
  Ühishetk 2010

  Ma tean, et minu Päästja elab
  „Sest ma tean, et mu Lunastaja elab, ja tema jääb viimsena põrmu peale seisma!” 

(Iiob 19:25)  



ii

 Juhised ühishetkede 
ja sakramendikoosoleku 
lasteettekande läbiviimiseks 

  Nõuanne:  Ärgitades 

lapsi pühakirjadest 

õppima, süvendate neis 

eluaegset armastust 

Jumala sõna vastu. 

Mõelge, kuidas tekitada 

lastes harjumus iga nä-

dal oma pühakirju kasu-

tada ja neist õppida. 

Mõnel lapsel ei pruugigi 

olla pühakirju. Mõni 

laps ei pruugi osata veel 

lugeda. Trükises paku-

tud õppetegevused ning 

õpetamist hõlbustavad 

nõuanded lk 7, 12 ja 18 

annavad teile ideid, 

kuidas õpetada lapsi 

pühakirju kasutama. 

 Kallid Algühingu juhatused ja muusikaõpetajad!

  Käesoleval aastal on teil võimalus aidata lastel tunda ja mõista, kui suurt armastust meie Päästja 
Jeesus Kristus nende vastu tunneb. Lapsed saavad Püha Vaimu tunnistuse kaudu teada, et nad 
võivad Temasse uskuda, sest Jeesusel Kristusel on meie Taevase Isa plaanis keskne koht. Lisaks 
saavad lapsed teada, et kui nad peavad käske, teenivad, jagavad evangeeliumi, järgivad Päästja 
eeskuju ja valmistuvad Tema teiseks tulemiseks, muutub nende usk tugevamaks.

  Täname teid ustava pühendumise eest! Me palvetame teie eest ja oleme kindlad, et te armas-
tate lapsi ning olete suutelised õpetama neile Jeesuse Kristuse evangeeliumi ja aitama neil 
elada evangeeliumi põhimõtete järgi.

  Algühingu üldjuhatus 

 Juhised ühishetkede läbiviimiseks

   Evangeeliumi õpetamine

  Käesolev trükis on abiks 15-minutilise õpetuse 
läbiviimisel iganädalase ühishetke ajal. Võite 
täiendada iganädalasi õppetunde teiste Kiriku 
poolt heaks kiidetud materjalidega, nagu Sõb-
rake või Liahoona. Õppetunni planeerimisel ja 
ettekandmisel on teile abiks järgmised juhised.

   Armastage neid, keda te õpetate.  Näidake las-
tele oma armastust, kutsudes neid nimepidi 
ning uurides välja nende huvid, anded ja 
vajadused.

   Õpetage Vaimuga.  Palvetage, et saada õppe-
tundide ettevalmistamisel juhatust, ja püüdke 
tugevdada oma tunnistust põhimõtetest, 
mida hakkate õpetama. See aitab teil õpetada 
Vaimuga.

   Innustage lapsi hoolega õppima.  Käesoleva 
trükise eesmärgiks on aidata teil teada, mida 
ja kuidas õpetada ning kuidas innustada lapsi 
hoolega õppima. Evangeeliumi õpetamine on 
tõhusam, kui täidate igas õppetunnis kolm 
 järgmist punkti:

     1.    Tutvustage evangeeliumi õpetust, 

mida käsitlema hakkate.  Selgitage lastele, 
millist evangeeliumi õpetust nad õppima 
hakkavad. Mõelge läbi, kuidas teha seda nii 
sõnadega kui visuaalselt. (Näidete leidmiseks 
vaadake märtsi- ja juulikuu esimese nädala 
õppetundi.)

     2.    Aidake lastel mõista.  Et lapsed õpe-
tust paremini mõistaksid, kaasake neid 

õppetegevusse. Kasutage erinevaid õpeta-
mismeetodeid: laule, rollimänge, pühakirjade 
lugemist.

     3.    Innustage lapsi õpitut rakendama. 

 Andke lastele võimalusi õpetust ellu raken-
dada. Mõelge, kuidas nad saaksid väljendada 
tundeid, mida õpetus neis tekitab või millised 
eesmärgid nad seoses õpituga endale võiksid 
seada.

    Mõne nädala kohta on trükises ära toodud 
näidisplaanid, kuidas õppetundi läbi viia. Üle-
jäänud nädalate kohta näidisplaanid puuduvad, 
kuid lisatud on mõtteid, mida võiks kasutada. 
Täiendage neid omaenda mõtetega. Ideede 
leidmiseks tutvuge teiste trükises avaldatud 
õppetundide plaanidega. Viienda pühapäeva 
ühishetke kasutage varasemate õppetundide 
kordamiseks. Õppetundide planeerimisel ja 
ettevalmistamisel võite saada juhatust Vaimult.

  Valmistage õppetunnid ette koostöös muusika-
õpetajaga. Laulud aitavad õpetust kinnistada. 
Õpetuse mõne osa juures võite endale appi 
paluda õpetajaid ja nende klasse.

  Vahetevahel on otstarbekas kutsuda Algühin-
gusse õppetunni läbiviimiseks külalisesinejaid. 
Selleks vajate luba oma piiskopilt või koguduse 
juhatajalt.

  Õppetundidega käivad kaasas mõned õpe-
tamisega seotud nõuanded, mis aitavad teil 
oma õpetamisoskust parandada. Lisatud on ka 
pildid, kuidas mingi tegevus välja võiks näha. 
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  Sakramendikoosoleku 
ettekanded

  Kõikide laste osavõtt kõnede 

ettekandmisel pole kohustuslik. 

Tõhusamatesse ettekannetesse 

kaasatakse lapsi mitmel 

eri moel.  

  Nõuanne:  Täiendavaid 

õppematerjale, nagu 

värvimislehekülgi, 

 lugusid ja tegevusi leiab 

ajakirjadest Sõbrake ja 

Liahoona. Kasutage 

need ära oma õppetunni 

täiustamiseks. 

Nõuanne: Täiendav

Kuigi õpetamisoskuse arendamine on tähtis, 
on teie isiklik vaimne ettevalmistus ja tunnistus 
need, mis kutsuvad Vaimu kinnistama õpetusi 
laste südamesse.

    Lauluaeg

  Muusika loob Algühingus harda meeleolu, soo-
dustab õpitava omandamist, aitab lastel tunda 
Püha Vaimu mõju ja rõõmu, mida laulmine 

endaga kaasa toob. 20 minutit ühishetkest võiks 
olla pühendatud muusikale. Sellest piisab, et 
õpetada lastele selgeks uus laul ja aidata neil 
laulmisest rõõmu tunda.

  Trükisele on lisatud uus laul, mille lapsed 
tänavu selgeks saavad õppida. (Vt lk 28–29) 
Peatükist pealkirjaga „Kuidas kasutada muusikat 
Algühingus” (vt lk 26–27) leiate täiendavaid soo-
vitusi laulude õpetamiseks. (Vt lk 3, 5, 9 ja 15)  

 Juhised sakramendikoosoleku ettekande läbiviimiseks:

  Sakramendikoosoleku lasteettekanne toimub 
piiskopi või koguduse juhataja juhatusel aasta 
neljandas kvartalis. Kohtuge aasta alguses aeg-
sasti piiskopkonna või koguduse juhatuse nõu-
andjaga, kes vastutab Algühingu tegevuse eest, 
ja tutvustage talle oma tööplaani. Tema vaatab 
selle läbi ja kinnitab.

  Ettekande koostamisel pidage silmas, et laste 
esitus haakuks igakuiste ühishetkede teema-
dega. Tehke aasta jooksul ülestähendusi vestlus-
test lastega ja nende poolt kogetust ning 
kasutage see võimaluse korral ettekandes ära. 

Vaagides, mida lapsed aasta jooksul õpitust teis-
tega jagada võiksid, püüdke leida viise, kuidas 
aidata kogudusel keskenduda ettekantavale 
evangeeliumi õpetusele.

  Pidage ettekande ettevalmistamisel meeles järg-
misi juhiseid:

    •   Ärge kulutage ettekande harjutamisele üleliia 
õppetundide ja perede aega.

    •   Sakramendikoolosekul ei ole kohane kasu-
tada näitlikke abivahendeid, kostüüme ega 
tehnilisi vahendeid.   

 Trükises kasutatud materjalid

  Kogu trükise ulatuses kasutatakse järgmisi 
lühendeid:

KL   Kiriku lauluraamat 

TNGC  Teaching, No Greater Call 
(Õpetamine – ülim kutse) 

  Paljude õppetundide juures on soovitused 
piltide kasutamiseks. Pilte võib leida „Evangee-
liumi kunstiraamatust” ja kogumikust „Kunsti-
tööd evangeeliumist”, Algühingu käsiraamatute 
pildipakist, Kiriku ajakirjadest ja internetiaad-
ressilt www.images.lds.org. 

 Õppekava 2010

   Üldõppekava

  Lastetuba:  Behold Your Little Ones;  Päikesekiired: 
Primary 1;  VÕ 4–7:  Algühing 2;  Ustavad 8–11: 
 Primary 6 

    Põhiõppekava

  Päikesekiired:  Primary 1;  VÕ 4–7:  Algühing 2;  
Ustavad 8–11:  Algühing 4   
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Jaanuar   Me usume Jumalasse, 
Igavesse Isasse, ja Tema 
Pojasse Jeesusesse Kristusesse
  „Me usume Jumalasse, Igavesse Isasse, ja Tema Pojasse Jeesusesse Kristusesse 
ning Pühasse Vaimu” (1. usuartikkel).

  Täiendage soovitusi omaenda mõtetega. Mõelge, kuidas tutvustada lastele õpetuse sisu, 

aidata neil seda mõista ja ellu rakendada. Küsige endalt: „Mida lapsed õppimiseks ette 

võtavad ja kuidas ma saan aidata neil tunda Vaimu?” 

  1. nädal: Jumal on minu vaimu Isa.

 Laul: „

Ma tean, Päästja 

armastab mind”

   (käesolev plaan, 

lk 28–29)  

  Näitlik õppetund
  Näitlikud õppetunnid 

seletavad raskesti 

mõistetavaid põhimõtteid 

tuttavate, käegakatsutavate 

asjadega. (Vt  TNGC,  164) 

Näitlik õppetund aitab 

lastel mõista oma vaimu 

olemust seoses nende 

füüsilise kehaga.  

  Nõuanne:  Mõelge, kui-

das tutvustada lastele 

õpetust, aidata seda 

mõista ja ellu rakenda-

da. Mõelge järele, kuidas 

panna lapsed:    

•   õpetuse üle arutlema,

    •   õpetusega seotud pü-

hakirjakohti lugema,

    •   õpetust visualiseerima,

    •   õpetusega seotud laule 

laulma,

    •   osalema õpetusega 

seotud kehalises 

tegevuses.   

  Nõuanne:  Valmistudes 

ühishetkeks, palvetage, 

paluge juhatust ja otsige 

Vaimu. Kui olete eeltööd 

ära teinud ja õpetate 

Vaimuga, kinnitab Tema 

teie õpetuse õigsust. 

   Tutvustage õpetust  (esemeline õppetund):   
Näidake lastele erinevaid kindaid ja pöörake 
nende tähelepanu sellele, et kõik kindad on eri-
nevad, just nagu meiegi oleme välimuse poolest 
erinevad. Selgitage lastele, et olgu me välimuse 
poolest nii erinevad kui tahes, on meie kõigi 
kehas vaim ja meie vaim teeb meid elavaks. 
Pange selle selgitamiseks kinnas kätte ja liigu-
tage sõrmi. Selgitage, et kinnas on nagu meie 
keha ja käsi on nagu meie vaim. Paluge lastel 
kuulata vastust küsimusele: „Kes on minu 
vaimu Isa?” kui olete neile ette lugenud esime-
sed kaks küsimust Malakia 2:10. Kirjutage tahv-
lile: „Jumal on minu vaimu Isa”. Paluge lastel 
korrata seda koos teiega. Selgitage, et me kuu-
lume kõik ühte suurde perekonda – Jumala 
perekonda.

   Aidake lastel mõista  (laulu laulmine):   Näi-
dake pilti perekonnast ja selgitage, et kui Tae-
vane Isa saatis meid maa peale, saatis Ta meid 
perekonda. Paluge, et lapsed tõstaksid üles 
nii mitu sõrme, kui mitu inimest on nende 

perekonnas. Öelge lastele, et nad hakkavad 
laulma laulu, mis õpetab nende taevasest pere-
konnast ja nende maisest perekonnast. Saatke 
üks lastest klassist välja ja laske teistel pilt ära 
peita. Kutsuge laps klassi tagasi ja paluge tal pilt 
üles otsida. Samal ajal võite laulda laulu „Olen 
Jumala laps”. (KL, lk 58) Kui otsija on pildist 
kaugel, jäävad lapsed oma kohtadele istuma, kui 
otsija pildile lähemale jõuab, tõusevad teised 
püsti. Kui aeg lubab, saatke klassist välja veel 
mõni laps ja korrake tegevust. Arutage laulu 
sõnumit ja tunnistage perekonna tähtsusest.

   Innustage lapsi õpitut rakendama  (peeg-

lisse vaatamine):   Laske lastel 
kordamööda peeglisse 
vaadata. Öelge neile, 
et peeglisse vaadates 
peavad nad alati 
meeles pidama, et 
nad näevad seal 
Jumala last.
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  Lastele meeldib vaadata 

töid, mida nad omaenda 

kätega on teinud. Kui te 

valmistate pildikasti, võite 

seda kasutada uuesti 

teisteski õppetundides. 

Aga te võite ka kinnitada 

pildid üksteise külge ja 

valmistada lihtsa voldiku.  

  Nõuanne:  Vanem 

Dallin H. Oaks on öel-

nud: „Me peame oma 

kirikulaule rohkem ka-

sutama, et olla ühel lai-

nel Issanda Vaimuga, 

et olla ühtsed ning aida-

ta õpetada ja õppida 

evangeeliumi õpetust.” 

(Conference Report, okt 

1994, lk 13; või   Ensign,  
nov 1994, lk 12) Selleks, 

et saada teada erineva-

test võimalustest, kuidas 

ühishetke ajal muusikat 

kasutada, pöörake tähe-

lepanu käesolevas plaa-

nis ära toodud 

nõuannetele. 

   Aidake lastel mõista  (pühakirjade luge-

mine):   Kinnitage tahvlile kolm pilti: Johannes 
ristib Jeesuse, Kristus ilmub nefi lastele ja Esi-
mene nägemus. Jagage lapsed kolme rühma ja 
juhtige iga rühma tähelepanu ühele järgmistest 
pühakirjakohtadest: Matteuse 3:16–17; 3.   Nefi  
11:6–8; Joseph Smith – ajalugu, 17. salm. Paluge 
neil arutleda pühakirjakoha üle oma rühmaga 

ja seejärel rääkida ülejäänud lastele: 1) millise 
sündmusega on tegemist, 2) mida Taevane Isa 
ütles ja 3) mis tunne neil oleks olnud ise seal 
olla. Paluge ühel lastest lugeda ette Johannese 
5:39. Selgitage, et kui loeme pühakirju ja palve-
tame, saame tunnistuse, et Jeesus Kristus on 
Jumala Poeg.

    2. nädal: Jeesus Kristus on Jumala Poeg.

    3. ja 4. nädal: Taevane Isa ja Jeesus Kristus armastavad mind.

   Aidake lastel mõista  (äraarvamismäng ja 

laulmine):   Paluge klaverimängijal mängida ette 
paar esimest nooti laulust, mis õpetab Taevase 
Isa ja Jeesuse Kristuse armastusest meie vastu, 
ning paluge lastel laul ära arvata. Lisage ükshaa-
val noote juurde, kuni lapsed laulu ära tunnevad. 
Laulge laulu üheskoos ning arutage seejärel, 
mida see laul õpetab meile Taevase Isa ja Jeesuse 
Kristuse armastusest meie vastu. Kirjutage laste 
vastused tahvlile. Korrake tegevust iga laulu 
puhul. Kaaluge järgmiste laulude kasutamist: 
„Mu Isa elab, tean” (KL, lk 59), „Ma tänan Sind, 
Isa” (KL, lk 61) ja „Olen Jumala laps” (KL, lk 58).

   Innustage lapsi õpitut rakendama  (joonis-

tamine):   Jagage lastele kätte paberilehed ja 
paluge neil joonistada üks viis, kuidas Taevane 
Isa ja Jeesus Kristus neile oma armastust näita-
vad. Soovi korral juhtige laste tähelepanu selle 

tegevuse ajal tahvlile kirjutatud mõtetele. Kinni-
tage pildid kleeplindiga üksteise külge ja näidake 
neid pildikasti abil (vt  TNGC,  178–179) või nagu 
voldikut. Paluge, et klaverimängija mängiks pil-
tide vaatamise ajal üht ülaltoodud lauludest.

   Aidake lastel õpitut mõista ja rakendada 

 (kehaline tegevus):   Kirjutage eraldi paberile-
hekestele mõned näited sellest, kuidas Taevane 
Isa näitab meie vastu oma armastust ja kuidas 
meie näitame oma armastust Tema vastu. Pange 
lehekesed anumasse ja paluge lastel need sealt 
ükshaaval välja võtta. Lugege kõik valjusti ette. 
Paluge lastel tõsta käsi, kui tegemist on mille-
gagi, mis näitab Taevase Isa armastust meie 
vastu. Kui tegemist on millegagi, mis näitab 
meie armastust Taevase Isa vastu, paluge neil 
asetada käsi südamele.

    Abiks muusikaõpetajale

  Õpetamaks lastele laulu „Ma tean, Päästja 
armastab mind” (käesolev plaan, lk 28–29), 
kaaluge järgmisi tegevusi:

  Näidake lastele pilti, kus Päästja õnnistab nefi -
laste lapsi, ja jutustage neile oma sõnadega lugu, 
mis on kirjas 3.   Nefi  17:11–24. Laulge lastele ette 
esimene rida laulust ja tehke samal ajal mõni 

liigutus, mis sobib kokku väljendiga „ilusal maal” 
(nt sirutage käed laiali). Paluge, et lapsed laulak-
sid ja kordaksid seda liigutust koos teiega. 
Paluge lastel mõelda, millised liigutused võiksid 
kokku sobida järgmiste lauluridadega. Seejärel 
laulge ja korrake neid liigutusi üheskoos.  
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   Tutvustage õpetust  (usuartikli päheõppi-

mine):   Kirjutage tahvlile kolmas usuartikkel 
ja korrake seda koos lastega mõned korrad. 
Selgitage lühidalt sõnu, mida lapsed ei mõista. 
(Nt: lepitus – see, mida Jeesus tegi, et meil 
oleks võimalik parandada meelt ja naasta 
Jumala juurde.) Kustutage kirjutatust üks või 
kaks sõna ja korrake seda taas üheskoos. Kor-
rake tegevust, et usuartikkel lastel pähe jääks.

   Aidake lastel mõista  (loo läbimängimine):  

 Jutustage lastele järgmine lugu, laske neil püsti 
tõusta ja mängige see üheskoos läbi. „Üks mees 
kõndis mööda teed  (paigalkõnd).  Ta kukkus 
sügavasse auku  (võtke istet).  Kuidas ta ka ei 
püüdnud, ei saanud ta august välja  (tehke, nagu 
püüaksite august välja saada).  Ta hüüdis appi 
 (hüüdke vaikselt appi).  Sama teed mööda kõn-
dis veel teinegi mees. Ta kuulis, kuidas keegi 
hüüab appi  (hüüdke taas vaikselt appi).  Ta lasi 

    2. ja 3. nädal: Jeesuse Kristuse lepituse läbi saab päästetud 
kogu inimkond.

   Aidake lastel mõista  (piltide vaatamine ja 

pühakirjade lugemine):   Pange klassis välja pil-
did pühast õhtusöömaajast, Kristusest Ketsemani 
aias, ristilöömisest ja ülestõusmisest. Osutage pil-
tidele ja öelge lastele, et kõik need sündmused 
leidsid aset Päästja viimasel elunädalal. Öelge 
lastele, et loete neile ette ühe koha pühakirja-
dest, mis käib kokku ühega neist piltidest. Laske 
neil omaette mõelda, milline pilt läheb kokku 
selle pühakirjakohaga. Lugege Luuka 22:13–14, 

19–20. Paluge, et kõik tõuseksid püsti ja pöörak-
sid pilgu õigele pildile. Arutage, mis pildil toi-
mub. Korrake tegevust ülejäänud piltidega 
(Ketsemani aed: Luuka 22:39–44; ristilöömine: 
Luuka 23:33–34, 46; ülestõusmine: Johannese 
20:11–18). Laulge nt „Ta suri, et me võiks elada” 
(Liahoona, apr 2005, lk S13). Tunnistage, et 
Jeesus suri meie eest, et meie saaksime elada 
taas koos Taevase Isaga.

Veebruar   Jeesus Kristus on minu 
Päästja ja Lunastaja.
  „Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja 
on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks 
igavene elu!” (Johannese 3:16)

  Täiendage soovitusi omaenda mõtetega. Mõelge, kuidas tutvustada lastele õpetuse sisu, 

aidata neil seda mõista ja ellu rakendada. Küsige endalt: „Mida lapsed õppimiseks ette 

võtavad ja kuidas ma saan aidata neil tunda Vaimu?” 

  1. nädal: Jeesus Kristus on minu Päästja ja Lunastaja.

 Laul: „Ta suri, 

et me võiks elada”

   (Liahoona, apr 2005, 

lk S13)  

  Nõuanne:  Lapsed 

mõistavad evangeeliumi 

õpetust paremini, kui 

see seostub millegagi, 

mida nad juba teavad. 

Vaadake üle eelmise 

nädala õppetund ja 

siduge õpitu käesoleva 

õppetunniga. 

  Õppimine 
liikumise kaudu

  Lapsed õpivad paremini 

ja neile jääb õpitu 

kauemaks meelde, 

kui õppimine toimub 

liikumise kaudu.  
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    Abiks muusikaõpetajale

   Aidake lastel mõista  (piltide vaatamine ja 

äraarvamismäng):   Jagage lapsed rühmadesse 
ja andke igale rühmale pilt ülestõusmisega seo-
tud sündmusest (ristilöömisest, Kristuse matmi-
sest, tühjast hauast, Maarjast ja ülestõusnud 
Issandast, Jeesusest jüngritele oma haavu näita-
mas). Öelge neile, et nad ei näitaks oma pilti 

teistele rühmadele. Paluge, et iga rühm annaks 
mõned vihjed, aitamaks teistel lastel ära arvata, 
mis nende pildil toimub. Kui nad õigesti ära 
arvavad, näidake pilti teistele rühmadele. Selgi-
tage, et kuna Jeesus Kristus tõusis üles, tõuseme 
me kõik üles.

  Õpetamaks lastele laulu „Ta suri, et me võiks 
elada” (Liahoona, apr 2005, lk S13), kaaluge 
järgmist tegevust:

    •   Laske lastel laulmise ajal sõrmede peal 
kokku lugeda, mitu korda nad laulavad sõnu 
„Jeesus” ja „Päästja”.        

    4. nädal: Jeesus Kristus tõusis üles ja ka mina tõusen üles.

redeli august alla. Mees ronis mööda redelit 
august välja  (tehke, nagu roniksite redelit mööda 
üles).  Mees oli päästetud.” Arutage, mis tunne 
võis mehel olla, kui ta oli augus, ja siis, kui ta 
päästeti. Öelge lastele, et kui me teeme midagi 
valesti ehk teisisõnu – patustame, on see nagu 
kukkumine sügavasse auku, kust me ise välja 
ei saa. Näidake Jeesuse pilti ja öelge lastele, et 
nii nagu keegi aitas mehe august välja, nii võib 
Jeesus Kristus aidata ja päästa meid, et saaksime 
taas naasta elama oma Taevase Isa juurde.

   Innustage lapsi õpitut rakendama  (püha-

kirja lugemine ja arutamine):   Laske lastel 
lugeda Alma 7:11–12 ja otsida, mida Jeesus on 
teinud meie heaks. Paluge, et mõni lastest rää-
giks, mida nad leidsid. Öelge lastele, et Jeesus 
saab aru, kui tunneme valu või kurbust, kui 
oleme hirmul või haiged. Ta aitab meil nendest 
asjadest üle saada. Kirjutage tahvlile järgmised 
laused:

  Ma olen tänulik Päästja eest, sest  .

  Päästja aitab mul  .

  Paluge mõnel lapsel öelda, kuidas nemad need 
laused lõpetaksid, või paluge kõikidel lastel 
öelda oma vastused naabrile.

   Aidake lastel mõista  (pühakirjalugude 

jutustamine):   Öelge lastele, et pühakirjades on 
palju lugusid inimestest, keda lepituse tõttu 
õnnistati. Jutustage lastele mõned neist lugudest. 
Lugude seas võiks olla lugu Alma nooremast 
(vt Alma 36:5–27), Paulusest (vt Apostlite teod 
8:1–3; 9:1–20) ja Enosest (vt Enose 1:1–8). Kui 
olete loo ära jutustanud, arutage seda lastega. 
Visake ühele lapsele kokkukortsutatud paberi-
nutsak ja paluge tal öelda, mida ta loost arvab. 
Laske paberinutsak endale tagasi visata. Jätkake, 
kuni lapsed on ära nimetanud enamuse asjadest, 
mis on loos olulised. Tunnistage lepitusest.

  Lastele meeldib õppida.
  Mõelge ühishetkede planeerimisel, 

kuidas kaasata õppetegevusse 

rohkem lapsi. Sellest tegevusest 

võtavad lapsed osa rühmana, 

mitte üksi või kahekesi.  

  Nõuanne:  Lapsed õpi-

vad paremini liikudes 

või mingis tegevuses. 

Kaasake neid loo jutus-

tamisse, lastes neil teha 

looga seonduvaid liht-

said liigutusi. Lõpetage 

tegevus või mäng hardas 

meeleolus. Sellega aitate 

lastel valmis olla järgmi-

seks õpihetkeks. Selleks 

paluge lastel võtta tasa-

kesi üles laul, sirutage 

käed ette laiali ja ütelge, 

et lapsed teile otsa vaa-

taksid. Mida lähemale 

teie käed teineteisele lii-

guvad, seda vaiksemalt 

lapsed laulavad. Tänage 

neid harduse eest. 
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   Tutvustage õpetust  (sõnade rittasead-

mine):   Kirjutage eraldi paberiribadele sõnad: 
Prohvetid, on, kutsunud, ametisse, Jumal. 
Andke paberiribad viiele lapsele. Reastage lap-
sed klassi ette selliselt, et sõnad ei oleks õiges 
järjekorras. Paluge, et ülejäänud lapsed sõnad 
õigesse järjekorda seaksid. Korrake lauset 
üheskoos.

   Aidake lastel mõista  (pühakirjade luge-

mine):   Pange kirja vihjed selle kohta, kuidas 
Jumal kutsus ametisse Moosese, Lehhi ja Joseph 
Smithi. Mõned võimalikud vihjed Moosese kohta 
võiksid olla järgmised: „Mind kutsus ametisse 
Jumal ja Ta rääkis minuga põlevast kibuvitsapõõ-
sast”; „Jumal andis mulle ülesandeks kirjutada 
viis esimest raamatut Piiblis”; ja „Jumal andis 
mulle ülesandeks Tema rahvas Egiptusest välja 
juhatada.” Valige välja kolm last, kes kujutaksid 
neid prohveteid ja paluge neil esitada need vih-
jed Algühingule. Paluge, et lapsed tõstaksid käe, 
kui nad arvavad teadvat, millise prohvetiga on 

tegemist. Paluge, et lapsed ütleksid vastuse ühes-
koos. Kui nad prohveti ära tunnevad, lugege 
tema kohta mõni pühakirjakoht (Mooses: 2. 
Moosese 3:4–5; Lehhi: 1.   Nefi  1:5–6; Joseph 
Smith: Joseph Smith – ajalugu, salmid 16–17). 
Juhtige laste tähelepanu sellele, et Moosese kut-
sus ametisse Jumal, Lehhi kutsus ametisse Jumal 
ja ka Joseph Smithi kutsus ametisse Jumal. Öelge 
lastele, et Jumal kutsub ametisse kõik prohvetid.

   Innustage lapsi õpitut rakendama  (arutle-

mine ja pantomiim):   Küsige lastelt: „Kes on 
meie prohvet praegu?” Näidake pilti Kiriku 
praegusest presidendist. Selgitage, et temagi 
kutsus ametisse Jumal. Paluge lastel arutada 
oma klassi rühmaga, kuidas nad saavad järgida 
praegust prohvetit. Paluge, et igast klassist 
astuks üks laps ette ja püüaks kujutada seda, 
mida nad oma rühmaga arutasid. Paluge teistel 
lastel arvata, mida kujutatakse. Paluge lapsel 
rääkida, kuidas selline prohveti järgimine on 
õnnistuseks tema elule.

    2. nädal: Prohvetid tunnistavad Jeesusest Kristusest.

Märts   Jumal räägib 
prohvetite suu kaudu
  „Ta maailma ajastu algusest on rääkinud oma pühade prohvetite suu kaudu”. 
(Luuka 1:70)

  Täiendage soovitusi omaenda mõtetega. Mõelge, kuidas tutvustada lastele õpetuse sisu, 

aidata neil seda mõista ja ellu rakendada. Küsige endalt: „Mida lapsed õppimiseks ette 

võtavad ja kuidas ma saan aidata neil tunda Vaimu?” 

  1. nädal: Prohvetid on ametisse kutsunud Jumal.

 Laul: „Tänu, Looja, 

Sul´ prohvetitest”

   (KL, lk 36–37)  

  Nõuanne:  Lapsed tun-

nevad Vaimu, kui nad 

räägivad, kuidas nemad 

evangeeliumi põhimõte-

test aru saavad. Nad 

saavad jagada õpitut 

vestlemise, joonistuste 

ja  lauludega.  

6

   Aidake lastel mõista  (piltide vaatamine 

ja pühakirjade lugemine):   Pange enne ühis-
hetke tahvlile Jeesuse Kristuse pilt ja katke see 

Jesaja, Ristija Johannese, Nefi  
ja Joseph Smithi piltidega. 

Andke igale klassile lugemiseks üks järgmistest 
pühakirjakohtadest: Jesaja 9:6; Markuse 1:6–8; 
2.   Nefi  25:26; Õpetus ja Lepingud 76:20–24: 
„Ja me nägime Poja hiilgust Isa paremal käel 
ja saime osa tema täiusest; ja me nägime tema 

    Evangeeliumi 
õpetuse 

tutvustamine
 Siduge tegevus, mida läbi 

viite, võimalikult selgelt 

õpetusega, mida õpetate. 

See aitab lastel õpetust 

paremini mõista ja 

rakendada.

Klõpsa siia, et näha sõnariba.

Prohvetid 

on 

kutsunud 

ametisse 

Jumal
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    3. nädal: Prohvetit järgides oleme kaitstud.

   Aidake lastel mõista  (kehaline tegevus):   
Näidake Moosese pilti ja selgitage, et Mooses oli 
prohvet, kes juhatas oma rahva sinna, kus neil 
oli turvaline. Selgitage, et iisraellased olid vaarao, 
Egiptuse kuninga, orjuses ja Issand käskis Moo-
sesel nad Egiptusest välja juhatada. (Vt 2. Moo-
sese 3:10) Jutustage lastele lugu 2. Moosese 14. 
peatükist ja paluge lastel see koos teiega läbi 
mängida. Näiteks: „Rahvas läks Moosese järel 
läbi kõrbe  (paigalkõnd).  Nad jõudsid mere äärde 
 (imiteerige kätega laineid).  Rahvas vaatas tagasi 
 (vaadake tagasi)  ja nägi, kuidas vaarao neid oma 
sõjaväega taga ajab  (patsutage kätega vastu 

jalgu, nagu kappaksid hobused).  Rahvas kartis 
 (teeselge hirmu). ” Lugege ette 2. Moosese 14:13 ja 
jätkake loo jutustamist. „Issand käskis Moosesel 
oma kepi üles tõsta  (näidake, nagu tõstaksite 
kepi üles)  ja meri lõhenes kaheks  (sirutage käed 
laiali).  Rahvas läks Moosese järel turvaliselt 
mööda kuiva merepõhja teisele kaldale  (paigal-
kõnd).  Kui vaarao sõjavägi püüdis neile järg-
neda, käskis Issand Moosesel käed välja sirutada 
ja vesi voolas oma kohale tagasi  (tooge laialisiru-
tatud käed kokku).  Vaarao sõjavägi uppus merre. 
Rahvaga oli kõik korras, sest nad järgisid 
prohvetit.”

    4. nädal: Jumal räägib prohvetite kaudu.

  Kaaluge nende õpetuste ülekordamist, mida 
lapsed on käesoleva kuu jooksul ühishetke ajal 
õppinud. Näiteks:

    •   Korrake või täiendage mõnda tegevust, mida 
kasutasite varasemate ühishetkede ajal.

    •   Näidake lastele praeguse prohveti pilti ja 
küsige: „ Kes see on? Kes teab, tõstab käe.” 

Paluge lastel sosistada oma naabrile prohveti 
nimi. Paluge mõnel lapsel rääkida, millised 
on nende tunded prohveti vastu.

    •   Laulge laulu „Tänu, Looja, Sul prohvetitest” 
( KL,  lk 36–37) esimest salmi ja paluge las-
tel näidata ette, mida nad teevad prohveti 
järgimiseks.    

trooni ees pühi ingleid ja neid, kes on pühitse-
tud, kummardamas Jumalat ja Talle, ja nad 
kummardavad teda igavesest ajast igavesti. 
Ja nüüd, pärast paljusid tunnistusi, mis temast 
antud on, see on tunnistus, viimane kõikidest, 
mis meie temast anname: et ta elab! Sest me 
nägime teda, nimelt Jumala paremal käel, ja 
me kuulsime häält tunnistamas, et tema on 
Isa Ainusündinu – et tema kaudu, tema läbi ja 
temast on ja on loodud maailmad, ja nende ela-
nikud on Jumalale sündinud pojad ja tütred.” 

Paluge, et lapsed loeksid seda pühakirjakohta 
oma klassiga ja teeksid kindlaks, kes prohveti-
test tunnistab, ja mida ta Jeesusest Kristusest 
tunnistab. Paluge, et üks klass osutaks prohveti 
pildile, kellest nemad lugesid, ja räägiks 
Algühingule, mida nad õppisid. Eemaldage 
selle prohveti pilt tahvlilt. Korrake tegevust 
kolme ülejäänud prohvetiga. Osutage Kristuse 
pildile ja öelge lastele, et kõik prohvetid tunnis-
tavad Jeesusest Kristusest.

  Mida lapsed õppimiseks 
ette võtavad?

  Kui te esitate endale tegevuse 

ettevalmistamisel selle küsimuse, 

aitate lastel osalemise kaudu 

õppida. Sellel pildil mängivad 

lapsed läbi lugu, kus Mooses 

lõhestab Punase mere.  

  Nõuanne:  Kui lasete 

lastel lugeda nende endi 

pühakirjadest, kinnitab 

see pühakirjade tähtsust 

ja kutsub kohale Vaimu. 

Võimaluse korral otsige 

lastega koos üles vähe-

malt üks pühakirjakoht. 

Aidake lastel vajalik pü-

hakirjakoht üles leida. 

Öelge neile lehekülje-

number ja osutage sal-

mile oma pühakirjas. 

Lugege salm valjusti 

üheskoos ette. 

  Nõuanne:  Käesoleval 

kuul olete kasutanud 

järgmisi õpetamismeeto-

deid: sõnade rittasead-

mine, pühakirjade 

lugemine, mõtete üle 

arutamine ja nende 

läbimängimine, piltide 

vaatamine, kehalises 

tegevuses osalemine ja 

varasemate tegevuste 

kordamine. Otsige või-

malusi nende võtete 

kasutamiseks ka järg-

mistes õppetundides. 

7
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   Aidake lastel mõista  (pühakirja lugemine 

ja arutamine):   Kirjutage tahvlile kodeeritud 
kirjas  Jumala vägi  (asendage tähed sümboli-
tega). Küsige, kas keegi oskab seda sõnumit 
lugeda. Kirjutage tahvlile võti, mis aitab süm-
bolid tähtedega asendada, ja paluge lastel rüh-
miti töötades vastus leida. (Tuletage lastele 
meelde, et nad sõnumit ennatlikult valjusti ära 
ei ütleks.) Lugege sõnu üheskoos. Lugege Õpe-
tus ja Lepingud 1:29: „Ja et pärast nefi laste 

ülestähenduste saamist, jah, ka minu teenija 
Joseph Smith noorem võiks omada väge tõl-
kida läbi Jumala armu, Jumala väega, Mormoni 
Raamat.” Selgitage, et Joseph Smith poleks osa-
nud lugeda kuldplaatidele kirjutatut ilma 
Issanda abita. Küsige lastelt, mida nad teavad 
sellest, kuidas Joseph Smith Mormoni Raama-
tut tõlkis. Paluge mõnel lapsel rääkida, millised 
on nende tunded Mormoni Raamatu vastu.

    2. nädal: Joseph Smith tõlkis Mormoni Raamatu Jumala väega.

   Tutvustage õpetust  (pühakirjade lugemine):  

 Öelge lastele, et Jeesus Kristus rajas oma Kiriku, 
kui Ta elas maa peal. Tänapäeval me kutsume 
tollast kirikut algkirikuks. Selgitage, et pärast 
Jeesuse surma ei möödunud kuigi palju aega, 
kui Tema evangeelium võeti maa pealt, ja et 
palju aastaid hiljem taastas Ta evangeeliumi 
Joseph Smithi vahendusel. Valmistage neli 
sõnariba järgmiste lausetega:

     1.    Joseph Smith luges Piiblist: „Kui kellelgi teist 
on    , see palugu Jumalalt.” 
( Joseph Smith – ajalugu, salm 11)

     2.    Joseph Smith läks  , et  . 
( Joseph Smith – ajalugu, salm 14)

     3.    Joseph nägi oma pea kohal  sammast. 
( Joseph Smith – ajalugu, salm 16)

     4.   Taevane Isa osutas Jeesusele Kristusele ja 
ütles: „See on Minu    .” 
( Joseph Smith – ajalugu, salm 17)

    Jagage lapsed nelja rühma ja andke igale rüh-
male üks sõnariba. Laske neil lugeda seda kohta 
pühakirjast ja otsida sealt üles sõnad, mis sõna-
ribadel puuduvad. Laske lastel lünkade täitmise 
asemel üksteisele vastus sosistada. Paluge, et 
lapsed annaksid oma sõnariba üle järgmisele 
rühmale. Korrake tegevust, kuni kõik rühmad 
on leidnud õiged vastused. (Vastused: 1. puudu 
tarkusest; 2. metsa, palvetama; 3. valguse; 
4. armas Poeg)

   Aidake lastel mõista:  Selleks, et aidata lastel 
mõista, et Taevane Isa ja Jeesus Kristus ilmusid 
Joseph Smithile, kasutage erinevaid tegevusi, 
näitlikke abivahendeid ja näpunukkusid laste-
toa käsiraamatust  Behold Your Little Ones . 
(Vt lk 88–91)

Aprill   Jeesus Kristus taastas evangeeliumi 
täiuse Joseph Smithi vahendusel
  „Me usume samasse organisatsiooni, mis oli algkirikus.” (6. usuartikkel)

  Täiendage soovitusi omaenda mõtetega. Mõelge, kuidas tutvustada lastele õpetuse sisu, 

aidata neil seda mõista ja ellu rakendada. Küsige endalt: „Mida lapsed õppimiseks ette 

võtavad ja kuidas ma saan aidata neil tunda Vaimu?” 

  1. nädal: Taevane Isa ja Jeesus Kristus ilmusid Joseph Smithile.

 Laul: 

„Kõik, mida teen”

   (Liahoona, okt 2002, 

lk 77)  

  Evangeeliumi 
õpetuse tutvustamine
  Seletage selgelt, mida õpetate. 

See aitab lastel õpetust paremini mõista 

ja rakendada. Kaaluge, kuidas lapsed 

õpetussõnu paremini näha ja 

meelde jätta saaksid.  

  Nõuanne:  Kui jagada 

lapsed väiksematesse rüh-

madesse, saab tegevusse 

kaasata rohkem lapsi. 

Mõelge oma Algühingu 

suuruse peale ja kui 

mitmeks rühmaks selle 

peaks jagama, et kõik 

lapsed saaksid tegevuses 

osaleda. (Vt 1. nädal) 

M =  ❤
L  =  ✱
V  =  ●

A  =  ✚
G  =  ◆
 I   =  ▲

U  =  ✖
Ä  =  ▼
J  =  ✔

_ _ _ _ _ _  
_ _ _ _✔    ✖    ❤    ✚    ✱    ✚

●     ▼    ◆    ▲
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    Abiks muusikaõpetajale

    3. ja 4. nädal: Jeesus Kristus taastas evangeeliumi Joseph Smithi 
vahendusel.

  Õpetamaks lastele laulu „Kõik, mida teen” 
(Liahoona, okt 2002, lk S14–S15), kaaluge 
järgmisi tegevusi:

    •   Paluge lastel püsti tõusta, kui nad kuuluvad 
perekonda. Korrake sama tegevust veel teis-
tegi rühmituste puhul, kuhu lapsed võiksid 

kuuluda (nt võistkond, klubi ja kirik). Paluge 
lastel selgitada, mida kuulumine tähendab 
(et kellelgi on kusagil tähtis koht). Tutvustage 
laulu. Näidake lastele Jeesuse Kristuse pilti 
ja lugege koos nendega Õpetus ja Lepingud 
115:4: „Sest nõnda tuleb kutsuda minu kirikut 
viimsetel päevadel, nimelt Viimse Aja Pühade 
Jeesuse Kristuse Kirikuks.”

    •   Tutvustage laulusalme, paluge lastel kuulata 
ja laulust küsimusele vastus leida. (Näiteks: 
Kuidas ma näitan kõigile Isa plaani? Kuidas 
teised näevad, kas Isa plaan on halb või hea? 
Mida me teen oma sõpradega?) Seejärel pa-
luge lastel laulda koos teiega. Jätkake, kuni 
lapsed on laulu selgeks saanud.

    •   Jagage Algühing kahte rühma ja paluge, et 
üks rühm laulaks lausete algusosa (Ma alles 
liiga väike veel jne), teine rühm lõpetaks 
lause. Vahetage osad ja korrake.    

          Tegevuse läbiviimisel on 

abi joonisest. Kui tegemist on 

suurema Algühinguga, oleks 

mõttekas jagada lapsed 

väiksematesse rühmadesse.

  Nõuanne:  Lugude 

läbimängimisel Taevast 

Isa ja Jeesust Kristust 

personifi tseerida ei sobi. 

  Nõuanne:  Täiendage 

õpetamist Algühingu 

lauludega. See aitab las-

tel õpitut paremini mee-

les pidada. „Me oleme 

võimelised tundma ja 

õppima muusika vahen-

dusel väga kiiresti … 

mõndagi vaimset, mida 

me muidu õpiksime vä-

ga aeglaselt.” (Boyd   K. 

Packer,  TNGC,  lk 46) 

   Tutvustage õpetust ja aidake lastel 

mõista  (piltmõistatus):   Tuletage lastele 
meelde, et pärast Jeesuse surma ei möödunud 
kuigi palju aega, kui Tema evangeelium võeti 
maa pealt, ja et Ta taastas hiljem evangeeliumi 
Joseph Smithi vahendusel. Selgitage, et taasta-
mine tähendab uuesti kokku panemist. Joonis-
tage lihtne pilt kirikust koos näidisel toodud 
nimetustega. (Vt Efeslastele 2:20; 
4:11–13) Selgitage, et kui Kristus 
oli maa peal, rajas Ta oma 
Kiriku. Lõigake pilt tükkideks, 
õpetades samal ajal usust 
taganemisest. Laske lastel pilt 
uuesti kokku panna (taas-
tada). Samal ajal võiks 
klaverimängija män-
gida taustaks laulu 

„Kuldsed plaadid”. (KL, lk 65) Laulge üheskoos 
teist salmi.

   Aidake lastel mõista  (külalisesinejad):   Kut-
suge Algühingusse mõned koguduse liikmed ja 
paluge neil kujutada inimesi, kes taastamisest 
osa võtsid (nt Joseph Smithi [vt Joseph Smith – 
ajalugu, salmid 8–20], ingel Moronit [vt Joseph 
Smith – ajalugu, salmid 29–35, 42–49], kolme 
tunnistajat [vt „Kolme tunnistaja tunnistus”] või 
Ristija Johannest [vt ÕL 13]). Nad võiksid kanda 
lihtsaid kostüüme. Jagage lapsed rühmadesse. 
Paluge, et külalised ütleksid, keda nad kujuta-
vad, ja paluge lastel rääkida, mida nad kujutata-
vate kohta teavad. Paluge, et külalised annaksid 
oma tunnistuse nende kohta, keda nad 
kujutavad.

Jeesus Kristus Apostlid Prohvetid

P
ü

h
a
k
ir

ja
d

Ilm
utu

s
Talitused

Püha Vaim Preesterlus

Klõpsa siia, et näha joonistust.
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   Aidake lastel õpitut mõista ja rakendada 

 (tõsieluliste olukordade arutamine):   Selgitage, 
et kui me teeme midagi valesti, saame tänu 
Jeesusele Kristusele meelt parandada, mis 
tähendab seda, et me ei tee enam pattu ja pöör-
dume Jumala poole. Selgitage, et meeleparan-
duse juurde kuulub kahetsemine, andeks 
palumine, heastamine ja eksiteo mittekorda-
mine. Arutage lühidalt need sammud läbi, 

rõhutades, kuidas Päästja saab meid aidata. 
Jagage lapsed rühmadesse ja andke igale rüh-
male lahendada üks tõsieluline olukord. Paluge 
neil olukord läbi arutada ja mõelda, kuidas 
nemad samas olukorras meelt parandaksid. Näi-
teks selline olukord: keegi vihastab oma venna 
või õe peale ja lööb teda. Mida ta peaks tegema? 
Väljendage tänu selle eest, et Jeesus Kristus on 
andnud meile võimaluse meelt parandada.

    2. nädal: Ma saan meelt parandada.

   Tutvustage õpetust  (usuartikli õppimine):   
Kinnitage tahvlile Jeesuse Kristuse pilt. Joonis-
tage neli trepiastet, mis viivad pildini. Korrake 
üheskoos neljandat usuartiklit, paluge lastel 
nimetada evangeeliumi esimesed põhimõtted ja 
talitused ning need õigetele astmetele kirjutada. 
Lugege kõik põhimõtted ja talitused, mida 
nimetate, sõrmede peal üles. Mõtelge, kuidas 
aidata lastel neljas usuartikkel meelde jätta.

   Aidake lastel mõista  (laulu laulmine):   Laulge 
laulu „Mu Isa elab, tean”. (KL, lk 59) Poolitage 

mõlemad salmid ja valmistage kokku neli sõna-
riba. Jagage lapsed nelja rühma ja andke igale 
rühmale sõnariba. Paluge, et rühmad õigel ajal 
püsti tõuseksid ja oma osa laulust ette laulaksid. 
Paluge, et rühmad vahetaksid sõnaribad ja kor-
rake tegevust, kuni kõik rühmad on saanud 
laulda kõiki osasid. Paluge lastel ette näidata, 
kuidas nad saavad olla kuulekad. (Seda võib teha 
rühmades või kogu Algühinguga.) Rääkige las-
tele mõnest oma kogemusest, mis on tugevda-
nud teie usku Jeesusesse Kristusesse.

Mai   Evangeeliumi põhimõtted ja 
talitused juhatavad mind 
Jeesuse Kristuse juurde
  „Me usume, et evangeeliumi esimesed põhimõtted ja talitused on: esiteks usk 
Issandasse Jeesusesse Kristusesse, teiseks meeleparandus, kolmandaks ristimine 
vee alla kastmise teel pattude andekssaamiseks, neljandaks Püha Vaimu anni 
andmine käte pea peale panemise teel.” (4. usuartikkel)

  Täiendage soovitusi omaenda mõtetega. Mõelge, kuidas tutvustada lastele õpetuse sisu, 

aidata neil seda mõista ja ellu rakendada. Küsige endalt: „Mida lapsed õppimiseks ette 

võtavad ja kuidas ma saan aidata neil tunda Vaimu?” 

  1. nädal: Minu usk Jeesusesse Kristusesse tugevneb, 
kui ma olen kuulekas.

 Laul vabal valikul 

Kiriku lauluraamatust 

        Kasutage tahvlit
  Tahvel võib olla õpetamisel 

tõhus abivahend. Õpetage 

evangeeliumi põhimõtteid 

lihtsate joonistuste abil.  

  Nõuanne:  Kui paluda 

lastel osaleda väikeste 

rühmadena, saab osale-

misvõimaluse rohkem 

lapsi. Ühishetke ajal istu-

vad lapsed harilikult 

oma klassi juures. Klassi-

rühmi võib kasutada 

tegevuse puhul, mida 

viiakse läbi väikestes 

rühmades. Klassiõpeta-

jad aitavad tagada kogu 

klassi osalemise ja luua 

harda meeleolu. 

Püha VaimPüha Vaim

RistimineRistimine

MeeleparandusMeeleparandus

Usk Jeesusesse KristusesseUsk Jeesusesse Kristusesse



11

    4. nädal: Kui mind liikmeks kinnitatakse, saan ma Püha Vaimu anni.

   Tutvustage õpetust  (lubadustest õppimine):  

 Näitamaks, mida tähendab lubadus, kutsuge 
kaks last klassi ette. Paluge, et üks laps ütleks: 
„Ma luban, et  (laenan sulle oma raama-
tut), kui sa lubad, et  (annad selle 
tagasi).” Paluge, et teine laps nõustuks sellega 
ja suruks esimesel lapsel kätt. Selgitage, et 
leping on kahepoolne lubadus meie ja Jumala 
vahel. Kirjutage tahvli ühte serva „Jumal lubab” 
ja teise serva „Meie lubame”. Selgitage, et kui 
meid ristitakse, anname me Jumalale lubadusi 
ja Tema annab lubadusi meile.

   Aidake lastel mõista  (laulude laulmine):  

 Valmistage juba eelnevalt paberilehekesed järg-
miste lubaduste ja laulupealkirjadega: võtan 
enda peale Jeesuse Kristuse nime („Ma tänan 

Sind, Isa” [KL, lk 61]); pean Teda alati meeles 
(„Mu Isa elab, tean” [KL, lk 59]); pean kinni 
käskudest („Õpeta kõndima valguses mind” 
[KL, lk 66]); Tema Vaim on alati meiega („Vaikne 
tasane hääl” [Liahoona, apr 2006, lk S13]); naa-
sen elama Tema juurde („Olen Jumala laps,” 
salm   3 [KL, lk 58]). Pange lehekesed anumasse. 
Paluge ühel lapsel anumast leheke tõmmata ja 
see ette lugeda. Küsige lastelt: „Kes on selle 
lubaduse andja, kas Jumal või meie?” Kirjutage 
lubadus tahvlile õige pealkirja alla. Paluge lastel 
laulda laulu ja laulmise ajal anumat käest kätte 
edasi anda. Laske lapsel, kelle kätte anum laulu 
lõppedes jääb, võtta sealt välja järgmine leheke. 
Korrake tegevust kõikide lauludega. Vaadake 
lubadused üle ja tunnistage ristimislepingust.

   Tutvustage õpetust  (pildi vaatamine ja 

laulu laulmine):   Näidake pilti lapse kinnita-
misest liikmeks ja küsige lastelt, mida pildil 
kujutatakse. Küsige: „Mis on Püha Vaimu 
and?” Rõhutage, et Püha Vaimu and annab 
meile õiguse Püha Vaimu pidevale kaaslusele. 
Laulge „Vaikne tasane hääl”. (Liahoona, apr 
2006, lk S13)

   Aidake lastel mõista  (küsimuste esita-

mine):   Kutsuge Algühingusse Melkisedeki 
preesterluse hoidja. Andke lastele mõned 
küsimused, mida nad külalisele võiksid esitada: 
Milline preesterlus sul on? Kuidas sa preester-
luse said? Kuidas toimub kinnitamine Kiriku 
liikmeks? Mida tähendab „käte pealepanemine”? 
Mida tähendab „võtta vastu Püha Vaim”? Kuidas 
Püha Vaim saab mind aidata? Paluge lastel rää-
kida oma kogemustest, kuidas Püha Vaim on 
neid aidanud.  

    3. nädal: Kui mind ristitakse, sõlmin ma Jumalaga lepingu.

  Lapsed kui 
näitlikustavad 

abilised
  Laste kasutamine millegi 

näitlikustamisel haarab 

nende tähelepanu ja aitab 

neil õppimiseks valmis olla. 

Käesoleva ühishetke alguses 

võivad lapsed näitlikustada 

lubaduse mõistet.  

  Nõuanne:  Kui lapsed 

räägivad oma tunnetest 

seoses evangeeliumiga, 

kutsub see kohale Vai-

mu. Aidake lastel mõista, 

et rahutunne ja armas-

tus tulevad Pühalt Vai-

mult. Neljanda nädala 

ühishetkel keskendugem 

sellele, et lapsed saaksid 

rääkida, kuidas Püha 

Vaim on neid aidanud. 

Kandke hoolt selle eest, 

et meeleolu oleks harras. 
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   Tutvustage õpetust  (kuulama õppimine):   
Öelge vaikselt: „Kõik, kes kuulevad mu häält, 
puudutage sõrmega oma nina. Kõik, kes kuule-
vad mu häält, pange oma käsi pea peale.” Jät-
kake, osutades teistele kehaosadele, kuni kõik 
lapsed teid kuulavad. Lõpetuseks paluge neil 
ristata käed. Juhtige tähelepanu sellele, et kuigi 
te rääkisite vaiksel häälel, võisid lapsed hoolega 
kuulatades teie häält ometi kuulda ja teie juhi-
seid täita. Selgitage, et Püha Vaim räägib meiega 
vaiksel tasasel häälel.

   Aidake lastel mõista  (kehaline tegevus):   
Siduge ühel lastest silmad kinni ja talutage ta 
klassi teise otsa. Öelge lapsele: „Kui sa mind 

usaldad ja kuulad, juhatan ma su oma kohale 
tagasi.” Juhendage last mahedal häälel, kuidas 
turvaliselt oma istekohale tagasi jõuda. Küsige: 
„Mil moel sarnaneb see sellega, kuidas Püha 
Vaim meid juhatab?” Näidake, mismoodi on 
Püha Vaim võrreldav Liahoonaga, jutustades 
loo Nefi  katkisest vibust. (Vt 1.   Nefi  16:18–32) 
Kaaluge teistes käesoleva plaani õppetundides 
kasutatud tegevuste rakendamist. (Vt märtsikuu 
3.   nädal või augustikuu 4.   nädal) Selgitage, et 
nagu Liahoona juhatas inimesi vastavalt nende 
usule ja usinusele, nii juhatab Püha Vaim meid 
vastavalt meie õigemeelsusele, kui me Tema 
häält kuulda võtame.

    2. nädal: Püha Vaim räägib vaiksel tasasel häälel.

   Tutvustage õpetust  (usuartikli päheõppi-

mine):   Jagage lapsed kolme rühma ja aidake 
neil pähe õppida esimene usuartikkel. Osutage 
ühele rühmale ja paluge neil öelda: „Me usume 
Jumalasse, Igavesse Isasse.” Osutage teisele rüh-
male ja paluge neil öelda: „Ja Tema Pojasse 
Jeesusesse Kristusesse.” Osutage kolmandale 
rühmale ja paluge neil öelda: „Ning Pühasse 
Vaimusse.” Jätkake kuni kõik rühmad on saanud 
võimaluse korrata igat lauseosa. (Soovi korral 
paluge, et väiksemad lapsed iga lauseosa puhul 
vastava arvu sõrmi tõstaksid.) Selgitage, et Tae-
vane Isa, Jeesus Kristus ja Püha Vaim on Juma-
luse kolm liiget. Öelge lastele, et Püha Vaim on 
vaim ning Tal ei ole lihast ja luust keha.

   Aidake lastel õpitut mõista ja rakendada 

 (pühakirjade lugemine ja kogemustest rääki-

mine):   Paluge lastel avada oma pühakirjad ning 
lugeda üheskoos Õpetus ja Lepingud 130:22: 
„Isal on lihast ja luust keha, sama käegakatsutav 
nagu inimeselgi; Pojal samuti; kuid Pühal Vaimul 
ei ole lihast ja luust keha, vaid tema on vaimisik. 
Kui ei oleks nõnda, ei saaks Püha Vaim meis 
elada.” Paluge neil kuulata, miks Pühal Vaimul 

pole keha. Lugege Õpetus ja Lepingud 8:2: „Jah, 
vaata, ma räägin sulle sinu meeles ja sinu süda-
mes Püha Vaimu kaudu, kes tuleb sinu peale ja 
elab sinu südames.” Paluge lastel osutada oma 
otsmikule, kui ütlete „meeles” ja südamele, kui 
ütlete „südames”. Tooge näiteid, kuidas Püha 
Vaim võib rääkida teie meeles ja teie südames. 
(Vt Galaatlastele 5:22) Laske lastel rääkida sel-
lest, kuidas nad on tundnud Püha Vaimu mõju.

   Aidake lastel õpitut mõista ja rakendada 

 (rääkimine Püha Vaimu mõjust):   Jagage lap-
sed viide rühma. Andke igale rühmale järele-
mõtlemiseks üks järgmistest pühakirjakohtadest 
ja paluge neil kindlaks teha, kuidas Püha Vaim 
meid aitab: Johannese 14:26 (trööstib ja õpe-
tab); 2.   Nefi  32:5 (ütleb meile, mida me peame 
tegema); Moosia 5:2 (muudab meie südant); 
Moroni 8:26 (täidab meid lootuse ja armastu-
sega); Õpetus ja Lepingud 20:27 (tunnistab 
Kristusest: „Samahästi nagu need, kes tulevad 
hiljem, kes usuvad, et Jumal annab ande ja 
kutseid läbi Püha Vaimu, kes tunnistab Isast ja 
Pojast.”). Paluge igal rühmal rääkida ülejäänud 
Algühingule, mida nad õppisid.

Juuni   Püha Vaim tunnistab 
tõde kõigist asjadest
  „Püha Vaimu võimu läbi võite te teada tõde kõigist asjadest.” (Moroni 10:5)

  Täiendage soovitusi omaenda mõtetega. Mõelge, kuidas tutvustada lastele õpetuse sisu, 

aidata neil seda mõista ja ellu rakendada. Küsige endalt: „Mida lapsed õppimiseks ette 

võtavad ja kuidas ma saan aidata neil tunda Vaimu?” 

  1. nädal: Püha Vaim on Jumaluse kolmas liige.

 Laul: 

„Vaikne tasane hääl”

   (Liahoona, apr 2006, 

lk S13)  

  Nõuanne:  Oluline on, 

et lapsed õpiksid evan-

geeliumi tõdesid püha-

kirjadest. Aidake lastel 

keskenduda ja kuulata, 

kui pühakirju loetakse. 

Isegi väikesed lapsed 

suudavad tabada ühte-

kahte konkreetset sõna, 

kui te neile salmi ette 

loete. 
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    4. nädal: Püha Vaimu võimu läbi võime teada saada tõde 
kõikidest asjadest.

   Aidake lastel mõista  (lugude kuulamine):   
Kutsuge mõned koguduseliikmed rääkima 
lugusid sellest, kuidas Püha Vaim meid juhatab 
ja kaitseb. Nad võiksid rääkida isiklikest koge-
mustest või jutustada loo pühakirjast või Kiriku 
ajaloost. (Nt, vt  Teachings of Presidents of the 
Church: Wilford Woodruff  [2004], lk 46–47) 
Jagage lapsed rühmadesse ja paluge rühmadel 
või siis külalistel ringiratast kohti vahetada, 
kuni kõik rühmad on külaliste lood ära kuula-
nud. Paluge lastel ümiseda laulu „Vaikne tasane 

hääl” (Liahoona, apr 2006, lk S13), kui nad ühe 
jutustaja juurest teise juurde liiguvad.

   Aidake lastel õpitut mõista ja rakendada 

 (tahvli kasutamine):   Jagage tahvel kaheks 
veeruks. Ühele veerule kirjutage pealkirjaks 
„Tähtsad otsused”, teisele veerule „Püha Vaimu 
kutsumine”. Esimesse veergu kirjutavad lapsed 
tähtsad otsused, mida nad teevad kogu elu. Teise 
veergu paluge neil kirjutada kõik need ettevõtmi-
sed, mis aitaksid neil kutsuda oma ellu Püha 
Vaimu, kellelt nendes ettevõtmistes abi saada.

    3. nädal: Püha Vaim saab meid juhatada ja kaitsta.

  Õppetundide 
kohandamine

  Kohandage õppetunnid 

laste vanusele. Võite 

kasutada mõtteid ja 

ülesandeid teistest Kiriku 

poolt heaks kiidetud 

materjalidest (lastetoa 

käsiraamat, Kiriku 

ajakirjad).  

   Kasutage tahvlit
  Tahvel on õpetamisel tõhus 

abivahend. Tahvli abil saab lapsi 

tervitada, neile küsimusi esitada, 

õpetust tutvustada, panna kirja 

mõtteid ja selgitada lugusid või 

mõisteid. (Vt  TNGC,  lk 162–163)  

  Nõuanne:  Üks moodus 

Vaimu kohale kutsuda 

on anda lastele võima-

lus rääkida, mida nad 

teevad, et elada evan-

geeliumi tõdede järgi. 

Mõtelge, kuidas leida sel-

leks võimalusi igas ühis-

hetke tunnis. 

 TÄHTSAD OTSUSED

  Olla aus 
 Saada ristitud 
 Teenida misjonil 

 PÜHA VAIMU KUTSUMINE

  Palvetamine 
 Kirikus käimine 
 Pühakirjade lugemine 

   Aidake lastel õpitut mõista ja rakendada 

 (mäng või kogemustest rääkimine):   Lugege 
üheskoos Moroni 10:5 ja tunnistage, et Püha 
Vaim aitab meil teada tõde. Seletage lastele, et 
mõnikord võivad nad kirikus olles, head tehes, 
palvetades või pühakirju lugedes tunda soojust 
ja rahu. Seletage neile, et sellega annab 
Püha Vaim neile teada, et need 
asjad on õiged. Jagage lapsed 
rühmadesse ja paluge, et iga 
rühm täidaks ühe järgmis-
test ülesannetest: 1) Män-
gige kuubimängu lastetoa 

käsiraamatust  Behold Your Little Ones . (Vt lk 
29, 31) 2) Rääkige kogemustest, kuidas Püha 
Vaim on teid aidanud. (Soovi korral paluge, 
et rühma õpetaja räägiks oma kogemusest 
esimesena.)  



14

   Aidake lastel mõista  (piltide vaatamine ja 

arutamine):   Näidake lastele nahast sandaali-
paari (või pilti, kus Jeesusel on jalas sandaalid). 
Selgitage, et Jeesus käis sellistes jalanõudes 
mööda maad ja tegi head. Kirjutage tahvlile 
järgmine lause pühakirjast: „Tema käis mööda 
maad ja tegi head, sest Jumal oli temaga.” (Vt 
Apostlite teod 10:38 ) Korrake seda lauset koos 
lastega. Pange klassis välja pildid, millel on 
kujutatud järgmisi sündmusi: Jeesus õnnistab 
lapsi (vt 3.   Nefi  17:21–24), Jeesus teeb nägijaks 

pimeda mehe (vt Johannese 9:1–17), Jeesus ära-
tab surnuist Jairuse tütre (vt Matteuse 9:18–19, 
23–25) ja Jeesus toidab viite tuhandet (vt Johan-
nese 6:5–14). Paluge lastel panna jalga kujutle-
tavad sandaalid ja kõndida mõne pildi juurde. 
Paluge lastel kirjeldada, mida Jeesus sellel pildil 
teeb. Paluge neil enne järgmise pildi juurde 
kõndimist korrata lauset: „Tema käis mööda 
maad ja tegi head, sest Jumal oli temaga.” Kor-
rake seda tegevust kõikide piltidega.

    2. nädal: Jeesus Kristus käis mööda maad ja tegi head.

   Tutvustage õpetust  (pühakirjade lugemine):   
Võtke viis lehekest, ühele küljele kirjutage välja-
valitud sõnad, teisele küljele pühakirjakoht, 
kust need on pärit: Ärgu (Moosese 4:2); sün-
digu minu (Luuka 22:42); vaid (3.   Nefi  27:13); 
sinu (Johannese 6:38); tahtmine (Johannese 
4:34). Jagage lapsed viide rühma ja andke igale 
rühmale üks leheke. Selgitage, et kõikides nen-
des pühakirjakohtades on üks ja seesama 
sõnum selle kohta, kuidas Jeesus Kristus elas. 
Paluge, et õpetajad aitaksid lastel mõista nende 
pühakirjakohtade sõnumit. Paluge, et iga rühm 
ütleks, mida nad õppisid, ja kinnitaks samal ajal 

oma lehekese tahvlile. Paluge neil panna sõnad 
õigesse järjekorda ja seejärel lugege seda lauset 
üheskoos.

   Aidake lastel õpitut rakendada  (paberketi 

valmistamine):   Paluge neil järele mõelda, kui-
das nad saaksid järgida Jeesuse Kristuse eeskuju 
Taevase Isa käskudele kuuletumisel. Paluge, et 
lapsed kirjutaksid või joonistaksid ühe mõtte 
paberiribale. Ühendage paberiribad nii, et moo-
dustuks kett. Seletage lastele, et nagu pikenes 
kett uue kuuleka teo lisamisega, nii kasvab ka 
meie usk iga kord, kui oleme olnud kuulekad.

Juuli   Ma saan järgida 
Jeesuse Kristuse eeskuju
  Jeesus ütles: „Tule ning järgi mind!” (Luuka 18:22)

  Täiendage neid soovitusi omaenda mõtetega. Mõelge, kuidas tutvustada lastele õpetuse sisu, 

aidata neil seda mõista ja ellu rakendada. Küsige endalt: „Mida lapsed õppimiseks ette võta-

vad ja kuidas ma saan aidata neil tunda Vaimu?” 

  1. nädal: Jeesus Kristus oli alati Taevasele Isale kuulekas.

 Laul: 

„Usus Teda järgin ma”

   (Ühishetke plaan 2007)  

     Evangeeliumi 
õpetuse 

tutvustamine
  Selgitage täpselt, mida 

õpetate, kui mõnd 

tegevust läbi viite. See 

aitab lastel õpitut 

paremini mõista 

ja rakendada.  

  Nõuanne:  Kui lastel on 

võimalus Algühingus rin-

gi liikuda, aitab see neil 

tunnis aktiivsemad ja 

 tähelepanelikumad olla. 

Kohandage tegevusi oma 

Algühingu suurusele. 

Selle asemel, et 2. nädalal 

piltide juurde minna, 

võiks suuremas Algühin-

gus hoopiski paigalkõndi 

teha. 

  Nõuanne:  Erinevate 

õpetamismeetodite 

 kasutamine aitab lastel 

tõhusamalt õppida. 

 Näiteks 2. nädalal tutvu-

vad lapsed õpetusega, 

vaatavad pilte ja osale-

vad õpetusega seotud 

 kehalises tegevuses. 

Ärgu 

sündigu 

minu, vaid 

s
in

u
 

tahtmine

Klõpsa siia, et näha sõnariba.
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    Abiks muusikaõpetajale

   Aidake lastel mõista  (pühakirjade luge-

mine ja laulud):   Kirjutage tahvlile suvalises jär-
jekorras kaks loetelu – üks pühakirjakohtadest, 
kus Jeesus meile järgimiseks eeskuju annab ja 
teine nende pühakirjakohtadega seotud laulu-
dest. Jagage lapsed rühmadesse. Andke igale 
rühmale pilt, mis illustreerib üht neist pühakir-
jasündmustest. Paluge, et iga rühm leiaks tahv-
lilt nii pühakirjakoha kui ka laulu, mis nende 
pildiga kokku lähevad. Paluge, et rühmad näi-
taksid oma pilti teistele, selgitaksid, millist ees-
kuju Jeesus sellel näitab, ja laulaksid koos 
ülejäänud Algühinguga laulu, mis selle sünd-
musega kokku sobib. Mõned näited:

    •   Noor Jeesus templis, Luuka 2:42–49, „Õpeta 
kõndima valguses mind” (KL, lk 66);

    •   Ristija Johannes ristib Jeesuse, Matteuse 
3:13–17, „Tahan saada ristitud” ( Liahoona , 
apr 2009, lk S15);

    •   Minge siis! Matteuse 28:19–20, „Ei mäe tippu 
pea minema” (KL, lk 46–47);

    •   Jeesus teeb nefi lased terveks, 3.   Nefi  17:7–9, 
„Ma mõtlen, kui loen vanast jutustusest” 
(KL, lk 60).

    Tunnistage, et Jeesus Kristus on meile ainuke 
täiuslik eeskuju.

   Aidake lastel mõista  (pühakirja lugemine):   
Lõigake paberist välja süda ja kirjutage sellele: 

 Armastage üksteist!  Otsige üles vastav pühakirja-
koht Johannese 13:34 ja pange süda selle koha 
juures oma pühakirjaraamatu vahele. Paluge ühel 
lastest lehitseda teie pühakirjaraamatut ja otsida 
sealt üles süda. Selgitage, et selles pühakirjako-
has õpetab Jeesus, kuidas kohelda teisi. Paluge, 
et lapsed otsiksid oma pühakirjast üles Johan-
nese 13:34 ja lugege seda üheskoos. Soovi korral 

võite anda paberist südamed 
viitega pühakirjakohale ka las-
tele, et nad selle oma pühakir-

jaraamatu vahele võiksid panna. 
Ühtlasi paluge, et nad kordaksid 

tegevust pere ringis.

   Innustage lapsi õpitut rakendama  (laul ja 

mõttevahetus):   Paluge, et lapsed moodustaksid 
ühe või ka mitu ringi. (Kui ruumi on vähe, siis 
paluge, et lapsed seisaksid kahte ritta näod vas-
tastikku.) Andke igale rühmale kätte nööbist 
läbi pistetud nöörijupp, mille otsad on kokku 
sõlmitud. Paluge, et lapsed laulaksid laulu „Hea-
dus algab just siit” (KL, lk 63) ja lükkaksid samal 
ajal nööpi nööri mööda edasi. Katkestage laul-
mine ja paluge, et laps (või lapsed), kelle käes 
nööp parasjagu on, nimetaks ühe viisi, kuidas 
teiste vastu heasoovlikkust üles 
näidata. Lõpetuseks paluge, et 
mõni lasteks räägiks loo, kus keegi 
on nende vastu hea olnud.

  Õpetamaks lastele laulu „Usus Teda järgin ma” 
(Ühishetke plaan 2007), kaaluge järgmisi 
tegevusi:

    •   Laske lastel teie eeskujul puudutada oma nina, 
raputada ja ristata käsi. Öelge neile, et me 
järgime Jeesust, kui teeme seda, mida tegi 
Tema. Paluge neil lüüa ühe käe kahe sõrmega 
muusikataktis vastu teise käe peopesa.

    •   Valmistage „jalajäljed”, millele on kirjutatud 
laulu sõnad. Laulge lastele laulu ja paluge 
neil igat laulurida kajana korrates „jalajäljed” 
ükshaaval tahvlile kinnitada. Paigutage „jala-
jäljed” nii, et need jõuaksid Päästja pildini.    

    3. ja 4. nädal: Jeesuse Kristuse eeskuju õpetab mind elama.

            Muusikaõpetajad saavad aidata lastel laul selgeks õppida, kui lapsed tabavad ära sõnade, 

muusika ja näitlike abivahendite omavahelise seotuse. Järgnevatel nädalatel võiksid lapsed 

sedamööda, kuidas laul selgeks saab, „jalajäljed” ükshaaval tahvlilt eemaldada.  

Klõpsa siia, et näha „jalajälgi”.

On evangeelium 
suur õnnistus,

olen nooruses 
seda õppinud.

Jagan valgust ma, 
Temast tunnistan,

sest tean, 
on õige see.

On õnnistand 
Ta mind usuga.

Kui ma palvetan, 
jõudu annab Ta.

Tema tööd teen ma, 
teenin rõõmuga,

usus Teda järgin ma.

Armastage 

üksteist
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   Aidake lastel mõista  (joonistamine):   
Jagage lapsed rühmadesse. Paluge, et igas rüh-
mas loeks või jutustaks õpetaja loo sellest, kui-
das Jeesus teeb terveks kaks pimedat meest 
(Matteuse 9:27–31), haige (Johannese 5:1–9), 
kümme pidalitõbist (Luuka 17:12–19) või 
kuninga ametniku poja (Johannese 4:46–53). 

Paluge lastel joonistada loo illustreerimiseks 
pilte. Paluge mõnel lapsel näidata oma pilti 
teistele ja rääkida, mida nad sellel on kujuta-
nud. Paluge, et lapsed kujutaksid oma loost 
rääkides ette, mis tunne võis olla nendel 
inimestel, keda Jeesus terveks tegi. Paluge, 
et lapsed näitaksid pilti oma kodustele.

    2. nädal: Jeesus Kristus võib teha haiged terveks.

   Tutvustage õpetust  (äraarvamismäng):   
Tõmmake tahvlile seitse joonekest – üks joo-
neke iga tähe jaoks sõnas „imeteod”. Paluge las-
tel sõna ära arvata. Kirjutage esimesele joonele 
algustäht ja paluge, et lapsed püüaksid uuesti 
arvata. Pange kirja ka teine täht ja paluge neil 
sõna ära arvata. Pange järjestikku kirja kõik 
tähed, kuni lapsed on sõna ära arvanud. Öelge 
lastele, et imetegu on tavatu sündmus, mis tule-
neb Jumala väest. Jagage lapsed rühmadesse. 
Andke igale rühmale paberiribad järgmiste 
sõnadega:  imeteod, näitavad, et, Jeesusel 
 Kristusel, on, vägi, maa, üle.  Paluge rühmadel 

sõnad õigesse järjekorda seada. (Klõpsa siia, 

et näha sõnariba.)

   Aidake lastel mõista  (pühakirjalugude 

kuulamine):   Jutustage oma sõnadega lugu 
sellest, kuidas Jeesus vaigistab tormi (Markuse 
4:36–39) ja täidab võrgud kaladega (Luuka 
5:1–11). Paluge lastel teha liigutusi, mis lugu-
dega kokku sobivad (nt tuule ja merelainete 
matkimine ning tühjade ja täis võrkude paati 
tõmbamine). Tunnistage mõlema loo puhul, 
kuidas need näitavad, et Jeesusel Kristusel on 
vägi maa üle. Paluge lastel arutada, kuidas 
need imeteod aitasid abivajajaid.

August   Jeesus Kristus on Jumala Poeg 
ja Ta on imetegude Jumal
  „Sest vaata, mina olen Jumal; ja ma olen imetegude Jumal; … ja ma töötan 
inimlaste hulgas ainult vastavalt nende usule.” (2.   Nefi  27:23)

  Täiendage soovitusi omaenda mõtetega. Mõelge, kuidas tutvustada lastele õpetuse sisu, 

aidata neil seda mõista ja ellu rakendada. Küsige endalt: „Mida lapsed õppimiseks ette 

võtavad ja kuidas ma saan aidata neil tunda Vaimu?” 

  1. nädal: Jeesus Kristus on imetegude Jumal.

 Laul vabal valikul 

Kiriku lauluraamatust 

  Töö väikestes 
rühmades

  Väikeste rühmadena 

töötades kaasate 

õppetöösse rohkem lapsi. 

Ühishetke ajal istuvad 

lapsed niikuinii oma 

klassina koos. Klassirühmi 

võib kasutada tegevuste 

puhul, mida viiakse läbi 

väikestes rühmades.  

  Nõuanne:  Lapsed õpi-

vad tegevuse kaudu. 

Paluge lastel kasutada 

loo jutustamisel liigutusi. 

Harjutage lastega liigu-

tusi, enne kui lugu jutus-

tama asute. See aitab 

lastel lugu keskendunu-

malt kuulata. 
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    4. nädal: Imeteod saavad osaks neile, kellel on usku.

   Aidake lastel mõista  (pühakirja kuula-

mine):   Kutsuge Algühingusse mõned kogu-
duse liikmed ja paluge neil jutustada lühidalt 
järgmistest lugudest, otsekui oleksid nad olnud 
ise nende sündmuste keskel: Laatsaruse sur-
nuist äratamine (Johannese 11:1–45); Jairuse 
tütre surnuist äratamine (Markuse 5:21–24, 

35–43); lesknaise poja surnuist äratamine 
(Luuka 7:11–16) ja ülestõusmine (Johannese 
20:1–18). Koguduse liikmed võiksid kanda liht-
said kostüüme: rätikut, mantlit jne. Innustage 
neid tunnistama, et Jeesusel Kristusel on vägi 
surma üle ja igaüks meist tõuseb üles.

   Tutvustage õpetust  (pühakirja lugemine):   
Kirjutage tahvlile Õpetus ja Lepingud 63:9: 
„Aga vaata, usk ei tule tunnustähtede läbi, vaid 
tunnustähed järgnevad nendele, kes usuvad.” 
Selgitage, et selles pühakirjakohas võib mõista 
tunnustähtede all ka imetegusid. Paluge lastel 
tõusta ja lugeda üheskoos pühakirjakohta. 
Osutage sõnale „usk”. Selgitage, et imeteod ei 
pruugi alati midagi väga erilist olla, et kõige-
pealt peab meil olema usk ja alles siis märkame 
me oma elus imetegusid. Selgitage ka, et vaata-
mata usule, tuleb meil teinekord ikkagi kurbust, 
valu ja kannatusi kogeda, kuid Jumal teab 
kõiki meie vajadusi ja hoolitseb meie eest.

   Aidake lastel mõista  (pühakirja kuulamine):   
Jutustage omaenda sõnadega lugu sellest, kuidas 
Mooses palub, et vaarao laseks Jumala rahval 
Egiptusest lahkuda. (2. Moosese 7–10) Enne kui 
hakkate jutustama, paluge, et lapsed harjutaksid 
mõnd häälitsust või liigutust, mis sobiks illust-
reerima loos kirjeldatud nuhtlusi. Lapsed võiksid 
liigutada käsi ja imiteerida vee voolamist, krat-
sida ennast siit ja sealt, nagu hammustaksid neid 

sääsed, häälitseda nagu veised või oiata, nagu 
piinaksid neid paised. Paluge lastel lugu tähele-
panelikult kuulata. Öelge neile, et kui te käe tõs-
tate, võivad nemad teha häält või liigutust, mis 
illustreeriks nuhtlust, millest te parasjagu jutus-
tate, ja kui te käe alla lasete, siis aitab. Pärast 
seda, kui olete ära rääkinud lood kõikidest nuht-
lustest, öelge lastele, et vaarao ei lasknud rahval 
ikka veel minna. Vaarao nägi palju imetegusid ja 
märke, kuid ei uskunud Jumalasse. Kõrvutage 
seda lugu mõne näitega, kus imeteo kutsus esile 
usk (nt Eelija ja Sarepta lesknaine, Taaniel ja lõu-
koerad, Jeredi vend või Nefi  ja Lehhi vanglas). 
Kui aeg võimaldab, paluge lastel mõelda välja 
liigutused, millega lugu illustreerida.

   Innustage lapsi õpitut rakendama  (külalis-

esinejate kuulamine):   Paluge, et üks või kaks 
perekonda kogudusest tuleksid ja räägiksid las-
tele, milliste imetegudega on neid õnnistatud, 
kui nad on uskunud Jeesusesse Kristusesse. 
(Leppige juba aegsasti perekondadega kokku, 
et neil oleks aega ette valmistada.) Tunnistage, 
et kui meil on usku, näeme me imetegusid.  

    3. nädal: Jeesusel Kristusel on vägi surma üle.

  Aidake lastel mõista
  Pühakirjalugusid läbi mängides 

jäävad need lastele paremini meelde 

ja on neile  arusaadavamad.  

  Nõuanne:  Kui lapsed 

saavad jagada Algühin-

gus õpitut teistega, aitab 

see neil õpetust paremini 

mõista ja tugevdab nen-

de tunnistust. Teisel 

 nädalal innustatakse 

neid rääkima õpitust 

 kodustega. See loob või-

maluse vestelda kodus 

evangeeliumist ja tugev-

dab perekonda. 
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   Tutvustage õpetust  (pühakirjakoha pähe-

õppimine):   Aitamaks lastel pähe õppida Johan-
nese 14:15, joonistage süda ja teisel lehel 
kujutage kümmet käsku. Jagage lapsed kahte 
rühma. Hoidke ühe rühma ees südame pilti 
ning paluge neil tõusta ja öelda: „Kui te mind 
armastate.” Hoidke teise rühma ees pilti, millel 
on kujutatud kümmet käsku ning paluge neil 
tõusta ja öelda: „Siis pidage minu käsusõnu!” 
Korrake mõned korrad. Vanemad lapsed võiksid 
õppida samal meetodil selgeks Johannese 14:21 
(„Kellel on minu käsusõnad ja kes neid peab, 
see on, kes mind armastab!”) salmi alguse.

   Aidake lastel mõista  (käskude läbimängi-

mine):   Kirjutage paberilehekestele erinevad 
käsud (nt loe pühakirju, riietu kombekalt ja 
kuuletu Tarkuse Sõnale). Pange lehekesed 
 anumasse ning paluge, et laps, kes lehekese 
valib, demonstreeriks näitlikult, kuidas ta sel-
lest käsust kinni peab. Paluge teistel lastel ära 
arvata, mida ta teeb. Laulge laulu „Õigesti tee, 
sammu tõe teel”. (KL, lk 64–65) Paluge, 

et lapsed demonstreeriksid refrääni lauldes 
lehekese valinud lapse eestvedamisel, kuidas 
nad sellest käsust kinni peavad. Paluge mõnel 
lapsel rääkida, kuidas sellest käsust kinnipida-
mine neid õnnistab.

   Innustage lapsi õpitut rakendama  (püha-

kirjade lugemine ja arutamine):   Võtke välja 
„Minu evangeeliumistandardid” ja korrake neid 
koos lastega. Selgitage, et nende standardite jär-
gimine näitab meie armastust Jeesuse Kristuse 
vastu. Kirjutage järgnevad pühakirjakohad eraldi 
paberilehekestele: 2. Moosese 20:7; 2. Moosese 
20:8–10; 2. Moosese 20:12; Johannese 13:34–35; 
Moosia 18:10 ning Õpetus ja Lepingud 42:40–41 
(„Ja veel, sa ei tohi oma südames olla uhke; kõik 
sinu riided olgu lihtsad ja nende ilu sinu enda 
kätetöö kaunidus; ja kõik olgu tehtud minu ees 
puhtuses.”) Jagage lapsed rühmadesse ja andke 
igale rühmale lugeda üks pühakirjakoht. Paluge 
neil leida pühakirjakohale vastav evangeeliumi-
standard ja arutleda, kuidas nad saavad elada 
selle standardi järgi. Paluge neil jagada oma 
mõtteid ülejäänud Algühingu lastega.

September   Ma olen kuulekas Jeesusele 
Kristusele, sest ma armastan Teda
  „Kui te mind armastate, siis pidage minu käsusõnu!” ( Johannese 14:15)

  Täiendage soovitusi omaenda mõtetega. Mõelge, kuidas tutvustada lastele õpetuse sisu, 

aidata neil seda mõista ja ellu rakendada. Küsige endalt: „Mida lapsed õppimiseks ette 

võtavad ja kuidas ma saan aidata neil tunda Vaimu?” 

  1. ja 2. nädal: Ma näitan, et armastan Jeesust Kristust, 
kui pean kinni käskudest.

  Pühakirjakoha 
päheõppimine

  Lastele jäävad pühakirjad 

paremini meelde, kui 

kasutate näitlikke 

abivahendeid.  

  Nõuanne:  Pühakirja-

kohtade päheõppimine 

on lastele abiks evangee-

liumi õpetuse õppimisel. 

Pühakirjasõnad võivad 

olla tröösti ja juhatuse 

allikaks. (Vt  TNGC,  
lk 171) Esimesel nädalal 

on õpitava meeldejätmi-

sel lastele abiks kolm 

 asja: kordamine, lühike-

sed laused ja näitlikud 

abivahendid. 

Klõpsa siia, et näha joonistust.
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   Aidake lastel mõista  (joonistamine):   Jutus-
tage lugu, kus Kristus tervendab ja õnnistab 
inimesi, nagu on kirjutatud pühakirjakohas 
3.   Nefi  17:7, 9–12, 20–24, või paluge, et vane-
mad lapsed loeksid selle koha ette. Paluge, 
et lapsed joonistaksid midagi, mis seondub 
looga. Tunnistage, kuidas teie armastus Jeesuse 
Kristuse vastu on pühakirju lugedes kasvanud.

   Innustage lapsi õpitut rakendama  (laul ja 

pühakirjade arutamine):   Laulge laulu 

„Pühakirja vägi”. (Ühishetke plaan 2006) Öelge 
lastele, et nad saavad Jeesusest Kristusest roh-
kem õppida, kui loevad ise või kuulavad, kui 
pühakirja ette loetakse. Seejärel jutustage püha-
kirjakohast Markuse 10:13–16 lugu sellest, kui-
das Jeesus õnnistab lapsi. Näidake pilti, kus 
Jeesus õnnistab väikesi lapsi. Paluge lastel ette 
kujutada, mis tunne neil oleks olnud seal olla. 
Paluge mõnel lapsel oma mõtteid jagada. Selgi-
tage, et nad võivad tunda end Päästja lähedal, 
kui loevad Temast pühakirjadest.  

    4. nädal: Minu armastus Jeesuse Kristuse vastu kasvab, 
kui ma uurin pühakirju.

   Aidake lastel mõista  (pühakirjade luge-

mine ja arutamine):   Jagage lapsed väikestesse 
rühmadesse. Paluge igal rühmal lugeda ja aru-
tada järgmisi kohti pühakirjadest ning otsida, 
mida Päästja õpetab palve kohta: 3.   Nefi  18:19–
20; Õpetus ja Lepingud 19:28, 38 („Ja taas, ma 
käsin sind, et sa pead palvetama nii häälega 
kui ka oma südames, jah, nii maailma ees kui 
salajas, nii avalikult kui üksinda. Palveta alati, 
ja ma valan sinu peale oma Vaimu, ja suur saab 
olema sinu õnnistus, jah, isegi suurem kui see, 
kui sa saaksid endale maa aarded ja samas ula-
tuses kaduvust.”); 88:63–64 („Tulge minu ligi ja 
mina tulen teie ligi; otsige mind usinasti ja te 
leiate mind; paluge ja te saate; koputage ja teile 
avatakse. Ja mida te iganes palute Isalt minu 
nimel, see antakse teile, mis teile kasuks on.”) 
Rõhutage, et Päästja õpetab meid palvetama 
Taevase Isa poole Tema nimel ja et see aitab 
meil tunda end Temale lähemal.

   Aidake lastel mõista  (pildi värvimine):  

 Tehke iga lapse jaoks koopia pildist lastetoa 
käsiraamatus  Behold Your Little Ones , lk 19. 

Paluge lastel pilt ära värvida ja perele näitami-
seks koju viia.

   Aidake lastel õpitut mõista ja rakendada 

 (palvest vestlemine):   Laulge Kiriku lauluraa-
matust mõni laul, mis kõneleb palvest, nagu 
„Olen Jumala laps” (KL, lk 58) või „Pere palve” 
(KL, lk 67). Rääkige lastele, kuidas teie armas-
tus Issanda vastu kasvab, kui te palvetate. Joo-
nistage tahvlile neljast veerust koosnev tabel. 
Kirjutage esimese veeru pealkirjaks „Meie Tae-
vane Isa”. Kirjutage teise veeru pealkirjaks 
„Täna Teda õnnistuste eest”. Kirjutage kol-
manda veeru pealkirjaks „Palu Temalt õnnis-
tusi”. Kirjutage viimase veeru pealkirjaks 
„Jeesuse Kristuse nimel, aamen”. Paluge lastel 
loetleda oma klassirühmas õnnistusi, mille eest 
nad on tänulikud. Seejärel paluge igal rühmal 
nimetada üks õnnistus, mille eest nad on tänu-
likud, ja kirjutage see teise veergu. Järgmisena 
paluge lastel arutada oma klassirühmas, milli-
seid õnnistusi nad võiksid Taevaselt Isalt 
küsida, ja kirjutage nende vastused kolman-
dasse veergu. Korrake, millised on palve osad.

    3. nädal: Minu armastus Jeesuse Kristuse vastu kasvab, kui ma palvetan.

  Värvimine
  Kõikidele lastele ei meeldi pilte 

värvida. Mõni tõmbab lehele vaid 

paar kriipsu. Värvimise eesmärgiks 

on anda lapsele õppetunni teemat 

kujutav pilt, mida ta saaks käes 

hoida ja koju viia.  

  Nõuanne:  Kui lapsed 

räägivad, kuidas nad 

saavad mõnda õpetust 

rakendada, kinnitab see 

sõnumit nende südames 

ja kutsub kohale Vaimu. 

Õpetanud evangeeliu-

mist, andke lastele või-

malus rääkida, kuidas 

nad saavad seda ellu 

rakendada. 

  Nõuanne:  Mõelge 

järele, kuidas kaasata 

ühishetke läbiviimisel nii 

suuremaid kui ka väikse-

maid lapsi.   3. nädalal 

sobib esimene tegevus 

paremini suurematele, 

teine väiksematele 

lastele. 
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   Tutvustage õpetust  (pühakirjade lugemine): 

  Kinnitage tahvlile pilt põhimisjonärist. Öelge 
lastele, et nad hakkavad lugema pühakirjadest 
kohti, kus räägitakse misjonitööst. Paluge pool-
tel lastel lugeda Matteuse 28:19–20 ning pooltel 
Õpetus ja Lepingud 133:37: „Ja seda evangee-
liumi jutlustatakse igale rahvale ja suguharule 
ja keelele ja inimesele.” Paluge neil uurida, 
mida nad õpivad pühakirjadest misjonitöö 
kohta ja arutage seda kogu Algühinguga. 

Paluge lastel, kelle pereliige hetkel misjonil 
teenib, rääkida, millised tunded neid seoses 
misjonitööga valdavad.

   Aidake lastel õpitut mõista ja rakendada 

 (misjonitööst vestlemine):   Paluge lastel tõusta 
ja laulda laulu „Ei mäe tippu pea minema”. (KL, 
lk 46–47) Rääkige lastele, et Taevane Isa tahab, 
et evangeeliumi jutlustataks kogu maailmas, 
ja nad võivad valmistuda misjonärideks saama 
juba praegu. Pange anumasse pühakirjad, kiri-
kuskäimise kingad, kümnisesedel ja paberist 
süda – esemed, mis peaksid meenutama lastele, 
kuidas valmistuda misjonil teenima. Paluge, et 
laps valiks anumast ühe eseme ja räägiks, kui-
das tegevus, mida see ese esindab, saab aidata 
neil valmistuda misjonitööks.

    2. nädal: Evangeeliumist rääkimine aitab teistel tulla Kristuse juurde.

   Tutvustage õpetust  (pühakirja lugemine 

ja piltide vaatamine):   Paluge lastel tõusta ja 
lugeda üheskoos Õpetus ja Lepingud 1:38: 
„Mida mina, Issand, olen rääkinud, seda ma 
olen rääkinud, ja ma ei otsi õigustusi; ja ehkki 
taevad ja maa kaovad, ei kao minu sõna, vaid 
kõik läheb täide, olgu minu enda hääle või 
minu teenijate häälega, see on sama.” Selgitage 
lastele, et prohvetid on Jeesuse Kristuse teeni-
jad. Näidake Päästja ja praeguse prohveti pilti 
ning öelge lastele, et kui me järgime prohvetit, 
järgime me Jeesust Kristust.

   Innustage lapsi õpitut rakendama  (laul):   
Laulge 1. salm laulust „Tänu, Looja, Sul′ prohve-
titest”. (KL, lk 36–37) Jagage lapsed rühma-
desse ja paluge neil rääkida mõnest asjast, 
mida nad on õppinud elavatelt prohvetitelt ja 
apostlitelt viimase üldkonverentsi ajal. Paluge, 
et üks rühm demonstreeriks näitlikult, mida 
nad õppisid. Paluge teistel lastel arvata, mida 
nad teevad. Korrake tegevust järgemööda iga 
rühmaga, rühmade vahetudes laulge laulu 
„Tänu, Looja, Sul’ prohvetitest” esimest salmi.

Oktoober   Kiriku missiooniks on 
kutsuda kõiki Kristuse juurde
  „Jah, tulge Kristuse juurde ja saage täiustatud temas!” (Moroni 10:32)

  Täiendage soovitusi omaenda mõtetega. Mõelge, kuidas tutvustada lastele õpetuse sisu, 

aidata neil seda mõista ja ellu rakendada. Küsige endalt: „Mida lapsed õppimiseks ette 

võtavad ja kuidas ma saan aidata neil tunda Vaimu?” 

  1. nädal: Prohveti järgimine aitab meil tulla Kristuse juurde.

     Õppimine kordamise kaudu
  Lapsed õpivad korrates ja ülesandeid 

täites. Pildiga töötades kordavad lapsed 

pühakirjaõpetust ja neile on antud 

ülesanne panna sõnad õigesse järjekorda.  

  Nõuanne:  Lapsed õpi-

vad paremini ja mäleta-

vad õpitut kauem, kui 

kasutate õpetamisel pilte 

ja muid näitlikke abiva-

hendeid. (Vt  TNGC,  
lk 176, 182–183) Lapsed 

võivad ka ise olla asjali-

kud ja toredad abilised, 

kels aitavad õpetust näit-

likustada. Selle asemel, 

et näidata misjonäri 

 pilti, võite kutsuda 

 Algühingusse mõne 

 põhimisjonäri või palu-

da ühel lastest riietuda 

nii, et ta näeks välja 

 nagu misjonär. 

temas juurde 

tulge 

Jah, 

täiustatud 

ja saage Kristuse 

Klõpsa siia, et näha sõnariba.
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    4. nädal: Templitöö aitab mul ja minu perel tulla Kristuse juurde.

   Tutvustage õpetust  (pühakirja lugemine):   
Kinnitage tahvlile pilt Jeesusest Kristusest. 
Aidake lastel õppida pühakirjast pähe lause: 
„Jah, tulge Kristuse juurde ja saage täiustatud 
temas!” (Moroni 10:32) Kirjutage kõik sõnad sel-
lest lausest eraldi paberilehekestele. Kinnitage 
lehed suvalises järjekorras tahvlile. Paluge lastel 
see lause pühakirjast üles otsida ja seda koos 
teiega lugeda. Paluge, et üks lastest otsiks pabe-
rilehekeste hulgast üles sõna, millega see lause 
algab ja asetaks selle tahvlil õigele kohale. 
Lugege lauset uuesti ja paluge, et järgmine laps 
otsiks üles järgmise sõna. Korrake tegevust, 
kuni kõik sõnad on õiges järjekorras tahvlil. 
Selgitage lastele, et Kristuse juurde tulemine 
tähendab Temasse uskumist, Tema käskude 
pidamist, lepingute sõlmimist ja meeleparan-
dust, kui oleme eksinud.

   Aidake lastel õpitut mõista ja rakendada 

 (tõsieluliste olukordade arutamine):   Selgi-
tage, et tänu Jeesuse Kristuse lepitusele saame 
oma vigadest meelt parandada. Lõigake pabe-
rist välja neli jalajälge ja kirjutage igale neist 
üks meeleparanduse osa: 1) kahetse, 2) palu 
andeks, 3) heasta ja 4) ära enam nii tee. Ase-
tage „jalajäljed” põrandale nõnda, et need 
viiksid Jeesuse Kristuse pildini ja laske mõnel 
lapsel nende järgi pildini kõndida. Jagage 
lapsed rühmadesse, andke igale rühmale üks 
tõsieluline olukord, mis räägib millestki, mille 
üle võiks meelt parandada. Näiteks: „Keegi ei 
kuula vanemate sõna, loobib majas palli ja 
lõhub midagi ära.” Laske lastel arutleda, kuidas 
rakendada kõiki meeleparanduse osasid.

   Aidake lastel mõista  (laul):   Õpetage laulu 
„Issand andis mulle templi”. (KL, lk 62–63) 
Pange välja templi pilt, mis on peidetud 
kaheksa paberitükikese taha. Kirjutage või 
joonistage igale paberitükile üks järgmistest 
sõnadest: süda, taevas, keha, kauniks, puhta, 
õnnistused, ülestõusmispäeval, selestiline. 
Öelge lastele, et kõik need sõnad viitavad 
ühele laulule. Paluge lastel hoolega kuulata, 
kui te laulate neile ette ühe laulurea. Küsige 
neilt, milline sõna sobib kokku selle reaga 
ja paluge ühel lapsel paberitükk selle sõnaga 
pildilt eemaldada. Laulge seda laulurida koos 
lastega ja selgitage, mida see tähendab. Soovi 
korral paluge, et nad lauldes kasutaksid 

mõnda sobivat liigutust. Korrake tegevust iga 
laulurea puhul. Kui kõik paberitükid on pildilt 
eemaldatud, laulge kogu laul koos liigutustega 
läbi. Öelge lastele, et nad saavad 
juba täna alustada 
ettevalmistusi, 
et vanemas 
eas vääriliselt 
templisse 
minna ja et see 
lähendab neid 
Jeesusele 
Kristusele.  

    3. nädal: Me tuleme Kristuse juurde, kui oleme eksinud ja 
parandame meelt.

  Innustage lapsi 
õpitut rakendama.

  Lapsed õpivad, kui näitavad, 

kuidas nad saavad evangeeliumi 

põhimõtteid ellu rakendada.  

  Nõuanne:  Kui me suh-

tume neisse, keda õpeta-

me, armastusega, oleme 

üheskoos Vaimule vastu-

võtlikumad. (Vt  TNGC,  
lk 31) Teie armastus 

laste vastu kasvab, kui 

palvetate nende eest, 

õpite tundma nende 

huvisid ja muresid, 

kutsute neid nimepidi 

ja kuulate neid 

tähelepanelikult. 

  Nõuanne:  Tõsielulised 

olukorrad aitavad lastel 

mõelda ja arutleda, 

mida teeksid samasugu-

ses olukorras nemad. 

(Vt 3. nädal) Need aita-

vad näidata, kuidas ra-

kendada evangeeliumi 

põhimõtteid. (Vt  TNGC,  
lk 161–162) 

kauniks
puhta

ülestõus-

mispäeval
selestiline

Klõpsa siia, et näha „jalajälgi”.

Klõpsa siia, et näha joonistust.
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Aidake lastel mõista  (pühakirjaloo läbi-

mängimine):   Öelge lastele, et ühel päeval küsis 
üks mees Jeesuselt: „Kes on mu ligimene?” 
Jeesus rääkis talle vastuseks ühe loo, mis 
 õpetab meid teisi teenima. Paluge, et mõned 
lapsed paneksid selga lihtsad kostüümid ja 
etendaksid osalisi tähendamissõnas halastajast 
samaarlasest: teekäijat, röövleid, preestrit, 
leviiti, samaarlast, öömaja peremeest. Jutustage 
lugu omaenda sõnadega (vt Luuka 10:30–37) ja 
seejärel aidake lastel see läbi mängida. Küsige 
lastelt: „Mida õpetab see lugu sellest, kes on 
meie ligimesed? Keda me peaksime teenima?” 
Märkige, et ligimene võib olla igaüks, kes vajab 
abi. Selgitage lastele, et nad saavad teenida oma 
sõpru ja pereliikmeid kogu aeg, kuid võõraid 
inimesi teenigu nad üksnes siis, kui nad on 
koos oma vanema või mõne teise usaldusväärse 
täiskasvanuga. Tunnistage, et Jeesus Kristus 
armastab kõiki ja tahab, et me kõiki teeniksime.

   Innustage lapsi õpitut rakendama  (plaan 

perekonna teenimiseks):   Öelge lastele, et 
Jeesuse soov on, et me teeniksime teisi, kaasa 
arvatud omaenda pere liikmeid. Lõigake iga 
lapse jaoks mõned väikesed paberist ringid. 
Paluge neil joonistada igale ringile naerunägu, 
muutes need niiviisi „teenimise naerusuudeks”. 
Innustage lapsi järgmise nädala jooksul tegema 
oma pereliikmetele väikesi heategusid. Mõelge 
üheskoos, mida lapsed teha saaksid 
(nt sõbralikud kirjakesed, män-
guasjade koristamine, voodi 
ülestegemine). Sellesse paika, 
kus laps heateo sooritas, võiks 
ta maha jätta „teenimise naeru-
suu”. Öelge lastele, et nad paluksid, 
et nende pered võtaksid koos nendega sellest 
tegevustest osa. Innustage lapsi, et nad oleksid 
järgmisel nädalal valmis rääkima Algühingule, 
kuidas nende teenimine aitas nende perekonda 
naeratama panna.

November   Kui teenime teisi, 
teenime Jumalat
  „Kui te olete oma kaasinimeste teenistuses, te olete ainult oma Jumala 
teenistuses.” (Moosia 2:17)

  Täiendage soovitusi omaenda mõtetega. Mõelge, kuidas tutvustada lastele õpetuse sisu, 

aidake neil seda mõista ja ellu rakendada. Küsige endalt: „Mida lapsed õppimiseks ette 

võtavad ja kuidas ma saan aidata neil tunda Vaimu?” 

  1. ja 2. nädal: Jeesus Kristus õpetas meile, kuidas teenida teisi.

  Pühakirjalugude 
näitlikustamine
  Igapäevastest asjadest 

kokku pandud lihtsad 

kostüümid aitavad lastel 

seda pühakirjalugu 

näitlikustada.  

Nõuanne:  Mõnda pü-

hakirjalugu tuleb kohan-

dada laste vanusele. 

Õpetades 1. nädalal lugu 

halastajast samaarlasest, 

on väga tähtis selgitada, 

et kui mõni võõras vajab 

abi, peab laps kõigepealt 

appi kutsuma mõne usal-

dusväärse täiskasvanu. 

  Nõuanne:  

Ühis  hetk   saab olla toeks 

programmile Usk Juma-

lasse. Esimese ja teise 

nädala teenimisülesan-

dest   on abi trükises Usk 

Jumalasse lk 8–9 toodud 

eesmärkide täitmisel. 

Nõuanne:
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   Aidake lastel mõista  (näited teenimisvõi-

malustest):   Paluge, et üks Algühingu juhtidest 
tuleks klassi ja teeks näo, nagu vaevaks teda 
mingi mure või et ta vajab abi. Ta võiks lasta 
asjadel käest maha kukkuda, tehes näo, nagu ei 
suudaks ta kõiki neid asju kanda, mis tal süles 
on või et ta ei saa hakkama väikelapse rahusta-
misega. Paluge lastel mõelda, kuidas nad saak-
sid kasutada tema aitamiseks oma „abikäsi”. 
Tuletage lastele meelde, et loos halastajast 
samaarlasest õpetas Jeesus meid teisi teenima. 
Näidake pilte lastest, kes vajavad abi. Kasutage 
vajadusel pilte Algühingu käsiraamatute pildi-
pakist. Paluge lastel rääkida, kuidas nad saaksid 
sellistes olukordades abiks olla. Korrake püha-
kirjasalmi Moosia 2:17 algust ja paluge, et lap-
sed kordaksid salmi lõppu.

   Aidake lastel mõista  (ligimese teenimine):   
Paluge lastel tõmmata paberile oma käelaba 
piirjoon ja kirjutada sellele „abikäele” ühe või-
maluse, kuidas nende pere saaks teenida oma 

ligimesi. Innustage neid, et nad teeniksid sel 
kombel oma ligimesi järgmisel nädalal koos 
oma perega. Asetage „käed” teadetetahvlile 
või seinale, kus need tuletaksid lastele meelde, 
kuidas nad saavad teenida.

   Aidake lastel õpitut mõista ja rakendada 

 (laul):   Kutsuge üks laps klassi ette ja võrrelge 
tema käsi enda omadega. Juhtige laste tähele-
panu sellele, et tema käed on teie omadest palju 
väiksemad. Küsige midagi taolist: „Mina saan 
oma suurte kätega mänguasju üles korjata. Kas 
ka sina saad seda teha oma väikeste kätega?” 
Kaasake tegevusse kõik lapsed, lastes neil võr-
relda oma käsi oma õpetaja kätega. Märkige, et 
kuigi nende käed on väikesed, saavad nad teha 
nendega palju heategusid. Laulge laulu: „Headus 
just algab siit”. (KL, lk 63) Paluge, et lapsed laul-
des käed rinnale risti asetaksid. Kui nad jõuavad 
sõnani headus, laske neil mõlemad käed üles 
tõsta ja seejärel kiiresti uuesti risti rinnale 
asetada.  

    4. nädal: Kui ma teenin oma ligimesi, teenin ma Jumalat.

   Tutvustage õpetust  (pühakirjakoha pähe-

õppimine):   Kirjutage tahvlile: „Kui te olete oma 
kaasinimeste teenistuses, te olete ainult oma 
Jumala teenistuses” (Moosia 2:17) ja arutage, 
mida see tähendab. Aidake lastel see pühakirja-
koht pähe õppida. Jagage klass kaheks ning 
paluge pooltel lastel öelda esimest („Kui te olete 
oma kaasinimeste teenistuses”), pooltel teist osa 
(„te olete ainult oma Jumala teenistuses”) lau-
sest. Korrake seda mitu korda.

   Aidake lastel mõista  (laul):   Laulge laulu: 
„Headus just algab siit” (KL, lk 63), asendades 
sõnad headus just algab siit sõnadega teenima 
hakkan nüüd. Korrake laulu, asendades sõna 
teil sõnaga nüüd ja sõna kõigile asemel nime-
tage mõnd oma pere liikmetest (nt emale, 

isale, vennale ja õele). Paluge lastel teha laul-
mise ajal sobivaid liigutusi ja näidata, mida 
nad saaksid teha selle pereliikme heaks. Tule-
tage lastele meelde, et teenides teisi, teenime 
Jumalat.

   Innustage lapsi õpitut rakendama  (teeni-

misvõimaluste arutamine):   Joonistage tahvlile 
kell. Jagage lapsed rühmadesse ja öelge igale 
rühmale mingi suvaline päevane kellaaeg. 
Öelge lastele, et nad saavad teenida oma pere-
konda läbi päeva olenemata kellaajast. Öelge 
lastele: „Tik-tak tiksub aeg, kell  on 
teenimise aeg!” Nimetatud kellaaja saanud 
rühm tõuseb püsti ja räägib ühest võimalusest, 
kuidas oma perekonda sel kellaajal teenida. 
Korrake, kuni kõik rühmad on saanud sõna.

    3. nädal: Kui ma teenin oma perekonda, teenin ma Jumalat.

      Korrake õpetust
  Õpetuse kordamine 

lõbusal moel aitab 

lastel õpitut paremini 

meeles pidada.  

  Nõuanne:  Õppimine 

on lõbusam, kui lapsed 

saavad erineval viisil 

osaleda. Kasutage laste 

rühmadesse jagamisel 

erinevaid võimalusi: soo 

järgi (tüdrukud ja poi-

sid), riietuse värvi järgi, 

sünnipäevade järgi 

(need, kes on sündinud 

esimesel ja kes teisel 

poolaastal). 

   Aidake lastel õpitut mõista ja rakendada 

 (kokkuvõtete tegemine teenimisest):   Paluge, 
et lapsed jutustaksid omaenda sõnadega loo 
halastajast samaarlasest. Hõlbustamaks loo 
meeldetuletamist, kasutage eelmise nädala kos-
tüüme. Seejärel andke lastele võimalus rääkida 
oma eelmise nädala „teenimise naerusuudest”. 
Üks võimalus selle teostamiseks on jagada lap-
sed rühmadesse ja valmistada pildil kujutatud 

ratas. Keerutage ratast 
ja paluge, et üks-kaks 
last rühmast, millele 
osutab nool, räägiksid, 
kuidas nad teenisid 
ning kuidas see rõõ-
mustas neid endid ja 
teisi. Kui aeg võimaldab, 
korrake tegevust.
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Klõpsa siia, et 

näha teenimisratast.
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 Nõuanne:  Lapsed rea-

geerivad hästi näitlikele 

abivahenditele. Kaaluge 

erinevate näitlike abiva-

hendite, sh esemete, 

tahvlijoonistuste, sõnari-

bade, fl anelltahvlite ja 

nukkude kasutamist. 

(Vt  TNGC,  lk 89–90)

    3. nädal: Jeesus Kristus naaseb ühel päeval taas maa peale.

   Aidake lastel õpitut mõista ja rakendada 

 (piltidest ja esemetest vestlemine):   Võtke 
kaasa neli karpi, mis on pakitud nagu kingitu-
sed. Igas karbis peaks olema pilt või ese, mis 
sümboliseerib mõnda järgmistest sündmustest, 
ja paber, kus on kirjas selgitus, millist õnnistust 
või kingitust see sündmus endast kujutab:

    •   Sündmus: Jeesuse sünd; kingitus: „Taevane Isa 
andis oma Ainusündinud Poja meie Päästjaks.”

    •   Sündmus: Mäejutlus; kingitus: „Jeesus Kristus 
õpetas meile, kuidas elada õigemeelselt.”

    •   Sündmus: Jeesus palvetab Ketsemani aias; 
kingitus: „Jeesus Kristus tegi meile võimali-
kuks patust pääsemise.”

    •   Sündmus: Ülestõusmine; kingitus: „Jeesus 
Kristus tegi meile võimalikuks ülestõusmise.”

    Laske lastel karbid avada ja arutlege üheskoos, 
kuidas iga selline kingitus meid õnnistab.

   Innustage lapsi õpitut rakendama  (kirju-

tamine või joonistamine):   Arutage erinevaid 
viise, kuidas teha Päästjale kingitusi teisi teeni-
des ja nende vastu armastust üles näidates. (Vt 
Matteuse 25:40) Andke igale lapsele paber ja 
paluge neil panna kirja või joonistada üks and, 
mille nemad Päästjale annavad. Seejärel paluge 
neil paber pooleks murda ja see nagu kingitus 
ära kaunistada.

    2. nädal: Jeesus Kristus on maailma Päästja.

   Tutvustage õpetust  (sünnipäevadest rää-

kimine):   Öelge lastele: „Mõelge ühele oma sün-
nipäevadest, mida te väga eriliselt tähistasite. 
Mida te tegite?” Paluge mõne lapsel rääkida 
oma sünnipäevadest. Selgitage, et Taevane Isa 
käskis oma prohvetitel rääkida maailmale ajaar-
vamise alustamisest maailma ajaloo tähtsaimast 
sündmusest – Tema Poja Jeesuse Kristuse sün-
nist. Selgitage lastele, et see sõnum oli nii tähtis, 
et prohvetid olid nõus andma oma elu, et tun-
nistada Kristuse tulemisest. Paluge lastel kor-
rata lauset: „Jeesus Kristus tuli maa peale, nagu 
prohvetid olid ennustanud.”

   Aidake lastel mõista  (pühakirjalugude 

läbimängimine):   Pange välja mõned pildid 
prohvetitest, kes õpetasid, et Jeesus Kristus 
tuleb. Jagage lapsed rühmadesse ja andke igale 
rühmale pühakirjakoht, kus on kirjas lugu mõne 
prohveti õpetusest. Paluge rühmadel korda-
mööda lugusid etendada (vt  TNGC,  lk 165–166), 
samas kui ülejäänud Algühing püüab ära arvata, 
millist prohvetit nad kujutavad. Nende prohve-
tite seas võiksid olla kuningas Benjamin 
 (Moosia 2:1, 5–7; 3:5–8), Abinadi (Moosia 12:1, 
9; 15:1–2; 17:1, 8–10) ja laamanlane Saamuel 
(Heelaman 14:1–5; 16:1–2). Tunnistage, et 
Jeesus Kristus tuli maa peale ja prohvetlikud 
ettekuulutused Temast täitusid.

Detsember   Ma tean, 
et mu Lunastaja elab
  „Ja nüüd, pärast paljusid tunnistusi, mis temast antud on, see on tunnistus, 
viimane kõikidest, mis meie temast anname: et ta elab!” (ÕL 76:22).

  Täiendage soovitusi omaenda mõtetega. Mõelge, kuidas tutvustada lastele õpetuse sisu, 

aidata neil seda mõista ja ellu rakendada. Küsige endalt: „Mida lapsed õppimiseks ette 

võtavad ja kuidas ma saan aidata neil tunda Vaimu?” 

  1. nädal: Jeesus Kristus tuli maa peale, nagu prohvetid olid ennustanud.

 Nõuanne:  Lastele jääb 

õpitu paremini meelde, 

kui nad ise seda teistele 

õpetada saavad. Mõelge, 

kuidas nad saaksid seda 

teha ühishetke ajal või 

kodus.

   Aidake lastel mõista  (pühakirjade luge-

mine ja rollimäng):   Öelge lastele, et neil on 
võimalus kuulutada head uudist, et ühel päeval 
naaseb Jeesus Kristus maa peale. Valige välja 
kaks last, kes mängiksid tele- või ajalehereporte-
reid ja esitaksid igale klassile mõned küsimused. 

Andke igale klassile üks-kaks küsimust koos 
pühakirjakohtadega ning mõned minutid ette-
valmistamiseks: Nimetage mõned Jeesuse teise 
tulemise tunnustähed? (Joseph Smith — Mat-
teuse 1:28–29: „Ja nad kuulevad sõdadest ja 
kuulduseid sõdadest. Vaata, ma räägin oma 
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 Nõuanne:  Näitamaks 

oma õpilaste vastu ar-

mastust, tehke neile sii-

raid komplimente, olge 

konkreetne nende tegude 

hindamisel. Selle asemel, 

et öelda paljalt „tubli” 

või „aitäh”, öelge: „Aitäh, 

et rääkisid meile loo oma 

perekonnast!”

 Nõuanne:  Mõelge 

järele, kuidas kaasata 

ühishetke läbiviimisel nii 

suuremaid kui väikse-

maid lapsi. 3. nädalal 

sobib esimene tegevus 

paremini suurematele 

lastele. Mõtelge järele, 

kuidas kohandada seda 

tegevust väiksematele 

lastele.

    4. nädal: Ma saan elada jälle Jeesuse Kristuse juures.

äravalitute pärast. Sest rahvas tõuseb rahva 
vastu ja kuningriik kuningriigi vastu; paiguti 
on näljahädasid ja taude ning maavärinaid.”); 
Kuidas Ta tuleb? (Matteuse 24:29–31); Millal Ta 
tuleb? (Matteuse 24:36, 42, 44); Mis juhtub Tema 
tulemise ajal õigemeelsetega? (ÕL 88:96–97: „Ja 
pühad, kes on maa peal, kes on elus, tehakse 
elavaks ja tõmmatakse üles temale vastu. Ja 
tulevad esile need, kes on maganud oma hauas, 
sest nende hauad avatakse; ja ka nemad tõmma-
takse kohtuma temaga taevasamba keskel.”); 
Milline saab olema valitsus pärast Tema tule-
mist? (10. usuartikkel; ÕL 29:11: „Sest ma ilmu-
tan ennast taevast väes ja suure auhiilgusega 
koos kõigi selle vägedega ja elan õigsuses koos 
inimestega maa peal tuhat aastat, ja pahelised 
ei jää püsima.”; ÕL 45:58–59: „Ja maa antakse 

neile pärisosaks; ja nad paljunevad ja saavad 
tugevaks, ja nende lapsed kasvavad üles pääst-
misele patuta. Sest Issand on nende keskel ja 
tema auhiilgus on nende peal, ja tema on nende 
kuningas ja seaduseandja.”); Millised on loomad 
pärast Tema tulemist? (Jesaja 11:6–9; Hoosea 
2:20). Paluge, et kaks last, kes reportereid män-
givad, esitaksid kordamööda küsimusi ja laske 
igal rühmal neile vastata.

   Innustage lapsi õpitut rakendama  (vestlus 

ja laul):   Arutage lastega, kuidas Jeesuse naasmi-
seks valmis olla. Rõhutage, et kui me elame 
õigemeelselt, pole meil põhjust karta. Paluge 
neil arutada seda kodus koos vanematega. 
Laulge laulu „Mu Isa elab, tean”. (KL, lk  59)

   Aidake lastel mõista  (kehaline tegevus):   
Kinnitage enne Algühingu algust toolide alla 
mõned paberist jalgkivid, millele on kirjutatud 
üks järgmistest sõnadest või sõnaühenditest: ris-
timine, liikmeks kinnitamine, palve, pereõhtu, 
sakramendi võtmine, kirikus käimine ja templi-
abielu. Riputage klassi ühele seinale üles maa-
kera pilt ja vastasseinale pilt Jeesusest Kristusest. 
Paluge, et keegi lastest püüaks hüpata ühe pildi 
juurest teise juurde. Selgitage, et selleks, et elada 
taas Jeesuse ja Taevase Isa juures, peame me 
astuma teatud samme. Paluge lastel vaadata, kas 
nende tooli all pole mõnd jalgkivi. Paluge, et 
need, kellel on jalgkivid, astuksid ükshaaval ette 
ja ütleksid, kuidas nende kivile kirjutatud tegu 
neid Kristusele lähemale toob. Pange jalgkivi 
põrandale kahe pildi vahele. Jätkake tegevust, 
kuni jalgkividest moodustub läbi klassi viiv 
rada. Paluge mõnel lastest jalgkivisid mööda 
maailma pildi juurest Päästja pildi juurde kõn-
dida. Innustage lapsi tegema alati seda, mis on 
õige, et püsida rajal, mida mööda naasta elama 
Jeesuse Kristuse juurde.

   Innustage lapsi õpitut rakendama  (joonis-

tamine ja värvimine):   Paluge lastel joonistada 
kahele eraldi paberilehele oma jalakontuurid ja 
kirjutada või joonistada mõlema kontuurjoone 
sisse ühe „sammu”, mille nad peaksid „astuma”, 
et elada taas Jeesuse Kristuse juures. Samal ajal, 

kui lapsed värvivad, paluge klaverimängijal 
mängida vaikselt laulu „Usus Teda järgin ma”. 
(Ühishetke plaan 2007) Innustage lapsi oma 
joonistused koju viima ja neist oma perele 
rääkima.  

Klõpsa siia, et näha „jalgkive”.

Pere
õhtu

Käi Kirikus

 Tähendusrikkad 
kehalised 
tegevused

  Lapsed õpivad paremini, 

kui saavad osaleda 

tähendust omavas 

tegevuses. Käesolev 

tegevus nõuab lastelt 

sammude astumist, mis 

sümboliseerivad asju, 

mida nad saavad teha, 

et saada Kristusega 

lähedasemaks. Mõtisklege, 

kuidas kaasata tegevusse 

võimalikult palju lapsi. 
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  Nõuanne:  Selleks, et 

laulmine Algühingus 

lõbus ja tähendusrikas 

oleks, ei pea teil tingi-

mata olema muusikalist 

haridust ega ilusat 

lauluhäält. 

    Muusika kasutamine 
Algühingus
  Muusika eesmärgiks Algühingus on õpetada lastele Jeesuse Kristuse evangeeliumi. 

Algühingu laulud teevad evangeeliumi õppimise nauditavamaks, kutsuvad kohale Vaimu 

ning loovad harda ja õppimist soodustava õhkkonna.

  Eelmäng loob harda meeleolu ja aitab lastel val-
mistuda evangeeliumi õppimiseks. Pange muu-
sika mängima juba enne laste saabumist.

  Paluge lastel Algühingusse jõudes eelmängule 
kohe kaasa laulma hakata ja mitte jääda ootama, 
et kõik lapsed kohal oleksid. Tõstke käsi ja 
öelge lastele, et kui te peopesa lahti on, siis 

laulaksid nad vaikselt, kui te oma peopesa 
kokku surute, siis ainult ümiseksid.

  Mängige eelmängu ajal laulu, mida hakkate 
õpetama. See aitab neil viisiga paremini tutta-
vaks saada. Tutvustage lastele laulu ja seejärel 
ümisege neile selle viisi. Seejärel paluge neil 
ümiseda seda viisi koos teiega.

 Muusikaga võib haarata laste tähelepanu kohe, kui nad Algühingusse tulevad. 

 Nõuanne:  Muusika ai-

tab lastel maha rahune-

da ning kuulamiseks ja 

õppimiseks valmis olla. 

Tõstke käed ja ütelge, et 

lapsed jälgiksid teie käsi. 

Öelge neile, et kui te 

oma käed alla lasete, 

laulaksid nad vaikse-

malt või aeglasemalt. 

Tänage neid aupakliku 

suhtumise eest.

    Õpetage muusika abil evangeeliumi põhimõtteid.

  Aidake lastel mõista, et nad ei õpi üksnes laulu, 
vaid ka evangeeliumi põhimõtet. (Vt  Children’s 
Songbook,  lk iii). Esitage küsimusi või aidake 
neil keskenduda laulus õpetatud põhimõttele 
mõne lihtsa tegevuse kaudu, näiteks loenda-
des, kui mitu korda nad mõnda sõna või 

väljendit laulavad. (Vt veebruarikuu juhiseid 
muusikaõpetajale)

  Lapsed tunnistavad lauldes. (Vt jaanuar, 1. nädal) 
Tuletage lastele meelde, et nad istuksid sirgelt ja 
laulaksid nii hästi, kui nende hääl võimaldab. 
Kiitke ja tänage lapsi tubli laulmise eest.

     Harda ja vaimse õhkkonna aitab luua muusikaline eelmäng.
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  Kordamiseks valige laulud välja koos lastega. 
Andke igale lapsele paberist südameke ja 
paluge, et nad kirjutaksid sellele oma nime ja 
kõige armsama laulu, mida nad Algühingus on 
laulnud. Pange südamekesed anumasse, mis 

kannab silti „Südamelaulud” ja paluge lastel 
mõne neist laulmiseks välja valida. Seletage las-
tele, et Algühingu laulud on tröösti, juhatuse ja 
inspiratsiooni allikaks ning et me võime laulda 
neid igal ajal ja igal pool.

 Kodune harjutamine
  Et lapsed laulu kiiremini selgeks 

saaksid, peab see teil endal selge 

olema. Harjutage seda kodus, 

et saaksite lapsi õpetades 

neile otsa vaadata ega peaks 

laulikust järge ajama. 

    Laulu õpetamine

  Kui hakkate lastele uut laulu õpetama, mõelge 
kõigepealt sellele, kuidas äratada lastes huvi. 
Milliseid küsimusi esitada, et lapsed mõistaksid 
evangeeliumi sõnumit laulus? Millest lastele 
tunnistada, et nad tugevamaks saaksid? (Vt 
 Children’s Songbook,  lk 300)

  Ärge lugege või deklameerige uue laulu sõnu, 
vaid alati laulge. See aitab lastel viisi ja sõnad 
omavahel kokku viia. Lapsed saavad laulu sel-
geks, kui kuulevad ja laulavad seda üha uuesti. 

Nad ei pea laulu lugema ega pähe õppima. Te 
võiksite lasta lastel mängida kaja. Puudutage 
oma kõrva ja ütelge, et lapsed kuulaksid tähele-
panelikult, mida te laulate. Seejärel andke neile 
märku, et nad seda kordaksid. Laulge ette kaks 
laulurida ja korrake neid seni, kuni lapsed on 
need selgeks saanud. Korrake tegevust järgmise 
kahe reaga (ja seejärel kahe järgmisega jne), 
kuni selgeks on saanud kogu laul.

    Korrake laule, et need selgeks saaksid ja lõbusa meeleolu looksid.

    Kasutage muusikat laste kaasamiseks ja näidake ette sobivad liigutused

  Laulmisega kaasnevad liigutused aitavad lastel 
laulud kiiremini selgeks õppida. Ka aitavad nad 
alal hoida nende tähelepanu. Veenduge, et liigu-
tused oleksid pühadele lauludele kohased. Liht-
sad käeliigutused võtmesõnade ja sõnarühmade 
ilmestamiseks sobivad peaaegu iga laulu juurde. 
(Vt jaanuarikuu juhiseid muusikaõpetajatele) Kui 
te laulate laulu „Ma tänan Sind, Isa” (KL, lk 61), 
võiksid lapsed iga kord, kui nad laulavad sõnu 
armas või armastad, asetada käed südamele.

  Lastele on kirjutatud palju lõbusaid laule, mida 
saab liigutustega ilmestada.Tundke koos lastega 
nendest rõõmu. Näiteks:

    •   Laulge koos lastega laulu „Pea, õlad, põlved, 
varbad”. ( Children’s Songbook,  lk 275) Laulge 
seda laulu järjest kiirenevas tempos, paludes 
lastel teiega sammu pidada.

    •   Laulge laulu „Kuldsed plaadid”. (KL, lk 65) 
Paluge väiksematel lastel ette kujutada, et 
nad sõidavad hobusega, et viia Mormoni
Raamat kaugemal elavatele inimestele. 
(Samuti võivad nad matkida lennuki lenda-
mist ja rappuvat rongisõitu.)                   

  Nõuanne:  Tõhus muu-

sika kasutamine kutsub 

kohale Vaimu. Kui laul 

lõpuni lauldud, tuletage 

lastele meelde, et kui nad 

armastust ja rahu tun-

nevad, aitab Püha Vaim 

neil tõde ära tunda. 

  Õppige laul selgeks: 
harjutage, harju-
tage, harjutage!  

Küsige endalt:

     1.   Kuidas äratada 
laste tähelepanu?

     2.   Milliseid küsimu-
si esitada, et ai-
data lastel mõista 
evangeeliumi 
sõnumit laulus?

     3.   Millest tunnis-
tada lastele, et 
nad tugevamaks 
saaksid?   

Minu plaan laulu 

õpetamiseks
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Ma tean, Päästja armastab mind
Sõnad ja viis

Tami Jeppson Creamer ja Derena Bell

© 2002 Kõik õigused kuuluvad Tami Jeppson Creamerile ja Derena Bellile. 
Laulu võib paljundada kirikus või kodus kasutamiseks. 

See teave peab olema märgitud igale koopiale.

Austusega  = 120–132C
! Y 34 : B C B C C C C B B C C C C C C COB B

1. Kord am - mu - sel a’al ü - hel
2. E - lan nüüd siin, ü - hel

# Y 34 : Cmp B C B C C C OB OB OB OB OB

! Y C C C OB C C C CC C C C B C C BB OB
i - lu - sal maal lap - sed kõik kuu - la - sid Jee - sust.
i - lu - sal maal, Jee - su - se õ - pe - tust jär - gin.

# Y BB C B C BB C OB OB BB C BB C

! Y C C C C C C C C C OB OB C C C C C COB OB B OB OB
Ar - mas - tust tund - sid, kui õp - pi - sid Talt, pi - sa - raid nä - gid Ta
Va - ne - mad ai - ta - vad pü - si - da tões, näi - da - tes val - gust

# Y C B C B mf B CW B C B C OB OB

! Y OB B C C C C C C C C C C OB OBOB B
näol. Nii - sa - mu - ti, na - gu neid väi - ke - si seal,
teel. — Ümb - rit - set’ Jee - su - se ar - mas - tu - sest,

# Y OB CC B C B C B B CB C B C
! Y C C C BB C C C C OB OB C C C C C COB OB

ar - mas - tab mind Ta ka. Kui - gi ei is - tu - nud
tun - nen Ta õr - na hoolt. Tal i - ga päev püü - an

# Y OB OB BB C BB C B C C B C B
Copyright @ 2002 by Tami Jeppson Creamer and Derena Bell. All rights reserved. 

This song may be copied for incidental, noncommercial home and church use. This notice must be included on each copy made.

Ma tean, Päästja armastab mind

© 2002 Kõik õigused kuuluvad Tami Jeppson Creamerile ja Derena Bellile. [deleted] Laulu võib paljundada isiklikuks 

kasutamiseks kirikus või kodus. See märge peab olema lisatud igale koopiale.




2929

! Y C C C B C C C C C C C OB C C CB OB OB
sü - les ma Tal, tean: Jee - sus on tõ - e - li - ne! Mi - na
järg - ne - da teel — ta - ga - si ta - e - vas - se.

# Y BB CW B C OB OB OB CC C CC OB OB

! Y OB OB BB C OB OB CC CC C C B COB
tean, e - lab Ta, see - pä - rast jär - gin

# Y C B C B C B OB C C C

! Y B C BB CC OB OBY OB OB B COB OB
Te - da us - ta - valt. Sü - da - me

# Y C C C
C C C C C C C BC C C

! Y 1. :B C BB C CC C C C C C B S S C CB
an - nan Tall’ ja tean, et mind ar - mas - tab Ta.

# Y :C C CW OB CC C CCmp OB OBBB C OB OB
! Y 2.S C C C C C C C C C C OB OB OB? OBOB B

Kind - lalt tean, et mind ar - mas - tab Ta.

# Y OB OB OB C C C OB
¯

p OBOB OB
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