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DNEVNI RED 

  

7.00   MAŠA (kdor želi) 

7.30   ZAJTRK 

8.00    ZBOR ANIMATORJEV: pregled dneva in tekočih obveznosti 

9.00 PRIHOD OTROK:  igre z otroki 

9.30   PROTOKOL: vzkliki skupin, dvig zastave in himna, vzklik oratorija 

9.45   DRAMSKA IGRA 

10.00 KATEHEZE 

11.00 - 
11.15   

zbor pred cerkvijo, petje pesmi 

11.45 MOLITEV v cerkvi 

12.00 KOSILO 

 igre pred cerkvijo 

12.45    Predstavitev delavnic 

13.00 DELAVNICE: predstavitev delavnic, razdelitev v delavnice, otroci 
stopijo k tablam, 

14.15   zbor pred cerkvijo 

14.30   ŠPORTNE IGRE 

15.45   zbor pred cerkvijo, razglasitev rezultatov,  

16.00  PROTOKOL:  vzkliki skupin, spust zastave in himna, vzklik oratorija 

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

19.00    VEČERJA (za vse animatorje) 

21.00 MOLITEV pred cerkvijo (kdor želi) 
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1. DAN:  Z DOMINIKOM SEM USTVARJEN ZA SREČO 

 
KOTIČEK ZA ANIMATORJE: 

Zgodba: 
Dominik Savio se je rodil v dobri kmečki in krščanski družini v Italiji. Rad je imel 
starše in jim pomagal. Rad je imel Boga. Izogibal se je vsemu slabemu. Nekoč je 
njegovo družino obiskal grob kovač, ki je preklinjal in pred jedjo ni zmolil. Dominika 
je njegovo obnašanje tako prizadelo, da se je umaknil od mize.   
 
V vsakem izmed nas je želja po lepem in dobrem. Če temu sledimo, bomo srečni. 
 
Beseda dneva:  
Z Dominikom SEM USTVARJEN za srečo 
 
Cilj: Spoznati, kaj je dobrega v meni in to varovati. 
 
Pesmi: Ko Jezus je začel učiti, Jezus ljubi vse otroke, Kdo je ustvaril mene tebe njega, 
Pridi hitro bodi z nami 
Spoznavne igre: Zeleni krokodil, Ščurke tepst, Sem … in pozdravljam tako …,  
 
Potek kateheze na kratko: 
1. vstopno mesto - igra za spoznavanje in pesem, 
2. obnova zgodbe, 
3. pogovor in razmišljanje: kaj je dobrega v meni in bi želel varovati, 
4. dejavnost: dobimo ogledalce in rožico; na ogledalce napišemo svoje ime, na 
rožico pa, česa se pri sebi veselimo, zalepimo jo ob ogledalce, 
5. izberemo ime skupine in vzklik – naredimo plakat, 
6. sklep. 
 
OPOMBA: Katehezi lahko po potrebi kaj odvzamemo. Pomembno je, da imamo pred 
seboj cilj, do katerega skušamo priti s pomočjo ene ali druge dinamike, odvisno od 
odzivnosti skupine. Peta točka je nujna, saj nas bosta ime skupine in vzklik skupine 
spremljala ves oratorij. 

 
1. Vstopno mesto:   

Vstopno mesto je del kateheze, kjer skušamo priti otrokom blizu v njihovih 
doživljanjih in razmišljanjih. Ko ga sestavljamo, nas vodi misel: kje so otroci 
čustveno in miselno z našo temo. 
Npr: sestavljamo dejavnost o zdravi prehrani. Kje so otroci s takšno prehrano? Kaj 
najpogosteje jedo? Kaj najraje jedo?  
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Igra spoznavanja -> Zeleni krokodil, Ščurke tepst, Sem … in pozdravljam tako …  -> 
POGLEJ NA ZADNJO STRAN, KJER SO NAŠTETI ŠE DRUGI PREDLOGI! 
 
Pesem: 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 
 

2. Obnova zgodbe 
 

 Koga smo spoznali v zgodbi? Dominika. 
 Kakšen je bil Dominik? Dober, vesel, priden …  
 Kaj je rad počel? Rad je pomagal … 
 Kakšen dogodek iz njegovega otroštva smo videli? O kovaču … 
 Zakaj Dominik ni želel sedeti s kovačem pri mizi? Ker mu je bilo neprijetno ob 

kovaču, ki se je grdo obnašal in je želel ohranjati lepo v sebi. 
 

3. Dejavnost 
 
Pogovor: 
Tudi v nas je veliko dobrega. Pogovorimo se, kaj je tisto, kar je dobro v nas in bi 
želeli obvarovati. Vsak od otrok pomisli in si v krogu podelimo. 
  

Otroke spodbujamo (tudi sebe ), da gredo globlje, da najdejo dobro v sebi npr. 
sem potrpežljiv, rad pomagam, sem vesele narave, sem odgovoren, rad posojam 
svoje stvari … 
 
Otrokom pomagamo razmišljati, kaj imajo radi. Spodbujamo jih v smeri, da imamo 
najprej radi sebe. Najbolj nas zaboli, ko se nam nekdo smeje ali se iz nas norčuje.  
Ko bodo naštevali dobro, ki ga želijo zaščititi, bomo gotovo prišli do igrač. Kdaj nas 
igrača najbolj razveseli? Igrača nam »pomaga« k veselju najbolj takrat, ko jo z 
drugimi delimo. V resnici smo bolj veseli drugega in tega, da se skupaj igramo, kot 
igrač samih. Najbolj nas osrečuje, ko/če se veselimo drug drugega. 
Ko kam gremo, nekaterim starši ob slovesu rečejo: »Pazi nase!« Spodbujajo nas k 
srbi zase, ljubezni do sebe, veselja nad tem, kar smo. 
 
Kako otroke pripeljati do odgovora: kaj je v nas dobrega? Na pripravah smo skupaj 
razmišljali, kako otroke voditi, da bodo prišli do odgovora. Našteli smo več 
možnosti: 
- Lahko najprej vprašamo, s čim drugi tebe razveseli in s čim ti razveseliš drugega -> 
to je DOBRO v tebi. 
- Lahko se vprašamo, kaj je pri spovedi tisto, za kar mi je res hudo? -> To je obratno 
od tistega DOBREGA, ki si ga želim. 
- Lahko štartamo iz Dominika - Kakšen je bil Dominik? Kaj je bilo v njem dobrega? Kaj 
ga je prizadelo? Kaj pa tebe prizadane? … 
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Pa še eno vprašanje smo imeli: Kako zaščitimo dobro v nas? 
Spet lahko pridemo do odgovora s pomočjo zgleda Dominika: tako da se umaknemo. 
Še prej lahko drugega ustavimo in povemo, da njegovo obnašanje ni dobro ter da naj 
preneha. Lahko jim pomagamo tudi s prispodobo: če nas kdo obmetava z blatom, se 
umaknemo, da ne bomo umazani. V tem primeru je blato npr. to, da me nekdo 
zmerja. Da se zaščitim, mu rečem, naj neha. Če noče, se umaknem. 

 
4. Rožica  

 
Vsak dobi rožico, ogledalce pa ima že od krsta. Nad ogledalce napiše svoje ime ter geslo Z 
DOMINIKOM ZA SREČO!, na rožico pa geslo dneva (SEM USTVARJEN). Rožico prilepi ob 

ogledalce. Na zadnji strani izpolni še tabelico za tisti dan. (Rožico in tabelico enako 
ponovimo vsak dan.)  
 
Z Dominikom SEM USTVARJEN za srečo! 
Pri sebi se veselim __________________________________________________________ 
 

 
5. Na podlagi novih imen, torej dobrega, ki je v nas, sestavimo: 

 ime skupine, 

 vzklik skupine, 

 naredimo plakat. 
 

6. Sklep: Trudil se bom, da bom v sebi ohranjal in varoval dobro. 
 

 
 
 
 
 
KOTIČEK ZA TA MALE: 

Potek kateheze na kratko – PODROBNO POGLEJ ZGORAJ: 
1. vstopno mesto - igra za spoznavanja in pesem, 
2. obnova zgodbe, 
3. pogovor in razmišljanje: kaj je dobrega v meni in bi želel varovati, 
4. dejavnost: Otroci dobro v sebi narišejo. Na ogledalce napišemo njihovo ime in 
geslo Z DOMINIKOM ZA SREČO! Ko končajo, dobijo rožico, na katero animatorji 
napišejo geslo dneva. Otroci jo prilepijo ob ogledalce. 
5. izberemo ime skupine in vzklik – naredimo plakat, 
6. sklep. 

 
Cela kateheza je opisana zgoraj. Tu je opisana le dopolnitev za »tamale«.  
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2. DAN:  Z DOMINIKOM SE TRUDIM ZA SREČO 

  
KOTIČEK ZA ANIMATORJE: 

Zgodba: 
Dominik je vsak dan obiskoval Jezusa pri sveti maši. Že pri petih letih je postal 
ministrant. Kaplan je videl, kako zelo ga vleče k Jezusu, zato mu je dovolil, da je 
prejel sv. obhajilo že 5 let pred svojimi vrstniki.  Na ta najsrečnejši dan v življenju je 
naredil tudi 4 sklepe, da bi njegova sreča z Jezusom trajala. (Pogosto se bom 
spovedal in prejel sveto obhajilo. Posvečeval bom praznične dneve. Moja prijatelja 
bosta Marija in Jezus. Rajši umreti, kakor grešiti.) 
 
Dominik je vedel, kaj ga osrečuje. Da bi s tem ostajal čim bolj povezan z Jezusom, je 
naredil 4 sklepe. Tudi mi si s sklepi pomagamo ostajati na dobri poti. 
 
Beseda dneva:  
Z Dominikom SE TRUDIM za srečo 
 
Cilj: Spoznati, da se moram za srečo truditi. 
 
Interakcijske igre: Gnilo jajce, Mačka in miš 
Pesmi: Odrini na globoko, Vstani in steci, Mnogo poti, Jezus moj ljubim te 
 
Potek kateheze na kratko:  
1. igra in/ali pesem 
2. obnova zgodbe 
3. vstopno mesto  
Pogovor: Zakaj se mi trudimo? Zakaj smo pridni? 
Dobimo rožico, jo izpolnimo in zalepimo ob ogledalce. 
4. dejavnost: pogovor o sklepih, ki si jih je postavil Dominik. Vsak od nas sestavi 
svoje sklepe in jih zapiše na lestev -> Z DOMINIKOM DO SREČE 
5. sklep 

 
1. Igra in/ali pesem 

Gordijski vozel, Sestavi najvišji stolp (iz oseb ali kock),  
 
2. Obnova zgodbe 

 

 Kam je Dominik rad zahajal? V cerkev. 
 Koliko je bil star, ko je postal ministrant? 5 let. (Kdo pa je ministrant?) 
 Kakšna pomembna stvar se je danes v zgodbi še zgodila? Dominik je prejel prvo 

sveto obhajilo. 
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 Zakaj je prejel obhajilo prej kot njegovi vrstniki? Ker je kaplan videl, kako veliko 
razume in kako si želi prejeti Jezusa. 

 Kaj je naredil, ko je prišel po praznovanju v cerkvi domov? Napisal je sklepe. 
 Zakaj je napisal sklepe? Da bi njegova sreča trajala, da ne bi pozabil, kaj ga 

osrečuje. 
 

3. Vstopno mesto 
 
Dominik si je postavil sklepe in se zanje zelo trudil, ker je vedel, da mu bodo pomagali 
ostajati blizu Jezusu, ob katerem je bil najbolj srečen. 
 
Za katere stvari se pa mi zelo radi potrudimo? 

Otroci sami naštevajo. Navedeno naj vam bo le v pomoč. 
Npr.: treniramo kak šport, se učimo kak inštrument, skrbimo za hišnega ljubljenčka, se 
učimo …  

 
Zakaj se zanje radi trudimo? 

Otroci sami naštevajo. Navedeno naj vam bo le v pomoč. 
Ob uspehu pri športu, v šoli ali ob lepo zaigrani skladbi/uspešnem nastopu se počutim 
lepo, ob misli, da imam živo živalco, za katero skrbim in me je vesela, sem srečen … 

 
Česa si torej želimo?  

Otroci sami naštevajo. Navedeno naj vam bo le v pomoč. 
V sebi si vsi želimo, da bi nam bilo lepo, da bi bili srečni …  

 
 

4. Dejavnost 
Eden od sklepov Dominika je bil, da bosta njegova prijatelja Jezus in Marija. Kaj je po vašem 
imel Dominik od prijateljstva z Jezusom in Marijo? Poleg veselja, je v tem prijateljstvu 
prejemal tudi smisel, moč za vsakdanje napore …  
 
Videli smo že, katere stvari nam dajejo veselje in se zanje potrudimo. Katere pa nam dajejo 
še več: smisel, moč, srečo, veselje …? Za katere bi se še potrudili? 
 
Lahko si pomagamo z vprašanji: Kaj/kdo nas na primer potolaži, ko nam ne gre v šoli, daje 
pogum, ko nas je strah nastopa, razume, ko nam je težko, ker smo se sprli s prijatelji … 
Kdaj/S kom nam je še lepo, se počutimo srečne? Smisel in moč nam dajejo starši, prijatelji, 
bratje, sestre, ki nas imajo radi in katere imamo radi tudi mi. Srečne se počutimo, ko nas 
drugi sprejme in čutimo, da nas ima rad, si vzame čas za nas, čutimo, da smo zanj 
pomembni. 
 

Ugotovili smo, da smo najbolj srečni v odnosih z drugimi. Za to se je vredno truditi in tako 
kot Dominik napisati 3 sklepe, za kaj se bomo trudili, da bomo v odnosih srečni. 
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 Kartanje 
Na sredino kroga animator napiše tisto, kar smo v pogovoru ugotovili, da nam prinaša 
globljo srečo, moč, smisel … (npr. lepi odnosi, prijateljstva, dobrota …) Vsak otrok prejme tri 
kartončke. Na vsakega napiše po en sklep, za katere stvari se še želi potruditi in se podpiše 
na hrbtno stran. Kartončke poberemo in premešamo, nato pa zopet razdelimo, da vsak 
dobi naključne tri. Pazimo, da delimo tako, da ne razkrivamo imen. Kartončke, ki jih je vsak 
prejel, razvrsti pred sabo od sklepa, ki se mu zdi najmanj pomemben (pri sebi) do tistega, ki 
je najbolj pomemben (stran od sebe).  
 
Pogovorimo se o tem, kar je nastalo: v notranjosti kroga so stvari, ki so otrokom 
najpomembnejše, na zunanjem robu pa tiste, ki so manj pomembne.  
 

 Lestev 
Kartončke animator zopet pobere in razdeli lastnikom. Vsak svoje kartončke nato sestavi v 
lestev z vrvico in lepilnim trakom. Otrokom se ob pogovoru lahko utrne še kakšna ideja, za 
kaj se je potrebno potruditi. Povabimo jih, da lahko kateri sklep zamenjajo, če želijo. Za to 
imajo na razpolago še prazne kartončke, na katere lahko napišejo nov/e sklep/e.   
 
5. Rožica 
Vsak izbere še en sklep, ki mu je najpomembnejši in ga prepiše v tabelico. V rožico enako 
kot včeraj napiše geslo (SE TRUDIM) in ga prilepi k ogledalcu. 
 
Z Dominikom SE TRUDIM za srečo!  
KER ŽELIM BITI SREČEN, SE TRUDIM ZA _____________________________. 
 
 

6. Sklep: Spoznal sem, kaj me osrečuje in držal se bom zastavljenih sklepov, da bom 
srečo ohranjal. 
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KOTIČEK ZA TA MALE: 

Potek kateheze na kratko:  
1. igra in/ali pesem 
2. obnova zgodbe 
3. vstopno mesto: slike z otroškimi prizori 
Pogovor: Kaj mene dela srečnega? Česa si želimo?  
4. dejavnost: Želimo si, da bi se imeli radi, zato bomo … (plakat s sklepi) 
Dobimo rožico in zalepimo ob ogledalce. 
5. sklep 

 
 Točki 1. in 2. enako kot zgoraj 

 
3. Vstopno mesto 

 

Dominik je bil najbolj srečen ob Jezusu, zato se je zanj želel potruditi.  

 
Kaj pa mene dela najbolj srečnega?  
Z otroki lahko najprej sami naštejemo, če gre, sicer pa takoj preidemo na slike z različnimi 
otroškimi prizori (otroci pri igri, igračka, spanje, umivanje, risanje, učenje, branje, ples, 
petje …). Postavimo jih prednje in naročimo, naj izberejo tisto sliko, ki prikazuje, kaj radi 
počnejo, kaj jih osrečuje.  
Ob slikah se pogovorimo: Kako se počutijo, ko to počnejo? Jim je lepo, zabavno, se počutijo 
sprejete, da jih ima nekdo rad …? Ali to počnejo radi sami, ali še s kom? Kdaj je lepše, če so 
sami, ali z mamo in tatom, prijatelji? Kakšne želje imajo vsak dan? Kdaj so torej najbolj 
srečni?  
 

S pogovorom jih skušamo pripeljati do tega, da bi videli, da jim je najbolj pomembno to, da 
so z nekom, ki jih je vesel in jih ima rad ter jih sprejema. 

 
4. Dejavnost 

 
Po zgornji ugotovitvi vzamemo plakat in napišemo naslov Želimo si, da bi se imeli radi (ali kaj 
podobnega, kar je izšlo iz pogovora).  

 

Ker nam je torej pomembno, da smo skupaj in se imamo radi, smo podobni Dominiku, ki 
mu je bilo tudi pomembno, da je bil blizu Jezusu in Mariji, ki sta ga imela rada.  

 
Pa je vedno lahko imeti rad drug drugega? Se včasih zatakne, ko ne gre, tako kot bi radi? 
 

Dominik je vedel da ni lahko, zato si je postavil sklepe. Tudi mi ga posnemajmo.  

 
Otroke povabimo, da pomislijo, kaj je tisto, kar bi lahko oni naredili, da bi se imeli z drugimi 
radi. Kaj bi lahko izboljšali pri sebi, da bi se bolje razumeli doma, v vrtcu, šoli … ?  
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Pomagamo jim, da si izberejo en sklep, ki jim bo pomagal k lepim odnosom. Npr. posojal bom 
igrače, ubogal bom na prvo besedo, igral se bom s sestrico, ne bom nagajal, lagal …  

 
Na plakatu sedaj nadaljujemo Želimo si, da bi se imeli radi, zato bomo … Vse sklepe otrok 
nato napišemo na naš plakat. Lahko izberemo enega, najpomembnejšega, za katerega se 
bomo danes še posebej vsi trudili. Plakat lahko skupaj okrasimo. 
 

7. Rožica 
Za pridno delo in sodelovanje otroci prejmejo rožico in jo nalepijo k ogledalcu.  
 
OPOMBA: Dejavnost lahko izpeljemo tudi s pomočjo plišaste igračke, ki si želi, da bi jo imeli 
radi, da bi se lepo razumela, pa ji gre vedno vse narobe. Kaj bi ji svetovali? Kako naj se 
potrudi? Otroci bodo povedali rešitve na svoje težave, ne da bi se zavedali. Iz pogovora lahko 
izpeljemo, kako pa se mi lahko potrudimo, da se bomo imeli z drugimi radi.   

 
5. Sklep: Spoznal sem, kaj me osrečuje in držal se bom zastavljenega sklepa, da bom 
srečo ohranjal. 
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3. DAN:  Z DOMINIKOM POMAGAM DRUGIM ZA SREČO 

 
KOTIČEK ZA ANIMATORJE: 

Zgodba:  
Dominik je bil v šoli zelo bister. Posebej rad je pomagal sošolcem. Nekoč so sošolci 
okrivili njega za lumparijo, ki so jo sami naredili. Dominik je vedel, da bi jih učitelj 
kaznoval z izključitvijo, zato je molčal in kazen raje prejel sam. Ob drugi priložnosti je 
dosegel, da se dva fanta nista stepla in sta si odpustila za žalitve, ki sta jih izrekla 
drug proti drugemu. Bolj kot to, da bo njemu lahko, mu je bilo pomembno, da bo 
dobro drugemu. Pri dvanajstih letih je šel v Torino k duhovniku don Bosku in pri 
njem v oratoriju z mnogimi drugimi fanti živel in se učil. Želel je postati duhovnik. 
 
Pot do sreče ne more peljati mimo bližnjih. Če želim biti srečen, je moja prva naloga, 
da mislim na druge in jim pomagam. 
 
Beseda dneva:  
Z Dominikom POMAGAM DRUGIM za srečo 
 
Cilj: Spoznati, da me pomoč drugim osrečuje. 
 
Pesmi: Hej brat, Ploskaj in udari v tla 
Interakcijske igre: poligon 
 
Potek kateheze na kratko:  
1. obnova zgodbe  
2. igra: poligon z zavezanimi očmi in pesem  
3. vstopno mesto 
4. dejavnosti: 
-> Activity – otroci igrajo različne stiske – kaj bi naredili, če bi se to zares zgodilo? 
-> igra skriti prijatelj (opazujem tistega, ki sem ga izžrebal in mu skušam do konca 
tedna pomagati) 
5. rožica 
6. sklep 

 
1. Obnova zgodbe: 
 

Kje smo videli danes Dominika? V šoli. 
Je bil priden učenec? Ja. 
Kaj se je zgodilo v šoli? Po krivem so ga obdolžili. 
Kaj je naredil? Sprejel je kazen. 
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Kako se je končalo? Resnica je prišla na dan in Dominik je povedal, da ni želel, da bi te 
fante izključili, ker je šola zanje koristna. 
Kako je še pomagal svojim sošolcem? Preprečil je, da bi se dva fanta stepla in dosegel, 
da sta si odpustila, spodbujali jih je, naj ubogajo starše, jim pomagal pri domačih 
nalogah … 
Kaj mu je bilo pomembno? Da bo drugemu dobro.  

 
2. Igra 
Poligon z zavezanimi očmi: Otroci se razdelijo po parih. Enemu zavežemo oči, drugi 
vodi prvega po poligonu.  
 
3. Vstopno mesto  
Kako vam je bilo, ko ste pomagali drugemu čez poligon? Kako, ko ste bili vi vodeni? 
Kaj pa v življenju? Vam je lepo pomagati? Kdaj vam je bilo že lepo pomagati?  
Naštejemo čim več primerov npr. ko so posodili zapiske sošolcu, ko so pomagali 
sorodnikom v trgatvi, ko so odstopili sedež na avtobusu, dali kak evro revežu … Kje 
pa vam drugi pomagajo? Kako vam je, ko vam drugi pomaga?  
 
4. Dejavnost  

 

Dominik je rad delal dobro drugemu, ker mu je želel dobro in ker je vedel, da mu to 
prinaša srečo. Tudi nas osrečuje, ko nam drugi pomaga in prav tako nas osrečuje, 
če mi pomagamo drugim.  

Pa poskusimo : 
 

 Activity 
Otroke razdelimo v dve skupini in druga drugi s pantomimo kažeta različne stiske. 
Ugotavljamo, za kakšne stiske gre.  
V prvem krogu kažejo fizično bolečino - stisko: zobobol, glavobol, nekdo me je 
udaril, lačen sem ipd. V drugem pa čustveno:  dobil sem slabo oceno in se bojim 
mamine reakcije, nekdo me je prizadel, norčeval se je iz mene, ker češ da nimam 
lepih oblek, nekdo je polomil mojo najljubšo igračo, žalosten sem, ker mi ne gre 
matematika, ki jo jutri pišemo …  
 
Kaj naredimo, če se te stvari res zgodijo našemu prijatelju? Mu radi pomagamo? 
Kako? 
 

 Skriti prijatelj 
Poklicani smo, da drug drugemu pomagamo. Do konca oratorija bomo zato igrali 
igro skriti prijatelj. Otroci na listke napišejo vsak svoje ime. Listke prepognejo. 
Zmešamo jih in vsak izžreba listek z imenom nekoga drugega. Temu bo sedaj skriti 
prijatelj. Nanj bo pozoren do konca oratorija. Na zadnji katehezi bomo skrite 
prijatelje razkrili. 
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5. Rožica: 

 
Z Dominikom POMAGAM DRUGIM za srečo! 
DRUGIM RAD POMAGAM, TAKO DA ___________________________. 

 
6. Sklep: Pozoren bom na stisko drugega in rad mu bom pomagal. 
 

 

 

 

 

 

 

KOTIČEK ZA TA MALE: 

Potek kateheze na kratko: 
1. igra ali pesem 
2. obnova zgodbe 
3. dejavnost 
4. rožica 
5. sklep 

 
1. Igra 

 
Otrokom najprej naročimo, naj skupaj sestavljajo stolp iz kock. Nato enemu zavežemo 
oči in mu naročimo, naj sestavi stolp, drugi pa mu pomagajo.  
Pogovorimo se, kako so se počutili, ko so pomagali in kako, ko so pomoč dobili. Jim je 
bilo lepo? Težko? 
 

2. Obnova zgodbe 
 
Ali je Dominik tudi pomagal drugim? Kako?  
Glej še vprašanja zgoraj in izpusti vprašanje o tem, zakaj je pomagal. 
 

3. Dejavnost 
 

Da vidimo, kako dobro pa znamo pomagati mi… 
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 Pantomima 
Animator zaigra različne prizore stiske (fizične in čustvene), otroci pa poskušajo v 
pogovoru z njim ugotoviti, kaj je narobe in mu pomagati.  
 
Kako smo se počutili, ko smo pomagali? Kako se je počutil animator, ko smo mu 
pomagali? 

Dominik je rad delal dobro drugemu, ker mu je želel dobro in ker je vedel, da mu to 
prinaša srečo. Tudi nas osrečuje, ko nam drugi pomaga in prav tako nas osrečuje, če 
mi pomagamo drugim. 

 

 Dobro delo 
Ker radi pomagamo drugim, bomo skupaj naredili še eno dobro delo (zložili prtičke za 
kosilo, narisali risbico za kuharje, pospravili igrače zunaj …) 
 

4. Rožica 
Otroci prejmejo rožico za pridno delo. 
Če gremo dobro delo opraviti ven, pazimo, da rožico otrokom izročimo prej.  
 

5. Sklep: Pozorni bomo na stisko drugega in radi mu bomo pomagali. 
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4. DAN:  Z DOMINIKOM SKUPAJ V BOJU ZA SREČO 

 
KOTIČEK ZA ANIMATORJE: 

Zgodba: Dominik je ob don Bosku spoznal, da si želi postati svetnik. Postil se je, 
opravljal različne pokore (pozimi je spal pokrit le z rjuho). Don Bosko ga je ustavil in 
mu razložil, da to ni zanj, saj je šibkega zdravja. Da bo svetnik, mora le ubogati. Res 
je ubogal in kmalu ugotovil, da je na oratoriju več fantov, ki se trudijo pomagati 
drugim. Spodbudil jih je, da so se povezali v Družbo Brezmadežne Marije in tako 
naredili še več dobrega. Bili so opora predstojnikom, spodbuda prijateljem in ves 
oratorij je občutil spremembo na boljše. 
 
Ustvarjeni smo, da smo skupaj. Druge potrebujemo, da lahko rastemo. Skupaj z 
drugimi lahko naredimo več dobrega. 
 
Prevečkrat razumemo naše odnose preveč matematično, kot seštevanje: če v dveh 
pobiram krompir, ga poberem dvakrat hitreje, v treh trikrat hitreje … Pa ni tako. 
Tretji nama lahko razkrije način pobiranja, ki je dvakrat hitrejši, s tem naju obogati in 
spremeni, da se potrudiva biti bolj hitra in nastane nekaj novega. Razmišljati 
moramo, da pri ljudeh in odnosih 1+1 ni 2, je lahko 4 ali več! 5 ljudi ni enako 5 idej. 5 
ljudi je neskončno idej, saj moja ideja v tebi utrne novo, ta utrne spet novo v nekom 
drugem in tako naprej, dokler se ne razvije tista prava, ki je plod vseh naših idej (kot 
pri ustvarjanju lova, velike igre, športnih iger ipd). Dominik je skupaj z Družbo 
Brezmadežne ustvaril nekaj povsem novega, uvedel je novo razmišljanje, ki je 
spremenilo ves oratorij! Če bi bili odnosi seštevanje, bi 4 fantje navdušili le še 4 
druge, pa ni bilo tako; spremenili so ves oratorij. Drug drugega potrebujemo, da se 
bogatimo in ne (samo) za to, da npr. delo opravimo hitreje. Drugi mi prinaša novo 
dimenzijo, ki me lahko vedno obogati. Če ne prenesem, da je drugi drugačen, 
siromašim sebe. Žal smo se navajeni družiti s tistimi, ki so nam podobni. Če pa  
tvegamo tudi k tistim, ki nam niso takoj všeč, lahko zrasemo in se odpiramo novim 
stvarem. Pomislimo, kje vse nam je drugi že odprl obzorja in nas obogatil. 
 
Beseda dneva:  
Z Dominikom SKUPAJ V BOJU za srečo 
 
Cilj: Spoznati, da je sreča trdnejša, če jo gradimo skupaj.  
 
Interakcijske igre:  
Pesmi: Skupaj,  
 
Potek kateheze na kratko:  
1. obnova zgodbe 
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2. igra 
3. vstopno mesto: skupno risanje hiške, šopka …  
Pogovor: Kako nam je bilo? Nam je všeč skupni izdelek? 
4. dejavnost: Ustvarjeni smo za to, da smo skupaj in se skupaj trudimo. Kako se 
trudimo za srečo doma? Hiška in moji družinski člani 
5. sklep 

 
1. Obnova zgodbe 

 
 Kam je odšel Dominik pri dvanajstih letih? V Torino k don Bosku v oratorij. 
 Zakaj? Da bi se učil in postal duhovnik.  
 Kaj so tam fantje delali? Se učili, delali, igrali, molili … 
 O čem je fantom govoril don Bosko? O svetosti. 
 Kaj se je odločil Dominik? Da želi postati svet. 
 Kaj je počel, da bi dosegel svetost? Postil se je, spal pokrit le z rjuho, da mu je 

bilo mraz … 
 Je bil to pravi način? Kaj mu je rekel don Bosko? Ukazal mu je, naj preneha s 

pokorami. Naj le uboga, se pridno uči, pomaga in naj bo vesel. 
 Ga je Dominik ubogal? Ja. 
 O čem je Dominik govoril z Mihaelom, Jožefom in Janezom? O tem, da bi lahko 

skupaj ustanovili družbo Brezmadežne, ki bi pomagala vsem fantom v 
oratoriju.  

 Kakšne naloge so si fantje zadali? Pomoč novim otrokom, opominjanje fantov, 
ki so delali slabo, redno molitev k Svetemu Duhu, vestno spolnjevanje svojih 
dolžnosti – učenje in delo, spoštovanje vzgojiteljev in učiteljev. 

 Se je kje poznalo, da so začeli povezani delati dobro? Ja, ves oratorij je zaživel 
na bolje.  

 
2. Igra 

 

 Risanje hiške, šopka … 
Otroke razdelimo v pare. Vsak par prejme list papirja (A3). Vsak otrok dobi tudi svoje 
pisalo. Naročimo jim, naj sedaj v parih narišejo hišo. Prvi naredi eno potezo, nato je 
na vrsti drugi in tako izmenjaje rišejo. Med risanjem se ne smejo pogovarjati. Lahko 
pa na enak način poskusi risati eno skupno hišo vsa skupina. Namesto hiše lahko 
rišemo tudi šopek ipd.  
 
OPOMBA 1: Pred skupnim risanjem lahko tudi najprej vsak sam nariše svojo hiško, 
šopek ...  V tem primeru imate možnost primerjati, kako so se imeli, ko so risali svojo 
risbo in kako, ko so risali skupno, katera jim je bolj všeč, katera je bolj posebna, 
zanimiva … 
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OPOMBA 2: Če je skupina živahna, ji lahko damo še nalogo, ki je težavna in zahteva zbranost, 
da jih umirimo. 
Npr.: Izberemo enega od otrok in mu damo nalogo, da mora v petih sekundah čitljivo 
napisati 5 držav ali izračunati 4 račune, postaviti v vrsto 40 kock, sestaviti puzle v 10 
sekundah … Naloga naj bo taka, da jo sam gotovo ne bo mogel opraviti v tako kratkem času. 
Za pomoč lahko zaprosi še koga, vendar mu tega ne povemo. Poskusi lahko več otrok. Če se 
po več poskusih nihče ne domisli, da lahko prosi prijatelje za pomoč, jim lahko namignemo. 
Skozi igro naj spoznajo, da več lahko dosežejo, če se povežejo in si pomagajo.  

 
3. Vstopno mesto 

 
Kako smo se počutili ob risanju? Nam je bilo prijetno, hecno? Kako nam je všeč 
končna slika?   
 

Slika, ki smo jo napravili skupaj je nekaj posebnega, novega. Take sami ne bi mogli 
narisati. Vsak od nas prinaša v skupino nekaj novega in zaradi tega se vsi 
spreminjamo: on sam in mi okrog njega – nastalo je nekaj novega. En nov član v 
skupini ali družini bo spremenil celotno sliko in delovanje skupine. Nekomu bo ob 
njem lepo, drugega bo jezil, tretji ga bo občudoval … Vsak bo ob njem nekaj novega 
spoznal o sebi in tudi on se bo ob drugih spreminjal. Vsi bodo bogatejši. Ustvarjeni 
smo torej za to, da smo skupaj, drug drugega potrebujemo, drug drugemu 
pomagamo, se spodbujamo, se veselimo, bogatimo … 

 
 

4. Dejavnost 
 
Ustvarjeni smo torej za to, da smo drug z drugim. Kje pa je tisti prostor, kjer smo 
najbolj povezani in smo si z drugimi najbližje? 
 

Naš prvi in najpomembnejši prostor, kjer smo skupaj, je družina, naš dom. (Otroci 
lahko naštejejo tudi drugo – prijatelje, šolo ...  ) Lepo je, če smo tu povezani in se 
trudimo za dobro ter da nam je skupaj lepo: da skupaj gradimo dom.  

 
Kako se vsak trudi za to, da gradi dom (pa naj bo to v družini ali kateri drugi skupnosti, 
ki jo otroci izpostavijo)? 
 
Vsak od otrok prejme list, na katerem je skicirana hiša. Na njej piše Z Dominikom 
SKUPAJ v BOJU za srečo! Otroci vanjo narišejo svoje družinske člane (ali sošolce, 
prijatelje, če niso izbrali družine), obnje pa napišejo, kako vsak daje svoj delež h 
gradnji te skupnosti. Npr: tata skrbi za vrt, nas spodbudi, ko nam ne gre, nas nauči 
novih stvari, mama kuha in pere, poskrbi, da smo dobre volje, nas potolaži, jaz 
pomagam paziti sestrico … 
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Si podelimo. 
 

8. Rožica 
Z Dominikom SKUPAJ V BOJU za srečo! 
LEPO MI JE, KO SKUPAJ Z DRUGIMI _______________________________. 
 

 
5. Sklep  
Ustvarjeni smo za to, da smo skupaj z drugimi, se bogatimo in povezujemo ter se  
trudimo za dobro.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
KOTIČEK ZA TA MALE: 

Potek kateheze na kratko:  
1. nabiranje materiala 
2. obnova zgodbe 
3. vstopno mesto 
4. dejavnost 
5. sklep 

 
1. Nabiranje materiala 

 
Skupaj gremo ven in naberemo različen material (kamenčke, lubje, vejice, trave, 
polžke …). Uporabili ga bomo po obnovi zgodbe. 
 

2. Obnova zgodbe 
Glej zgoraj  
 

3. Vstopno mesto 
 

Kot Dominik se bomo tudi mi med sabo povezali in nekaj ustvarili.  
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Skupaj se odločimo, kakšno sliko bomo ustvarili (hiško, šopek …). Na tla postavimo 
večjo lepenko, nanjo skupaj zlagamo material, da nastane slika. Na koncu vse še 
prilepimo na lepenko.  
 
Pogovorimo se o tem, kako smo se imeli. Nam je umetnina všeč? Ipd. 
 

Skupaj smo ustvarili tako lepo stvar, kot je vsak sam ne bi mogel. Vsak je dodal sebe, s 
svojo idejo je dal idejo drugemu in nastalo je nekaj povsem novega, lepega in 
posebnega. Ustvarjeni smo za to, da smo skupaj in drug drugemu pomagamo, se 
igramo, se spodbujamo …Ustvarjeni smo, da se za to trudimo med prijatelji v vrtcu, 
šoli in tudi doma.  

 
4. Dejavnost 

 
Kdo živi z nami in kako se doma skupaj trudimo, da je v našem domu lepo in nam je 
dobro? 
Vsak od otrok prejme list, na katerem je skicirana hiša. Na njej piše Z Dominikom 
SKUPAJ v BOJU za srečo! Otroci vanjo narišejo svoje družinske člane.  
 
Pogovorimo se ob slikah. Otroke vprašamo, koga so narisali in kako vsak od članov 
poskrbi, da jim je lepo in dobro. Npr: tata skrbi za vrt, nas spodbudi, ko nam ne gre, 
nas nauči novih stvari, mama kuha in pere, poskrbi, da smo dobre volje, nas potolaži, 
jaz pomagam paziti sestrico … 
 

5. Sklep 
 
Ustvarjeni smo za to, da smo skupaj z drugimi, se bogatimo in povezujemo ter se  
trudimo za dobro.  
 
Otroci prejmejo rožico za pridno sodelovanje in jo prilepijo k ogledalcu.  
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5. DAN:  Z DOMINIKOM ODPREM OČI ZA SREČO 

 
KOTIČEK ZA ANIMATORJE: 

Zgodba:  
Dominik je bil tako povezan z Bogom, da ga je Bog obdaroval s posebnimi darovi. 
Nekoč je po sv. maši ostal pred Jezusom še 6 ur in se ni zavedal, da je minilo že 
toliko časa. Naslednjič mu je bilo razodeto, da neki človek potrebuje bolniško 
maziljenje pred smrtjo. Vedel je, da je njegova mama zbolela, a da jo bo Marija tudi 
ozdravila. Šel je k njej na obisk in jo objel. In mamo so v trenutku zapustile vse 
bolečine. 
 
Bog dela čudeže tudi v našem življenju. Od najpreprostejše rastline do celotnega 
vesolja. Največji čudež v naravi smo mi sami. Čudež so tudi naši odnosi, to, da 
imamo drug drugega. Ali vidimo vse čudeže, ki se nam dogajajo? Se jih veselimo? 
Znamo biti hvaležni zanje? 
 
Beseda dneva:  
Z Dominikom ODPREM OČI za srečo 
 
Cilji: Prepoznati čudeže v našem življenju, se jih veseliti in biti hvaležni zanje.  
 
Interakcijske igre:  
Pesmi:  
 
 
Potek kateheze na kratko:  
1. obnova zgodbe -> lahko zunaj  
2. vstopno mesto: pogovorimo se Kaj je čudež? Kaj doživljamo kot čudež? To je celo 

stvarstvo, da se vse ujema, je prav postavljeno? 
Namesto poslušanja posnetkov ptičjega petja, šumenja vode ipd. predlagamo, da se 
sprehodimo v naravo in opazujemo, se čudimo vsemu, kar nas obdaja. Pogovorimo 
se, kaj vse smo opazili, s čim vse pa smo še obdarjeni (četudi tega nismo videli – 
imamo doma, prijatelji, hobiji …) 
3. dejavnost: Vrnemo se v svoj prostor. Tudi naše telo je kot čudež. Kaj vse 

zmoremo, znamo, prepoznamo … DAR = ČUDEŽ =>TALENT 
Katere sposobnosti ima naše telo? Lahko vonjamo različne vonjave? Lahko tipamo 
različne materiale? Otrokom pripravimo lončke z različnimi zelišči, lahko jih tudi 
okušajo, pripravimo materiale, ki jih lahko otipajo … 
4. rožica 
5. sklep 
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1. Obnova zgodbe  
 

Predlagamo, da ste kar zunaj in se pogovorite zunaj. 

 
Kaj smo videli danes v zgodbi? Da je imel Dominik posebne sposobnosti-darove. 
Kdo mu je dal te darove? Bog, ker je bil tako povezan z njim.  
Katera dva nenavadna dogodka smo videli? Zamaknjenje in ozdravitev mame. 
  

2. Vstopno mesto 
 
Pogovorimo se: 
Se vam je že kdaj zgodil čudež? 
Kaj pa je čudež? Mogoče čudeža, v smislu nadnaravnega pojava, še nismo videli, a 
lahko se čudimo stvarstvu, ki je tako ustvarjeno, da je vse prav, da se vse ujema, 
našemu telesu, ki je tako narejeno, da prav deluje in se vse ujema … 
Kateri so še čudeži okrog nas? 
 
Gremo na sprehod. V tišini opazujemo, s čim vse smo obdani. Med sprehodom 
razmišljamo, kako vse stvari delujejo … da je vedno vse prav. 
 
Vrnemo se v svoj prostor in se pogovorimo: 
Kaj smo opazili?  
Vsak pove, kaj ga je najbolj nagovorilo, čemu se najbolj čudi. Mogoče se otroci 
čudijo tudi čemu drugemu, kar imajo ali se je zgodilo doma, v šoli …  

 
3. Dejavnost 
 

Ste že kdaj pomislili, kako deluje naše telo? Ali veste, da so nekateri ljudje, ki ne vidijo 
in imajo zato bolj oster sluh, tip, vonj? Ali pa drugi, ki ne morejo premikati rok in zato 
lahko rišejo z nogami? 
 
Tudi naše telo je ustvarjeno tako, da v njem vse prav deluje, se ujema in se razvija, da 
lahko čim bolj polno živimo.  
 

Ni samoumevno, da vidimo, vonjamo, slišimo. Poznamo koga, ki je slep, ne sliši ali ne 
vonja? Nekateri so barvno slepi. Zato nisi čuden, če nimaš tega ali onega. Pravijo, da 
se tistim, ki ne vidijo, bolj razvijejo druga čutila. Kaj pa, ko smo bolni ali si zlomimo 
nogo? Ne moremo več tekati okoli, kot smo lahko prej. Lahko smo veseli, da lahko 
tekamo, če pa zbolimo, smo prav tako v redu. Tudi bolezen je nekaj normalnega, ni 
krivica.  
 
Če eno vprašanje pri otrocih ne gre, poskusimo z drugim področjem. Animatorji se 
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pogovorite v paru, da dobite ideje, katera področja še lahko odprete, če bodo otroci 
zadržani. Naj pripovedujejo tudi sami in če začnejo pripovedovati, zagrabimo tisto 
področje in gremo od tam naprej. 

 
Pomislimo, na naša čutila. Katera so? 
VOH – pred otroke postavimo tri lončke z značilnimi vonjavami. Jih prepoznate? 
TIP – V vrečki so 3 predmeti. Eden od otrok da roko v vrečko in skuša s tipom 
prepoznati vse tri predmete. Nikomur ne pove, kaj je prepoznal v vrečki. Nato poskusi 
naslednji. Tako lahko vsi … Kakšen predmet lahko vmes zamenjamo. Na koncu se 
pogovorimo, kaj vse smo našli v vrečki. 
V naši koži so čutnice, ki sporočajo možganom, občutek, ti pa ga prepoznajo.  
SLUH – animator se obrne stran, gre za omaro, … in dela zvoke z različnimi predmeti 
(npr. šili barvico, striže papir, …). Otroci prepoznavajo po zvoku, kaj dela. 
OKUS – otroci poskušajo ločiti sol in sladkor.  
Ali veste, da so običajno grenke stvari strupene? Narava sama opozarja! 
 
Pripovedujemo jim. 
VID – kako bi se znašli v prostoru, če ne bi videli. Poskusimo:  
Zamižimo. Animator naj otroke vodi po prostoru (S soanimatorjem vas bova 
prestavila po prostoru …) da nekoliko izgubijo orientacijo. Damo jim navodila: poiščite 
stol in se nanj usedite. Mižite. Pred sabo imate na tleh list in pisalo. Napišite geslo 
letošnjega oratorija. Bo šlo? 
Nekatere živali imajo črno - rumeno kožo, kar je v opozorilo drugim živalim in ljudem, 
da so te živali strupene. Narava sama opozarja. 
 

Glede na to, da ste s skupinami v različnih prostorih, težko napišemo »dobesedna« 
navodila. S soanimatojem se pogovorite, kako bi lahko izpeljali, da bi bilo glede na 
vaš prostor izvedljivo.  

 
4.     Rožica 
Z Dominikom ODPREM OČI za srečo! 
HVALEŽEN/NA SEM ZA ČUDEŽ ____________________________________. 

 
5. Sklep: Pozoren bom na čudeže v svojem življenju. Prepoznaval jih bom in bil 
zanje hvaležen. 
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KOTIČEK ZA TA MALE: 

Potek kateheze na kratko:  
1. obnova zgodbe -> lahko zunaj  
2. vstopno mesto: pogovorimo se Kaj je čudež? Kaj doživljamo kot čudež? To je celo 

stvarstvo, da se vse ujema, je prav postavljeno? 
Sprehodimo se v naravo in opazujemo, se čudimo vsemu, kar nas obdaja. 
Pogovorimo se, kaj vse smo opazili, s čim vse pa smo še obdarjeni (četudi tega nismo 
videli – imamo doma, prijatelji, hobiji …) 
3. dejavnost: Vrnemo se v svoj prostor. Tudi naše telo je kot čudež. Kaj vse 

zmoremo, znamo, prepoznamo …  
Katere sposobnosti ima naše telo? Lahko vonjamo različne vonjave? Lahko tipamo 
različne materiale? Otrokom pripravimo lončke z različnimi zelišči, lahko jih tudi 
okušajo, pripravimo materiale, ki jih lahko otipajo … Podobno kot pri starejših, le da 
so predmeti in materiali preprostejši. 
4. rožica 
5.  sklep 
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6. DAN: Z DOMINIKOM IN BOGOM VZTRAJAM ZA SREČO  

 
KOTIČEK ZA ANIMATORJE:  

Zgodba:  
Dominku se je zdravje vse bolj slabšalo, vseeno pa je ostajal veder in ni prenehal 
pomagati drugim. Ko je bilo stanje že zelo resno, ga je Don Bosko poslal domov, da 
bi se okrepil. Tam je v nekaj dneh z nasmehom na obrazu umrl. Čez 20 let se je v 
sanjah prikazal Don Bosku in ga spodbudil, naj še bolj okrepi svojo vero in zaupanje v 
Boga. Prinesel mu je "šopek kreposti", ki naj ga priporoči vsem mladim, da bodo 
živeli srečno in prišli v nebesa. 
 
Tako kot je Dominik spodbudil don Boska, da vztraja in popravlja napake, tako 
spodbuja tudi nas, da vztrajamo, rastemo in postajamo vse bolj sveti. 
 
Beseda dneva:  
Z Dominikom IN BOGOM VZTRAJAM za srečo 
 
Cilj: Spoznati, da je za srečo potrebna vztrajnost. 
 
Interakcijske igre: otroci izberejo najljubšo igro, ki so se jo igrali na oratoriju 
Pesmi:  
 
Kateheza na kratko: 
1. obnova zgodbe  
2. igra: otroci izberejo najljubšo igro, ki so se jo igrali na oratoriju 
3.  vstopno mesto: Česa sem se na oratoriju naučil – vsak dan posebej. 
4.  dejavnost: napišemo sklep za vztrajnost 
5.  sklep skupine 

 
1. Obnova zgodbe  
 

Kako je Dominik prenašal slabo počutje in bolezen? Še vedno je bil veder in je želel 
pomagati, kolikor in kjer je mogel. 
Kaj je svetoval zdravnik? Naj gre domov, da se okrepi. 
Kaj se je zgodilo doma? Domnik je umrl.  
Je bil to za Dominika lep dogodek? Ja, umrl je z veseljem, ker je vedel, kako lepo je v 
nebesih.   
Kaj se je zgodilo po njegovi smrti? Prikazal se je Don Bosku. 
O čem sta govorila? O šopku kreposti, ki naj ga vztrajno in vse življenje nabirajo mladi, 
da pridejo v nebesa.  
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2. Igra  
Otroci izberejo igro, ki jim je bila najbolj všeč.  
 
3. Vstopno mesto 
Dominik je Don Bosku prinesel šopek. Vsaka od rož je predstavljala eno od kreposti, ki 
bo vodila njegove fante h kreposti. Tudi mi smo na ogledalcu zbrali šopek rož, ki nas 
bodo spominjale na to, kar smo se na oratoriju naučili.  
 
Spomnimo se, kaj vse smo počeli na oratoriju in kaj nam je bilo všeč? 
Brainstorming - na plakat otroci napišejo vse, kar jim je bilo lepega na oratoriju. 
Spomnimo se vseh lepih stvari, otroci naj pripovedujejo. 
 
4. Dejavnost 
Pogovorimo se: Tako kot so Don Boskovi fantje preko Dominika dobili šopek kreposti, 
ki jih bo vodil do sreče, smo tudi mi vse, kar smo na tem oratoriju spoznali in se 
naučili »dobili«. Da bomo tudi po koncu oratorija srečni, moramo vztrajati, pri tem, 
kar smo spoznali. Pri čem bo vsak od nas še posebej vztrajal?  
 

Pri obnovi dni ni toliko pomembno, da so dnevi po vrsti, ampak kakšno je 
razpoloženje v skupini – da se lahko veselimo, kaj smo lepega doživeli in spoznali. 

 
Vsak vzame svoje ogledalce. Ob njih ponovimo gesla in se spomnimo, o čem smo tisti 
dan govorili. Pogovorimo se o tem, kaj so si napisali na ogledalca ob vsakem dnevu. 
Ob ogledalcu otroci pomislijo, katerega sklepa se bodo po oratoriju še posebej držali. 
 
Izpolnijo še zadnji prostorček v tabelici in vanj vpišejo sklep: 
PO ORATORIJU BOM ŠE POSEBEJ VZTRAJAL/A V 
___________________________________.  
 
Sklep prepišejo še na listek, ki ga bodo nalepili na sprednjo stran ogledala. 
 
Kakšen naj bo pa naš skupni sklep? Sklep naše skupine? Pri čem bomo morali 
vztrajati? Skupina sestavi še skupen sklep, ki ga napišejo na zeleni list od rožice, ki ga 
vzamejo s seboj pred oder.  

 
5. Sklep: Trudil se bom vztrajati delati tisto, kar sem si zastavil. 
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  KOTIČEK ZA TA MALE: 

Kateheza na kratko: 
1. obnova zgodbe  
2. igra: Otroci izberejo najljubšo igro, ki so se jo igrali na oratoriju. 
3.  vstopno mesto: Kaj mi je bilo na oratoriju najbolj všeč – otroci naj pripovedujejo.  
4.  dejavnost: najljubše igre, pesmi iz oratorija, skupni sklep skupine 
5.  sklep 

 
 

3. Vstopno mesto 
Dominik je Don Bosku prinesel šopek. Vsaka od rož je predstavljala eno od kreposti, 
ki bo vodila njegove fante h kreposti, tako kot na našem ogledalcu rožice 
predstavljajo šopek vsega, kar smo se na oratoriju naučili. 
 
Kaj mi je bilo na oratoriju všeč? 
Otroci naj prosto pripovedujejo. Ob rožicah na ogledalcih se spomnimo gesel za vsak 
oratorijski dan. 
 
4. Dejavnost 
Lahko se igramo še kakšno igro, ki jim je bila najbolj všeč, spomnimo se najljubše 
pesmi, ki jo lahko še enkrat zapojemo, …  
 
Pogovorimo se o tem, za kaj se bomo po oratoriju še posebej trudili. Otroci lahko to 
tudi narišejo na plakat, animator pa napiše sklep na zeleni list od rožice. 
 
5. Sklep: Trudil se bom vztrajati delati tisto, kar sem si zastavil. 
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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 
 Presek 
 Indijančki (Kili, kili Jaka, Zaka) 
 Gnilo jajce 
 Žoga v krogu 
 Hiške 
 Peter in Pavel 
 Amfore 
 Bibiti, bibiti bob 
 Podiranje mostu 
 Impulz – Telegram 
 Tapkanje 

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

če dva hkrati rečeta številko, začnemo 
znova) 
 Države (ugani državo, ki jo imam 

v mislih, na črko 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 

 

 


