Družinski mini maraton z osnovnošolskimi otroki
Priprava prostora
Otroke povabite, prinesejo svoje Sveto pismo ali družinsko Sveto pismo in ga položijo na lep prt. Poiščejo še
svečko.

Branje
Mini maraton začnete s križem in prižgete svečko. Zapojete eno pesem, ki jo otroci radi prepevajo. Potem
naj nekdo od staršev slovesno prebere odlomek iz Matejevega evangelija: Mt 20, 1-16. Odlomek lahko
preberete iz SSP (Slovenski standardni prevod) ali iz sodobnega prevoda Življenje z Jezusom (tekst najdete
na bibliji.net).

Pogovor
Če so otroci mlajši, najprej razložimo neznane besede: pogoditi, postavati,… Skupaj obnovimo priliko s
pomočjo vprašanj za mlajše otroke in starejše pustimo, da prosto pripovedujejo. Sledi pogovor ob
vprašanjih. Vprašanja naj bodo kratka in jasna:
- Zakaj je gospodar šel najemat delavce?
- Kolikokrat je šel na trg?
- Ali so delavci dobili vsi enako plačilo?
- Ali so bili vsi zadovoljni s plačilom?
- Ali se ti zdi plačilo pravično?
- Kako bi ti plačal delavce?
- Kaj pa pravi Jezus?

Dejavnost
Priprava dramatizacije
Razdelimo si vloge. Otrokom damo možnost, da sami izberejo vlogo, ki jo bodo odigrali. Z otroki skupaj
izdelajmo preproste kostume in pripomočke. Iz rut si naredimo pokrivala, stare rjuhe lahko uporabimo za
obleke (rjuho damo na pol, v sredini naredimo izrez za glavo), z drugo ruto, ki jo zavijemo kot kačo ali pa s
trakom, ki ga prav tako naredimo iz kosa blaga, pa si naredimo pas. Gospodarju lahko damo v roko leseno
palico.
Če nam čas dopušča, iz starega papirja naredimo grozdje (zmečkamo papir v male kroglice in jih pobarvamo
z modro ali zeleno tempero. Ko se posušijo, jih zlepimo skupaj z lepilom. Mlajšim otrokom pri lepljenju
pomagamo).
Dramatizacija odlomka
Še enkrat obnovimo zgodbo. Pri dramatizaciji pustimo, da si otroci besedilo izmišljujejo sproti
(improvizirajo), le važnih fraz naj ne spremenijo. Tukaj jim pomagate starši ali že prej v pripravi starejši
otroci izdelajo kartice, na katere napišejo pomembnejše stavke.
Zaključna molitev
Eden od staršev naveže molitev na Božjo besedo, ki nas vabi, da postajamo podobni Jezusu in smo darežljivi
tudi do tistih, ki si tega niso zaslužili.

