rdeči sedeži? 
 
Igre v dvorani – hiške, bansi, človek ne jezi se – ta velik,  

11. 45 MOLITEV v kapeli 

12h KOSILO 

13h      PRIČEVANJE - Šli bomo k sestram. Skupaj z njimi bomo delali, se z 
njimi pogovarjali, molili … 

 peka za zakusko 

 čiščenje 

 učimo se reda 

 srečanje s sestrami 

15h - 
15.45h  

Otroci povejo, kaj so se naučili, sestre nas naučijo pesmico, skupaj 
zmolimo rožni venec 

15.45h 
 

Dejavnost s starši: Pričakamo jih zunaj, se gremo hiške. Ko končamo, 
jih povabimo, da stopijo skupaj prave hiške (družine). Tako se potem 
v krogu predstavijo, povedo, kdo še živi v njihovi hiški … Otroci, ki ne 
bi imeli staršev, prav tako povedo, kdo so, kdo v njihovi hiški živi. Za 
oporo  k njim stopimo prostovoljci – jih posvojimo. Nato gredo starši 
in otroci skupaj v oratorijske skupine. Animatorji skupine jim 
razdelijo nalepke, nanje napišejo svoja imena. Tako opravljeni 
gremo v dvorano k sv. maši.  
V primeru dežja se v dvorani prav tako zbiramo po skupinah. Starši 
se torej priključujejo otrokom v njihovih skupinah. Prav tako si 
razdelijo nalepke in nanje napišejo imena. Na kratko se predstavijo 
drug drugemu, nato pa se skupaj igrajo eno igro. Sledi sv. maša.  

16.30h MAŠA 

 ZAKUSKA 
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3.  dan:  BOG ME KLIČE,  DA PRIČUJEM 

 
Zgodba:  
Sošolci se norčujejo iz Jakoba, da moli pred jedjo, sodeluje kot ministrant pri maši. 
Zato, da bi lahko vztrajno oznanjali se Praznikovi naslonijo na molitev. Tudi Lojze 
Grozde se je naslanjal na molitev in v katoliški akciji vztrajal. Enega sošolca je iskal cel 
dan, da bi ga povabil k srečanju v katoliški akciji. Tudi mi prosimo Boga, da bi bili tako 
vztrajni v dobrem . 
 
Plamen dneva:  
BOG JE OGENJ, KI GORI, LUČ PRINAŠA MED LJUDI. 
 
Cilji:  
Spoznati, da nam Bog na različne načine daje moč, kako s svojim življenjem pričevati. 
 
Pesmi: Jezus ljubi vse otroke, Odrini na globoko, O moj Gospod, Luč 
 
Dejavnost: 

1.  

 Zakaj je Jakob žalosten? 

 Kako mu starši pomagajo, kaj mu svetujejo? 

 Kaj potrebujemo, da bi lahko vztrajno oznanjali vero?  
Molitev, zakramente, prijatelje, ki nas usmerjajo. Z vestnostjo in odgovornostjo pri 
vsakdanjih opravilih smo drugim lahko zgled. 

 

2. 
 
Jezus nas vabi, da zanj pričujemo prav v vsakem trenutku. Otroci najbolj pričujemo 
zanj, ko smo vestni pri preprostih vsakdanjih delih, ko pomagamo svojim staršem, 
pridno pišemo domače naloge …  
 
Skupaj z otroki se pogovorimo: 

- Kaj smo počeli ta teden?   
- K čemu so nas Praznikovi ta teden nagovarjali? 
- Kaj je nas najbolj nagovorilo? 

 
Vsak izbere 3 »dejavnosti, dela«, ki si jih je v tem tednu najbolj zapomnil in za katere 
se bo lahko vsak dan trudil. (Npr. Vsak dan bom lepo pospravil posteljo. / Vsak dan 
bom vestno napisal vso domačo nalogo. / Vsak večer bom zmolil.) Zapiše jih v tabelo 
na tablico iz plute. (Primer tabele, ki jo bo narisal na plutasto tablico.) Tablice 
okrasimo, preluknjamo in navežemo vrvico, da jih bomo lahko obesili na steno. 
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Primer: 

 
 

sem se trudil nisem se trudil 

 
Vsak dan bom lepo pospravil posteljo. 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
Vsak dobi 4 žebljičke. Vsak dan bo vsakega zapičil na ustrezno mesto – če se bo za 
dejavnost trudil, bo zapičil na mesto »sem se trudil«, če se ni, zapiči »nisem se trudil«.    
 
Sklep: 
Jezus nas vabi, da zanj pričujemo prav v vsakem trenutku. Otroci najbolj pričujemo 
zanj, ko smo vestni in odgovorni pri preprostih vsakdanjih delih (ko pomagamo svojim 
staršem, pridno pišemo domače naloge … ) Za pomoč ga lahko prosimo v molitvi, moč 
nam daje v zakramentih, pošilja nam prijatelje, ki nas usmerjajo. S svojim zgledom 
tako pričujemo Zanj. 
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IGRE, BANSI 

Spoznavne igre: 
- Postavi se po abecedi 
- Presedanje 
- Ime + gib 
- Ščurke tepst 
- Zeleni krokodil 
- Pajkova mreža 
- Atomčki 
-  

Različne igre: 
- Mačka in miš 
- Indijančki (Kili, kili Jaka, Zaka) 
- Gnilo jajce 
- Žoga v krogu 
- Hiške 
- Peter in Pavel 
- Anfore 
- Bibiti, bibiti bob 
- Podiranje mostu 
- Impulz – Telegram 
- Tapkanje 
- Samuraj 

- Pepček 
- Poštevanka (Neža) 
- Ali imaš kaj rad svoja dva soseda 
- Angelček (Mežikanje) 
- Morilec 
- Kokice (naključno štetje do 10, 

če dva hkrati rečeta številko, 
začnemo znova) 

- Države (ugani državo, ki jo imam 
v mislih, na črtko P) 

- Psihiater 
- Turisti na Kitajskem 

- Kdo se boji Črnega moža  
- Katera žival sem 

Bansi: 
- Kranjski Janez 
- Jaz imam tako, pa tako hišo 
- Lubenica 
- Rdeča kapica 
- Jon Marijon 
- Morski pes 
- Tri majhne žabice 
- Dal Kongo 
- Los 

- En mali slonček 
- Konjske dirke 
- Drevo je zelenelo 
- A gremo na lov La, laj, laj lero 
- Dvigni peruti, razmigaj tipalke 
- Konjenik (Karin) 
- Pingvin (Neža) 
- Žabice 
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ORATORIJSKE LITANIJE 

 

Gospod, ki nam daješ mir Usmili se 
nas! 
Jezus, ki nas učiš pravega veselja 
Gospod, ki nas učiš ljubiti 
  
Gospod, prijatelj v molitvi. Sliši nas!  
Dobri Bog, pomagaj nam v težavah. 
Usliši nas! 
 
Bog, ki nam pomagaš vztrajati v 
Resnici. Usmili se nas! 
Bog naš pravi Oče 
Bog naš prijatelj 
  
Oče miru, upanja, ljubezni 
Bog, ki nas usmerjaš na pravo pot 
Učitelj, ki nas opominjaš 
Sveti Duh, ki razsvetljuješ s svojo lučjo 
naš razum 
Duh veselja do življenja 
Duh veselja do soljudi  
  
Luč na naši poti 
Svetilnik v temi 
Steber našega življenja 
Kompas na naši poti 
Naše varno zavetje 
Neskončna ljubezen 
Žarek veselja in upanja 
Neutrudljiv poslušalec 
 
Vir vsega dobrega 
Ti, naša spodbuda in tolažba 
Ti, naše upanje 
  
Ti, ki nas povezuješ 
Ti, ki nas varuješ 
Ti, ki skrbiš za nas 
Ti, ki nam kažeš pravo pot 
 

Ti, ki nam odpuščaš grehe 
Ti, ki nas učiš ponižnosti  
Ti, ki ne nehaš ljubiti 
  
Ti, ki nas odpiraš za bližnjega 
Ti, ki nas očiščuješ in utrjuješ v trpljenju  
Ti, ki nas imaš rad, ne glede na to, da 
grešimo 
Pridi k nam! 
Ne pozabi na nas! 

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, 
– prizanesi nam, o Gospod 
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, 
– usliši nas, o Gospod 
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, 
– usmili se nas. 
Molimo. Tvoj Sveti Duh, o Bog, naj nas 
razsvetli, razvname in očisti, prepoji s 
svojo nebeško roso in stori rodovitne v 
dobrih delih. Po Kristusu, našem 
Gospodu. Amen. 

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih 
vernih in vžgi v njih ogenj svoje 
ljubezni. 
Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo. 
In prenovil boš obličje zemlje. 

Molimo. Bog, naš Oče, Sveti Duh nas 
razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da 
bomo v življenju spoznali, kaj je prav, in 
vselej radi sprejemali njegove 
spodbude. Po Kristusu, našem 
Gospodu. Amen. 
 
 
 
Blaženi Lojze Grozde, prosi za nas! 


