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1. dan: PODELIM na tvojo besedo 

 
 
Zgodba: 
Peter in Tadej hodita proti Rimu. Utrujena sta in lačna. Kar imata, si razdelita. 
Petra skrbi, kako bo v Rimu. Tadej ga spomni, da nista sama, da je z njima Bog. 
V Rimu pride ponju Antonij, ki ga prepoznata po posebnem znamenju, ki ga 
nariše. Pelje ju k sebi domov, kjer ju čakajo kristjani. Spregovorita jim o Jezusu 
in jim predstavita, kako živijo kristjani sedaj v Jeruzalemu. Marka in Julijo 
preseneti, da si vse delijo, tudi igrače. Povabita jih, da tudi oni sprejmejo to 
logiko. 
 
Cilji: Spoznati, kaj imam in kako lahko to delim. 
 

7h   MAŠA za animatorje (kdor želi) 
7.30   ZAJTRK 

8h      ZBOR ANIMATORJEV: pregled dneva in tekočih obveznosti 
9h PRIHOD OTROK: igre z otroki 

9.30   DRAMSKA IGRA 
9.45h KATEHEZE 

11.00   Igre pred cerkvijo ali na igralih, če bo lepo vreme, petje pesmi  

11.25   PREDSTAVITEV SKUPIN, BESEDA DNEVA 

11.45 MOLITEV v kapeli 

12h KOSILO 
 IGRE pred cerkvijo ali v dvorani 

13h      Peka peciva za starše, priprava kave in prostora. 
Če bo čas, igra zunaj 

15.25 ZBOR - MOLITEV DESETKE rožnega venca v dvorani in petje 
pesmi  

15.55    PROTOKOL: vzkliki skupin, spust zastave in himna, vzklik 
oratorija, nagovor staršem – na kratko o temi dneva in o tem, 
da smo jim pripravili piškote in kavo  

16h - 
16.45 

DRUŽENJE S STARŠI, razstava katehez 

17h REFLEKSIJA za animatorje in pregled naslednjega dne, delo po 
delovnih skupinah, vaje za igrico 

19h    VEČERJA (za vse animatorje) 

21.00 MOLITEV v dvorani 
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Interakcijske igre za spoznavanje: Gordijski vozel, Pajkova mreža, Ščurke tepst, 
Igra z žogico, Zeleni krokodil, Kdo je za odejo 
 
Interakcijska igra za uvod v vsebino: 
Naj se presedejo vsi tisti, ki …  
Igro naj vodi animator, ki navaja primere … 
Kdo sem? – vsi tisti, ki jih je strah teme, ki se veselijo počitnic … 
Kaj počnem? – ki igrajo, kakšen inštrument, ki vsak dan pišejo domačo nalogo, 
ki zjutraj radi vstanejo … 
Kaj imam? – ki imajo svoje kolo, ki hodijo na kosilo v šolo 
 
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. 
O kom govori oratorijska zgodba? 
Kam sta bila namenjena Peter in Tadej? 
Kaj se je dogajalo na poti? 
Kaj je Petra skrbelo? 
Kdo ju je sprejel v Rimu? 
Kako sta se z Antonijem prepoznala?  
Kam jih je peljal? 
O čem so kristjani govorili s Petrom? 
Kako so takrat živeli kristjani v Jeruzalemu?  
Kaj je tako presenetilo Marka in Julijo? 
K čemu sta Peter in Tadej povabila kristjane v Rimu? 
 
2. 
Otroci dobijo na list narisanega Petra. Animator ob sliki razloži, da je Peter delil, 
kar je imel: delil je materialno (kruh, jabolko), to, kar je znal (vedel o Jezusu in 
njegovem nauku), to, kar je doživljal, čutil (strah). 
Otroci nato v risbo napišejo: 
kruh - KAR IMAJO, 
popotna torba - KAR ZNAJO – SVOJE TALENTE, 
srček - KAR SO.  
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2. 
TA MALI 
Pogovor: Pri kristjani so med seboj delili vse, kar so imeli. 
V krogu se pogovorite, otroci pripovedujejo: Kaj pa imate vi? Kaj pa vi znate?  
 
Otroci narišejo nekaj, kar imajo ali znajo. 

 
3. 
V krogu se pogovorite, otroci pripovedujejo: 
Kaj imate? Kaj znate? Kaj ste? 
Zakaj menite, da vse to imate, znate, ste? Čemu je to namenjeno? 
Poklicani smo, da vse, kar imamo, znamo in smo delimo z drugimi.  
Kako pa mislite, da to kar imate, znate in ste, delite z drugimi? Na kakšen 
način? 
Igrače lahko drugim posodim, s tem, kar znam lahko druge razveselim (če znam 
igrati na inštrument, lahko komu zaigram nanj), ko sem vesel, lahko svoje 
veselje delim z drugim … 
Vse, kar imamo in znamo, smo povabljeni, da delimo z drugimi. Le to nas bo 
osrečilo. Če stvari delimo, se s tem povezujemo in gradimo prijateljstva. Če pa 
vse tiščimo le zase, ostanemo sami.   
 
 
4. 
Iz tega pogovora izpeljemo: 

 ime skupine 
 vzklik 

 
Sklep: Poklicani smo, da vse, kar imamo, znamo in smo delimo z drugimi. Le to 
nas bo osrečevalo in razveseljevalo. 
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2. dan: POTRPIM na tvojo besedo 

 

Zgodba:  
Peter na ulici govori množici o Jezusu. Približata se mu vojaka, ki od njega 
zahtevata, naj neha govoriti. Ker vztraja, ga odpeljeta v zapor. Kristjani Petra 
čakajo za mašo. Otroka sta lačna. Mama ju spodbuja naj potrpita. Priteče Tadej, 
ki pove, da so Petra zaprli v ječo. Molijo zanj. Tudi Peter v ječi moli. Sprašuje 
Boga, kaj želi od njega. Pride angel in ga reši. 
 
Cilji: Spoznati, da so tudi tista dela, ki jih opravljam z muko, smiselna in 
potrebna. Spoznati, da je trpljenje smiselno. 
 
Interakcijske igre: Gordijski vozel, Ščurke tepst, Hitro spremeni gibe, Kdo je za 
odejo 

7h   MAŠA za animatorje (kdor želi) 
7.30   ZAJTRK 

8h      ZBOR ANIMATORJEV: pregled dneva in tekočih obveznosti 
9h PRIHOD OTROK: igre z otroki 

9.20   PROTOKOL: vzkliki skupin, dvig zastave in himna, vzklik oratorija 
9.35   DRAMSKA IGRA 

9.50  KATEHEZE 

11h  Igre pred cerkvijo ali na igralih, če bo lepo vreme, petje pesmi  
11.30 BESEDA DNEVA in MOLITEV v kapeli 

12h KOSILO 
 IGRE pred cerkvijo ali v dvorani 

13h      LOV NA SKRITI ZAKLAD (dela)  
 Igre zunaj – črni mož, pšenica, bansi, hitro spremeni gibe, 

rajanje, obroči, čuvaj RUNO, ugani spremembe 
15.25 ZBOR -  MOLITEV DESETKE rožnega venca v dvorani/cerkvi in 

petje pesmi  
15.55    PROTOKOL: vzkliki skupin, spust zastave in himna, vzklik 

oratorija, povabilo staršem, da se po protokolu ustavijo na 
delavnici  

16h - 
16.45 

USTVARJALNA DELAVNICA s starši (hiške za pomoč pri 
pospravljanju), razstava katehez 

17.00   REFLEKSIJA za animatorje in pregled naslednjega dne, delo po 
delovnih skupinah, vaje za igrico 

19h    VEČERJA (za vse animatorje) 
21.00 MOLITEV v dvorani 
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Pesmi:  
 
Dejavnost: 
1. 
Kaj je Peter počel? 
Kdo je prišel in k čemu ga je nagovarjal? 
Kakšen je bil Petrov odgovor? 
Kako sta se vojaka odzvala? 
Kaj se je tačas dogajalo na domu pri Antoniju? 
O čem so se pogovarjali? 
K čemu je mama spodbujala otroke, medtem ko so čakali Petra? 
Kaj jim je Tadej sporočil? 
Kaj so kristjani storili? 
Kdo je Petra rešil iz ječe? 
  
2.  
Pogovor: Petra so danes zaprli v ječo. Tam ni mogel početi, kar bi želel. Trpel je, 
ker ni imel postelje, hrane, ker ga je zeblo, ker je bil zaprt. Moral je potrpeti. 
Tudi mi ne moremo vedno početi, kar bi želeli. Počutimo se kot v ječi.  
 
Otroke vprašamo, kdaj so tudi oni tako kot Peter v ječi in ne morejo početi, kar 
bi želeli? Se tako počutijo ob kakšnih opravilih (oblačenju, hrani, pospravljanju, 
domačih nalogah, učenju). Zakaj pa je dobro, da potrpijo in tisto, kar jim ni všeč 
vseeno opravijo? Npr. ko so lačni ne vzamejo piškota – za kosilo potem pojedo 
vse, jedo s tekom in veseljem, naučijo se potrpeti, se potrudijo vsak dan narediti 
nalogo – snov se potem laže naučijo za test, naučijo se vztrajnosti.  
 
3. 
Otrokom razdelimo trakce, vsakemu enega (iz katerega bomo sestavili ječo), in 
angela, ki bo predstavljal Boga. Otroci na trakec (rešetko) napišejo delo (lahko 
več), ki ga opravljajo z muko (ali situacijo, v kateri težko potrpijo), na angela pa 
v čem vidijo smisel tega dela (oz. tega, da kljub muki potrpijo). (Npr: ko so lačni 
ne vzamejo prigrizka – za kosilo potem pojedo vse, jedo s tekom in veseljem, 
naučijo se potrpeti.) 
 
4. 
Vsaka skupina dobi plakat, na katerega otroci nalepijo trakce kot ječo, ob 
trakce pa tudi angele. 
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5. 
Pogovor:  
Če ne potrpimo, ko je treba, bo zaradi nas trpel nekdo drug. Npr.: Če ne 
naredim domače naloge, se ne učim boriti z lenobo. Tako se z lenobo ne borim 
niti pri drugih opravilih, ki jih mora zato namesto mene delati nekdo drug. Če se 
nočem igrati, ker se mi ne da, bo žalostna sestrica … 
 
Kako so kristjani pomagali Petru v ječi? Kako meni drugi lahko pomaga pri 
opravljanju del, ki jih opravljam z muko? Kaj če drugi delo naredi namesto 
mene? Mi s tem pomaga?  
 
Sklep: Poklicani smo, da potrpimo, ko je treba in opravljamo vse tisto, kar je 
potrebno, tudi, če nam je težko. Trpljenje, ki ga nosimo namesto drugega, nas 
povezuje. 
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3. dan: PODARIM na tvojo besedo 
 
 

Zgodba: 
Peter in Antonij srečata premraženega berača. Peter mu da svoj plašč. Med 
pogovorom, da je treba potrpeti, Antonij poskrbi za Petra. Prideta k Antoniju 
domov, kjer Mark pove, da Petra iščejo vojaki. Peter zbeži. Na begu sreča 
Jezusa, ki ga spodbudi, naj se vrne nazaj v Rim in tudi on daruje vse, kar ima za 
druge – svoje življenje. 
 
Cilji: Videti, s čim vse sem obdarjen in da sem poklican k odpovedi in podarjanju 
drugemu. 
 
Interakcijske igre: Gordijski vozel, Ščurke tepst, Hitro spremeni gibe, Kdo je za 
odejo 
 
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 
 
 
 
 

7h   MAŠA za animatorje (kdor želi) 
7.30   ZAJTRK 

8h      ZBOR ANIMATORJEV: pregled dneva in tekočih obveznosti 
9h PRIHOD OTROK: igre z otroki 

9.20   PROTOKOL: vzkliki skupin, dvig zastave in himna, vzklik oratorija 
9.35   DRAMSKA IGRA 

9.50 KATEHEZE 

11h  Igre pred cerkvijo ali na igralih, če bo lepo vreme, petje pesmi  
11.30 BESEDA DNEVA in MOLITEV v kapeli 

12h KOSILO 
 IGRE pred cerkvijo ali v dvorani 

13h      VELIKA IGRA  
15.00 ZBOR - MOLITEV DESETKE rožnega venca v dvorani in petje 

pesmi 
15.25   Sprejemanje staršev, igra z njimi 

16h - 
16.45 

MAŠA, PROTOKOL: vzkliki skupin, spust zastave in himna, vzklik 
oratorija,  DRUŽENJE, razstava katehez 

 Pospravljanje, refleksija 
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Dejavnost: 
1. 
Koga vidi Peter ob cesti? Kaj naredi? 
O čem se pogovarjata z Antonijem? Kaj naredi Antonij? 
Kaj jima sporoči Mark? 
Kaj se Peter sprašuje in kaj naredi? 
Kdo pride Petru naproti? 
O čem se s Petrom pogovarja? 
K čemu povabi Petra? 
 
 
2. 
S. Anica nam bo vsem skupaj predstavila vrtce v Albaniji in otroke, ki bodo 
potrebovali naše stvari.  
 
3. 
Pogovor: gotovo imate doma stvari, ki so vam ljube, tako kot je bilo Petru ljubo 
življenje.  
Kaj je ta stvar? Vsak od otrok pove, katera je ta stvar in zakaj mu toliko pomeni. 
Bi jo lahko podarili komu od teh otrok, o katerih je govorila sestra?  
 
4. 
Otroci temu otroku napišejo pismo (pri mlajših naj otrokove misli zapiše 
animator). Lahko mu tudi kaj narišejo. V pismo lahko napišejo, zakaj jim ta stvar 
toliko pomeni in kaj lepega mu želijo. 
 
5. 
Povabimo jih, da do naslednjega tedna s starši to igračo, predmet prinesejo v 
škatlo, ki bo ob vhodu v Gnidovčev dom. 
 
Sklep: Poklicani smo, da se temu, kar imamo, odpovedujemo in s tem 
obdarjamo druge. 
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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 bop 
 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 Marion 
 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 

 

 


