TRIKRALJEVSKO PRAZNOVANJE
Nocoj je tretji sveti večer, zato otrokom pripravimo trikraljevski večer.
Prepriprava, ki nam bo vzela približno 10 min časa:
•

Pripravimo VABILA na trikraljevsko praznovanje (za vsakega otroka svoje).

DRAGI _____________________
PROSIM, BODI MOJ POSEBEN GOST
NA NOCOJŠNJEM KRALJEVSKEM PRAZNOVANJU.
SLEDI ZVEZDAM REPATICAM,
PA BOŠ ZAGOTOVO PRISPEL NA PRAVI KRAJ.
Z VESELJEM TE PRIČAKUJE
NOVOROJENI IZVOLJENEC IZ BETLEHEMA

•

Iz papirja izrežemo 5 ZVEZD REPATIC (lahko jih narišemo sami ali pa uporabimo
priloženo šablono).

Na eno stran izrezanih zvezd napišemo številke od 1 do 5. Če otroci številk še ne
poznajo, lahko namesto njih na zvezde narišemo pike (od 1 do 5) oz. znake (krona, darilo,
kitara, kadilnica, knjiga).
Na hrbtno stran pa prilepimo posamezne naloge.
1. ZA KRALJEVSKO
PRAZNOVANJE
POTREBUJEMO
KRALJEVSKO
OPRAVO.
IZDELAJMO JO.

2. DA BOMO VEDELI,
KAJ PRAZNUJEMO,
PREBERIMO
ZGODBO IZ
SVETEGA PISMA, KI
GOVORI O
PRIHODU SVETIH
TREH KRALJEV K
NOVOROJENEMU
DETECU. Mt 2,1-12

4. KAKŠNO DARILO
PA LAHKO NAŠA
DRUŽINA PRIPRAVI
ZA JEZUŠČKA?
POLOŽIMO GA
PRED JASLICE.

5. ZA KONEC
PRAZNOVANJA ŠE
ZAPOJMO IN
ZAPLEŠIMO.
(Na kamelah jezdijo,
Tam stoji pa hlevček)

3. ZA PRAVO VZDUŠJE
NA PRAZNOVANJU
NE SME MANJKATI
NEBEŠKIH DIŠAV IN
BOŽJE BLIŽINE.
BLAGOSLOVIMO
DOM.

•

Zvezde razporedimo po stanovanju, kjer imamo pospravljene predmete, ki jih bomo
potrebovali za bogatejše praznovanje.

•

Vabila tik pred pričetkom praznovanja položimo na mesto, kjer jih bodo otroci z
lahko našli.

Praznovanje
Zdaj pa se praznovanje lahko začne. Ko otroci najdejo prvo zvezdo repatico (še posebej
najmlajšim pomagajmo, da iščejo zvezde po vrsti), preberemo nalogo (tisti otroci, ki že
znajo brati, naj preberejo sami) in jo izvedemo. Nato nadaljujmo z iskanjem nove zvezde.
1. naloga:
Za kraljevsko opravo izdelajmo krono, lahko pa tudi ogrinjalo. Spodaj je samo ena od idej.

2. naloga:
Po prebrani zgodbi se z otroki pogovorimo
• Kdo je pokazal modrim, kje je Jezus?
• Je bil Herod vesel, ko je slišal za novega kralja?
• Kaj so trije kralji prinesli Jezusu?
• pomen daril svetih treh kraljev: zlato (znamenje kraljevske moči) – Jezus je kralj;
kadilo (za češčenje pri maši) – Jezusa s tem priznajo za Boga; mira (mazilo
prijetnega vonja, a grenkega okusa) - tudi Jezus ne bo ostal na zemlji, ampak bo
odšel v nebesa.
5. naloga:
Če doma nimamo nobenega instrumenta, uporabimo improvizirana kot na primer pokrovke
in kuhalnice.
Besedila pesmi:

Na kamelah jezdijo
sveti trije kralji
in darove nosijo
v svoji dragi halji.

Tam stoji pa hlevček, tam stoji pa hlevček, lepi hlevček
Betlehem, lepi hlevček Betlehem.

Zvezda kaže kraljem pot,
kjer Gospod prebiva,
kaže kralja vseh dobrot,
Nanj vso luč razliva.

Z nogo pripogiblje, Detece zaziblje, sveto Dete Jezusa.

Kralji se razvesele,
ko zazrejo Dete,
tovor svoj mu podare in
še duše svete.

Prineso darila: sladkega kadila, mire, čistega zlata.

Notri je Marija, Detece povija, sveto Dete Jezusa.
Tam stoji ob strani sveti Jožef stari, lepo sivo glavo ima.
Tam hite pastirci, Tam hite pastirci, v lepi hlevček Betlehem.
Glejte, trije kralji v lepi zlati halji, na kamelah jezdijo.
Tiho pristopimo, srčno počastimo ljubega Zveličarja.
Jezušček premili, ti se nas usmili, blagoslovi nas lepo.

Za izvedbo posameznega dela praznovanja čim bolj upoštevajmo ideje otrok – več
svojega bodo vložili, več se jim bo vtisnilo v spomin. Pa veliko blagoslova ob praznovanju.
Pripravila: Manica Marolt.
Vir fotografij: internet.

