
Satura izklāsts „Sanāksim kopā” nodarbībām 2014. gadam

Ģimenes ir mūžīgas
„Viņam būs jāpiegriež tēvu sirdis bērniem un bērnu sirdis saviem tēviem” (Maleahija 3:24).



Norādījumi „Sanāksim kopā” 
nodarbībām un bērnu priekšnesumam 
Svētā Vakarēdiena sanāksmē

Dārgie Sākumskolas prezidiji un mūzikas skolotāji!

Šogad Sākumskolā mums būs brīnišķīga iespēja palīdzēt katram bērnam gūt izpratni par to, 
cik nozīmīgas ir ģimenes mūsu Debesu Tēva iecerē. Bērni uzzinās, ka laulības starp vīrieti un 
sievieti ir Dieva noteiktas, ka ģimenei ir galvenā nozīme Dieva iecerē un to, ka caur svētajiem 
tempļa priekšrakstiem ģimenes var būt kopā mūžīgi. „Sanāksim kopā” nodarbības saskan ar to, 
ko bērni mācās un kā dzīvo savās pašu mājās. Mācības, ko bērni apgūs, stiprinās viņu ģime-
nes tagad un palīdzēs sagatavoties kļūt par uzticīgām mātēm un tēviem nākotnē. Ja jūs katru 
nedēļu gatavosities ar lūgšanu un aicināsiet Garu, evaņģēlija patiesības tiks apstiprinātas bērnu 
sirdīs. Meklējiet iespējas, kā bērni var dalīties ar savām ģimenēm tajā, ko viņi apgūst un sajūt 
Sākumskolā.

Mēs, Sākumskolas prezidijs, lūdzam par jums un zinām, ka Tas Kungs jums palīdzēs jūsu sva-
rīgajos pienākumos. Jūsu uzticamie centieni — mācīt un kalpot bērniem un viņu ģimenēm — 
viņus stiprinās. Mēs paužam savu mīlestību un lielu pateicību par jūsu uzticīgo kalpošanu.

Sākumskolas vispārējais prezidijs

Norādījumi „Sanāksim kopā” nodarbībām

Evaņģēlija mācības
Izmantojiet šo brošūru, kad gatavojaties mācīt 
15 minūšu nodarbību katras nedēļas „Sanāk-
sim kopā” nodarbību laikā. Jūs varat papildināt 
iknedēļas nodarbības ar citiem Baznīcas apstipri-
nātiem materiāliem, tādiem kā Friend un Liahona. 
Tālāk sniegtās vadlīnijas palīdzēs jums saplānot 
un pasniegt nodarbības.

Mīliet tos, kurus mācāt. Izrādiet bērniem savu 
mīlestību, iegaumējot viņu 
vārdus un uzzinot par 
viņu interesēm, talantiem 
un vajadzībām.

Māciet doktrīnu Svētā Gara 
vadībā. Gatavojot stundas, 
lūdziet pēc vadības un 
tiecieties stiprināt savu 
liecību par principiem, 
kurus jūs mācīsit. Tas 
jums palīdzēs mācīt Gara 
vadībā.

Aiciniet mācīties. Šī brošūra ir domāta, lai palīdzētu 
jums zināt ne tikai to, ko mācīt, bet arī kā mācīt 
un aicināt uzcītīgi mācīties. Jūs mācīsit doktrīnu 
daudz efektīvāk, ja katrā stundā iekļausit šādus 
trīs punktus:
 1. Dariet zināmu mācību. Skaidri paziņojiet, kādu 

mācību bērni apgūs. Apdomājiet veidus, kā to 
izdarīt gan mutiski, gan vizuāli. (Dažus piemē-

rus skat. trešā augusta nedēļā un otrā novembra 
nedēļā.)

 2. Veiciniet izpratni. Pārliecinieties, ka bērni 
iegūst dziļāku izpratni par mācību, jums pielie-
tojot dažādas mācību metodes, kas tos iesaista 
mācību procesā, piemēram, dziesmu dziedā-
šanu, lomu spēles un Rakstu lasīšanu.

 3. Veiciniet pielietošanu. Dodiet bērniem iespējas 
pielietot mācību savā dzīvē. Apdomājiet, kā viņi 

var paust savas sajūtas vai 
izvirzīt mērķi saistībā ar 
šo mācību.

Dažām gada nedēļām šajā 
brošūrā ir sniegts pilns 
stundas saturs. Citām 
nedēļām ir sniegti tikai ie-
rosinājumi. Papildiniet šos 
ierosinājumus ar savām 
idejām. Jūs varat iegūt ide-
jas, lasot citas stundas šajā 
brošūrā. Mēneša piekto 

svētdienu izmantojiet, lai pārskatītu iepriekšējās 
stundas. Plānojot un gatavojot aktivitātes nodarbī-
bām, jūs varat vadīties no Gara iedvesmas.

Gatavojot stundas, sadarbojieties ar mūzikas 
skolotāju. Dziesmu dziedāšana palīdzēs nostipri-
nāt mācības, kuras jūs mācāt. Laiku pa laikam jūs 
varat aicināt skolotājus no citām klasēm palīdzēt 
jums kādā no evaņģēlija mācību daļām.

Katru nedēļu plānojiet, 
kādā veidā: 1) darīt zināmu 
mācību; 2) palīdzēt bērniem 

to saprast un 3) palīdzēt 
viņiem to pielietot savā dzīvē. 

Tiešsaistē pieejamie 
materiāli: šajā brošūrā 
minētā informācija,  
attēli un materiāli ir 
 pieejami tiešsaistē  
LDS.org sadaļā „Primary”.
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Sagatavošanās: 
Gatavojot „Sanāksim 
kopā” nodarbības, lūdziet 
pēc vadības un meklē-
jiet Gara ietekmi. Ja jūs 
gatavosities un mācīsit 
ar Garu, Viņš apstiprinās 
jūsu mācītā patiesumu. 
(Skat. TNGC, 13. lpp.)

Šajā brošūrā lietotie materiāli

Šajā brošūrā ir lietoti šādi saīsinājumi:

BDz  Baznīcas dziesmas pieaugušiem un bērniem

EMDG  Evaņģēlija mākslas darbu grāmata

TNGC  Teaching, No Greater Call

Daudzās stundās tiek ieteikts izmantot attēlus. 
Attēlus jūs varat atrast Evaņģēlija mākslas darbu 
grāmatā, Sākumskolas rokasgrāmatu attēlu 
 komplektos, Baznīcas žurnālos un internetā  
images.lds.org.

Mācību programma 2014. gadam

Vispārējā mācību programma
Šūpulītis: Skatieties uz saviem bērniņiem; Saulessta-
riņi: Sākumskola 1; Izvēlies pareizo 4–7: Sākums-
kola 2; Drošsirdīgie 8–11: Sākumskola 6

Pamatmācību programma
Saulesstariņi: Sākumskola 1; Izvēlies pareizo 4–7: 
Sākumskola 2; Drošsirdīgie 8–11: Sākumskola 4

Dažās stundās ir ieteikts uz Sākumskolu uzaici-
nāt piedalīties viesus. Pirms kādu cilvēku aicināt 
piedalīties, jums ir jāiegūst atļauja no sava bīskapa 
vai draudzes prezidenta.

Stundām ir pievienoti vairāki metodiskie padomi, 
kas palīdzēs jums pilnveidot jūsu mācīšanas spē-
jas. Stundās ietverti arī attēli, kas jums palīdzēs 
saprast, kāda ir attiecīgā aktivitāte. Kaut arī mā-
cīšanas prasmju attīstīšana ir svarīga, tomēr jūsu 
garīgā sagatavotība un liecība ir tas, kas uzaicinās 
Garu, lai tas apstiprinātu jūsu mācības bērnu 
sirdīs.

Dziedāšanas laiks
Mūzikai Sākumskolā ir jārada godbijīga atmosfēra, 
jāmāca evaņģēlijs un jāpalīdz bērniem sajust Svētā 
Gara ietekme un prieks, kas rodams dziedot. 
Dziesmu dziedāšanai un mācīšanai ir jāvelta 20 
minūtes no „Sanāksim kopā” nodarbības laika. 
Tas jums dos pietiekami daudz laika, lai iemācītu 
jaunas dziesmas un palīdzētu bērniem gūt prieku 
no dziedāšanas.

Šajā brošūrā ir iekļauta jauna dziesma, ko bērni 
var mācīties šajā gadā (skat. 28.–29. lpp.). Tajā ir 
ietverta arī sadaļa ar nosaukumu „Kā izmantot mū-
ziku Sākumskolā”, kurā ietilpst ierosinājumi tam, 
kā bērniem mācīt dziesmas (skat. 26.–27. lpp.).

Vadlīnijas Svētā Vakarēdiena sanāksmes priekšnesumam

Bīskapa vai draudzes prezidenta vadībā bērnu 
Svētā Vakarēdiena sanāksmes priekšnesums 
notiek gada ceturtā ceturkšņa laikā. Satiecieties 
ar padomnieku bīskapībā vai draudzes prezidijā, 
kurš pārrauga Sākumskolu, jau gada sākumā, 
lai pārrunātu savus iecerētos plānus. Kad iecere 
izpildīta, iegūstiet viņa atļauju.

Plānojiet, lai bērnu priekšnesuma programma 
balstītos uz ikmēneša „Sanāksim kopā” nodar-
bību tēmām. Gada laikā veiciet pierakstus par 
bērnu uzstāšanos un personīgo pieredzi, lai to, 
iespējams, iekļautu priekšnesumā. Kad plānojat, 
lai bērni dalītos tajā, kā viņi ir apguvuši šī gada 

tēmu, padomājiet par veidiem, kā jūs varat palī-
dzēt klātesošajiem pievērst uzmanību evaņģēlija 
principiem, ko māca bērni. Sanāksmi var nobeigt 
bīskapības loceklis ar īsām piezīmēm.

Gatavojoties priekšnesumam, atcerieties šādas 
vadlīnijas:

•	Priekšnesuma	mēģinājumiem	nevajadzētu	lieki	
atņemt laiku nodarbībām vai ģimenēm.

•	Vizuālie	līdzekļi,	kostīmi	un	multivides	pre-
zentācijas nav piemērotas Svētā Vakarēdiena 
sanāksmei.

Materiāli: Jūs varat atrast 
papildu mācīšanas materi-
ālus, piemēram, krāso-
jamās lappusītes, stāstus 
un aktivitātes žurnālos 
Friend, Liahona, Šūpulīša 
klases rokasgrāmatā un 
Evaņģēlija mākslas darbu 
grāmatā. Izmantojiet šos 
materiālus, lai bagāti-
nātu savas nodarbības. 
Jūs arī varat atrast īpašu 
evaņģēlija tēmu sarakstu 
žurnāla Friend mājaslapā 
friend.lds.org. Jūs varat 
izdrukāt un izmantot šos 
materiālus, mācot bērnus.
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Debesu Tēvs man ir sagatavojis ceļu — 
atgriezties Viņa klātbūtnē

„Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens,  
kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību” ( Jāņa 3:16).
Papildiniet šeit sniegtos ierosinājumus ar savām idejām. Plānojiet iespējas, kā bērni varētu  
atpazīt mācību un kā jūs varētu palīdzēt viņiem to saprast un pielietot savā dzīvē. Pavaicājiet sev:  
„Ko bērni stundas laikā darīs, lai iemācītos, un kā es varu palīdzēt viņiem sajust Garu?”

1. nedēļa: Es esmu Dieva bērns, un kādu dienu es varu kļūt līdzīgs Viņam.

Dariet zināmu mācību un veiciniet izpratni 
(attēla aplūkošana, dziesmas dziedāšana un Rak-
stu lasīšana): Parādiet bērniem vairākus attēlus 
ar dzīvnieku mazuļiem un pajautājiet viņiem, par 
ko katrs dzīvnieks izaugs (piemēram, kaķēns 
izaugs par kaķi). Parādiet attēlu ar mazu bērniņu 
un uzdodiet šo pašu jautājumu. Paskaidrojiet, ka 
cilvēka bērniņš atšķiras no dzīvnieku mazuļiem 
kādā īpašā veidā. Kopā dziedot dziesmu „Es esmu 
Dieva bērns” (Garīgās dziesmas, nr. 187), aiciniet 
bērnus saklausīt, kā bērni mēs esam. Palūdziet 
kādam bērnam izlasīt Psalmi 82:6 un pārrunā-
jiet, ko māca šī dziesma un šis Rakstu pants. Uz 

tāfeles uzrakstiet: „Es esmu Dieva bērns un kādu 
dienu es varu kļūt līdzīgs Viņam”, un palūdziet 
kādam bērnam to nolasīt priekšā.

Veiciniet pielietošanu (dalīšanās): Aiciniet 
vairākus bērnus dalīties, kā viņi izjūt vecāka 
mīlestību. Paskaidrojiet, ka Debesu Tēvs arī vēlas, 
lai mēs sajustu Viņa mīlestību. Padalieties, kā jūs 
sajūtat Dieva mīlestību pret jums, un aiciniet vai-
rākus bērnus dalīties, kā viņi izjūt Viņa mīlestību 
pret viņiem. Kopā dziedot „Man Debesīs ir Tēvs” 
(Garīgās dziesmas, nr. 190), palūdziet bērniem 
saklausīt, kas mums čukst par Viņa mīlestību.

2. nedēļa: Debesu Tēvs ir nodrošinājis Glābēju un padarījis iespējamu man 
atgriezties Viņa klātbūtnē.

Veiciniet izpratni (pārrunas par Izpirkšanu): Uz 
tāfeles uzzīmējiet taisnu ceļu, kurš beidzas vietā ar 
nosaukumu „Mūžīgā dzīve ar mūsu Tēvu Debesīs”. 
Ceļa sākumā novietojiet attēlu ar cilvēku. Paskaid-
rojiet, ka šis attēls simbolizē katru no mums un to, 
ka mums visiem ir jāiet pa šo ceļu, lai atgrieztos 
pie Debesu Tēva. Pastāsiet bērniem, ka mēs neva-
ram paši atgriezties pie Debesu Tēva. Nodzēsiet 
ceļa daļu un pajautājiet: „Kas var mums palīdzēt 
turpināt iet pa šo ceļu?” Palūdziet kādam bērnam 
izlasīt vai noskaitīt trešo Ticības apliecinājumu. 
Parādiet attēlu ar Kristu Ģetzemanes dārzā un īsi 
izskaidrojiet Izpirkšanu. Pastāstiet bērniem, ka 
Kristus veiktā Izpirkšana ir kā tilts, kas palīdzēs 
mums atgriezties pie Debesu Tēva; ja mēs nožēlo-
sim grēkus un paklausīsim baušļiem, mēs varēsim 
atkal dzīvot ar Viņu. Uz tāfeles uzzīmējiet tiltu un 
pārvietojiet cilvēka attēlu uz ceļa beigām. Aiciniet 
dažus bērnus dalīties savās sajūtās par Jēzu Kristu 
un Viņa veikto Izpirkšanu. 

3. nedēļa: Jēzus Kristus ir pilnīgs piemērs, kuram man sekot.

Dariet zināmu mācību (pārrunas par piemē-
riem): Pajautājiet: „Kurš mums ir parādījis labu 
piemēru?” Uzrakstiet uz tāfeles vai palūdziet 
kādam bērnam uzrakstīt atbildes, ietverot tajās 
Jēzu Kristu. Paskaidrojiet, ka visi šie cilvēki mums 

ir rādījuši labu piemēru, taču tikai Jēzus parādīja 
pilnīgu piemēru. Pastāstiet bērniem, ka Viņš „gā-
jis apkārt, labu darīdams” (Apustuļu darbi 10:38) 
un parādījis Savu mīlestību, citiem kalpojot, un 
Viņš vēlas, lai mēs sekotu Viņa piemēram.

Dziesma: „Par Jēzu 
uz zemes ir stāstu 
tik daudz”
(BDz, 60. lpp.)

Veiciniet līdzdalību: 
Kad bērni piedalās 
mācīšanās procesā, viņi 
jūtas nozīmīgi. Kad vien 
iespējams, aiciniet bērnus 
rakstīt uz tāfeles vai lasīt 
Svētos Rakstus jūsu vietā.

Atbalsta materiāli 
mūzikai un ieteikumi, kā 
mācīt šī izklāsta dziesmas, 
atrodas 26.–27. lpp.
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Māciet ar Garu: 
Gatavojot „Sanāksim 
kopā” nodarbības, lūdziet 
pēc vadības un meklē-
jiet Gara ietekmi. Ja jūs 
gatavosities un mācīsit 
ar Garu, Viņš apstiprinās 
jūsu mācītā patiesumu. 

Padoms: Bērniem ne-
vajadzētu attēlot Glābēju 
teatrālos priekšnesumos.

Veiciniet izpratni (stāstu uzklausīšana un zīmēšana): Pirms nodarbības palūdziet četriem pieauguša-
jiem ierasties gataviem īsi pārrunāt vienu no šiem attēliem un Svēto Rakstu pantiem, kā arī to, kā mēs 
varam sekot Jēzus piemēram.

Klases skolotāji var palī-
dzēt vadīt nelielas grupu 
diskusijas, veicināt līdzda-
lību un saglabāt godbijību.

Jāņa 13:14–15 Mateja 5:1–2 Lūkas 15:4 3. Nefija 17:1–10

Sadaliet bērnus četrās grupās un katrai grupai 
nozīmējiet vienu pieaugušo. Palūdziet bērniem 
uzklausīt pieaugušos, kas stāstīs par Glābēju, un 
aiciniet viņus uz papīra lapas uzrakstīt vai uzzī-
mēt to, kā viņi var sekot Jēzus piemēram. Uzaici-
niet vienu bērnu no katras grupas dalīties tajā, ko 
viņi kopā ar pārējiem bērniem ir iemācījušies.

Veiciniet pielietošanu (dziesmas dziedāšana): 
Dziediet „Es pūlos kļūt tāds kā Jēzus” (Liahona, 
2012. g. apr., 64.–65. lpp.). Palūdziet bērniem 
sekot Jēzus piemēram nākamās nedēļās laikā 
un sagatavoties uz nākamo reizi pastāstīt, kā 
viņiem veicās.

4. nedēļa: Sekojot Jēzum Kristum, es varu atgriezties pie Debesu Tēva.

Dariet zināmu mācību (atkārtošana): Uz tāfeles 
uzzīmējiet tādu ceļu, kā norādīts 2. nedēļas sadaļā. 
Palūdziet bērniem paskaidrot, kurš padarīja iespē-
jamu mums atgriezties pie Debesu Tēva. Palūdziet 
dažiem bērniem pastāstīt, kā šīs nedēļas laikā viņi 
ir sekojuši Kristus piemēram. Aiciniet viņus dalī-
ties, kādos vēl veidos viņi var sekot Jēzus parau-
gam (piemēram, kristoties, lūdzot un paklausot 
baušļiem). Pierakstiet viņu atbildes uz tāfeles. 

Veiciniet izpratni (Rakstu stāsta uzklausīšana): 
Pastāstiet stāstu par to, kā Jēzus sauca līdzi Savus 
apustuļus (skat. Mateja 4:18–22), un aiciniet 
bērnus atveidot darbības kopā ar jums. Piemēram: 

„Pēteris un Andrejs pelnīja sev iztiku zvejojot. 
Kādu dienu, izmetot savus tīklus Galilejas jūrā 
(izmetiet tīklus), viņi ieraudzīja Jēzu no Nācaretes. 
Viņi dzirdēja, kā Viņš teica (pielieciet roku pie auss): 

„Nāciet man līdzi.” Lai gan Pēteris un Andrejs tajā 
brīdī strādāja (velciet tīklus ārā), viņi nekavējoties 
pameta savus tīklus (nometiet tīklus) un Viņam 
sekoja (soļojiet uz vietas). Jēkabs un Jānis atradās 
uz cita kuģa, lāpām savus tīklus (lāpiet tīklus). 
Jēzus viņus aicināja, un viņi pameta savus tīklus 
un Viņam sekoja (soļojiet uz vietas). Pajautājiet 
bērniem, vai viņi pamestu savu nodarbošanos, ja 
Glābējs viņiem teiktu: „Nāciet man līdzi.” Aiciniet 
pārējos bērnus atdarināt pantomīmā dažādas 
darbības, piemēram, peldēšanu vai spēlēšanos ar 
mantām. Palūdziet viņiem pārstāt savas nodarbes 
un sākt soļot uz vietas, kad viņi sadzird vārdus — 

„nāciet man līdzi”. Kamēr bērni attēlo pantomīmā 
dažādas darbības, paceliet Jēzus Kristus bildi un 
maigā balsī sakiet: „Nāciet man līdzi.”

Veiciniet pielietošanu (pārrunas par piemē-
riem): Palūdziet bērniem dalīties, kā viņi var sekot 
Jēzum Kristum mūsdienās. Piemēram, viņi var pa-
klausīt vecāku aicinājumam uz ģimenes lūgšanu 
vai skolotāja aicinājumam — būt godbijīgiem.
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Debesu Tēvam ir iecere Saviem 
bērniem
„Ak, cik dižena ir mūsu Dieva iecere!” (2. Nefija 9:13.)
Papildiniet šeit sniegtos ierosinājumus ar savām idejām. Plānojiet iespējas, kā bērni varētu  
atpazīt mācību un kā jūs varētu palīdzēt viņiem to saprast un pielietot savā dzīvē. Pavaicājiet sev:  
„Ko bērni stundas laikā darīs, lai iemācītos, un kā es varu palīdzēt viņiem sajust Garu?”

1. nedēļa: Debesu Tēvam ir iecere Saviem bērniem.

Dariet zināmu mācību (mācības atklāšana): Uz-
aiciniet trīs bērnus iznākt klases priekšā. Aiciniet 
pirmo bērnu pateikt: „Debesu Tēvam”, otro: „ir ie-
cere” un trešo: „Saviem bērniem”. Sadaliet bērnus 
trijās grupās, aiciniet katru grupu piecelties un, ar 
iepriekš minētā bērna, kā viņu vadītāja, palīdzību, 
atkārtot savu teikuma daļu. Atkārtojiet aktivitāti 
vairākas reizes, dodot katrai grupai iespēju pateikt 
katru frāzi.

Veiciniet izpratni (Rakstu lasīšana): Paskaid-
rojiet: pirms mēs piedzimām, mēs dzīvojām 
debesīm kopā ar mūsu debesu vecākiem; Debesu 
Tēvs vēlējās, lai mēs vairāk līdzinātos Viņam, 
tāpēc Viņš stādīja priekšā ieceri. Sadaliet tāfeli 
trijās daļās un katrai sniedziet šādu nosaukumu: 

„Pirmslaicīgā dzīve”, „Laicīgā dzīve” un „Dzīve pēc 
nāves”. Īsi pārrunājiet katru no tām (skat. Uzticīgi 

ticībai: Evaņģēlija norādes [2005], 52.–55. lpp.). 
Sadaliet bērnus mazās grupās un katrai grupai no-
zīmējiet šādas Rakstu vietas: 1. Mozus 1:1; Almas 
12:24; Almas 34:32; Almas 40:12; M&D 76:62; 
Mozus 4:2; Ābrahāma 3:22–23. Aiciniet katru 
grupu izlasīt viņiem nozīmētos Rakstu pantus, 
pastāstīt pārējiem bērniem, par ko ir šie Rakstu 
panti, un uzrakstīt to atsauces zem attiecīgā no-
saukuma uz tāfeles.

Veiciniet pielietošanu (zīmēšana): Katram 
bērnam iedodiet papīra lapu, kas ir sadalīta trijās 
daļās. Palūdziet viņiem uzzīmēt kaut ko, kas 
simbolizē katru Dieva ieceres daļu (pirmslaicīgo 
dzīvi, laicīgo dzīvi un dzīvi pēc nāves). Aiciniet 
bērnus dalīties zīmējumos ar savu ģimeni mājās. 
Kopā nodziediet „Man Debesīs ir Tēvs” (Garīgās 
dziesmas, nr. 190). 

2. nedēļa: Debesu Tēvs pavēlēja Jēzum Kristum izveidot Zemi par mājām 
Saviem bērniem.

Veiciniet izpratni (pārrunas par attēliem): 
Paskaidrojiet, ka mums vajadzēja atstāja Viņa 
klātbūtni, jo tā bija Viņa plāna sastāvdaļa, tādēļ 
Debesu Tēvs pavēlēja Jēzum Kristum mums radīt 
Zemi. Izkārtojiet klasē attēlus ar to, kas vēl ticis 
radīts (piemēram, sauli, mēnesi, ūdeni, augiem un 
dzīvniekiem). Palūdziet kādam bērnam paņemt 

vienu attēlu un piestiprināt to pie tāfeles. Pārrunā-
jiet, kādēļ tajā attēlotais mums ir svarīgs. Turpiniet 
aktivitāti, līdz visi attēli tiks piestiprināti pie 
tāfeles. Palūdziet kādam bērnam izlasīt Mācības 
un Derību 59:18–19, bet pārējiem saklausīt, kādēļ 
šīs lietas tika radītas.

Veiciniet pielietošanu (zīmēšana): Iedodiet 
katram bērnam papīra lapu un aiciniet uz tās 
uzzīmēt, kas viņiem no radītā patīk visvairāk. 

Dziesma: „Man 
Debesīs ir Tēvs”
(Garīgās dziesmas, nr. 190)

Attēli: Bērnus piesaista 
vizuālie līdzekļi. Apsveriet 
iespējas izmantot dažā-
dus vizuālos līdzekļus, 
piemēram, priekšmetus, 
zīmējumus uz  tāfeles, 
papīra strēmeles, 
attēlus un lelles (skat. 
TNGC, 89.–90. lpp.).
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3. nedēļa: Mans ķermenis ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības.

Dariet zināmu mācību (atspulga apskatīšana): 
Paturiet spoguli dažu bērnu priekšā un aiciniet vi-
ņus raksturot, ko viņi redz (acis, ausis, muti utt.). 
Paskaidrojiet, ka viņi redz savu tēlu. Aiciniet kādu 
bērnu izlasīt 1. Mozus 1:27, bet pārējos saklausīt, 
pēc kura tēla un līdzības mēs tikām radīti. Pa-
skaidrojiet, ka Dievam ir acis, ausis, mute utt. un 
tieši tāpēc arī mums tas viss piemīt. (Jūs varētu 
aicināt mazākos bērnus pakustināt vai pieskarties 
dažādām ķermeņa daļām, kad jūs paskaidrojat to, 
ka arī Dievam tās piemīt.)

Veiciniet pielietošanu (spēle): Uzzīmējiet vai 
uzrakstiet uz katra papīra kuba malas dažādas 
ķermeņa daļas. Palūdziet bērniem to padot cits 
citam, klausoties vai dziedot „Tas Kungs man 
deva Templi” (BDz, 62. lpp.). Apstādiniet mūziku 
nejauši izvēlētā vietā un aiciniet bērnu, kurš 
tur kubu, to paripināt. Pajautājiet: „Kā Debesu 
Tēvs vēlas, lai jūs izmantotu vai rūpētos par šo 
ķermeņa daļu?” Atkārtojiet aktivitāti tik ilgi, cik 
atļauj laiks.

4. nedēļa: Izvēles brīvība ir spēja pašiem veikt izvēles.

Dariet zināmu mācību (priekšmetorientēta 
mācīšana): Atnesiet dažādus priekšmetus, no 
kuriem bērni varētu izvēlēties. Piemēram, jūs va-
rētu atnest divu dažādu veidu augļus, pildspalvu 
un zīmuli, divu dažādu veidu kurpes. Palūdziet 
dažiem bērniem izvēlēties kādu no priekšmetiem. 
Paskaidrojiet, ka spēja veikt izvēles tiek saukta 
par „izvēles brīvību” un to, ka mēs varam brīvi 
izvēlēties, taču katrai izvēlei ir sekas.

Veiciniet izpratni (Rakstu lasīšana): Pastāstiet 
bērniem to, ka, būdami gari pirmslaicīgā dzīvē, 
mēs pielietojām savu izvēles brīvību, lai veiktu 
pareizo izvēli; mēs visi izvēlējāmies sekot Debesu 
Tēva iecerei. Palūdziet kādam izlasīt 2. Nefija 2:27. 
Pārrunājiet, ko šis Rakstu pants stāsta par sekām, 
kas rodas, izvēloties sekot vai nesekot Jēzum 
Kristum.

Veiciniet pielietošanu (lomu spēle): Aiciniet 
katru klasi atveidot lomu spēlē kādu gadījumu, 
kurā viņi varētu pielietot savu izvēles brīvību, 
paklausot bauslim. (Piemēram, viņi varētu attēlot 
lomu spēlē, kā paklausa saviem vecākiem vai 
dalās rotaļlietā ar draugu.) Aiciniet pārējos bērnus 
pārrunāt šīs izvēles labās sekas.

Jūs sniegsiet bēr-
niem iespēju aktīvi 
iesaistīties mācī-
šanās pieredzes 
gūšanā, ja ļausiet 
viņiem piedalīties 
nodarbībās.

Sagatavošanās: Pirms 
gatavojat „Sanāksim kopā” 
nodarbības, izlasiet visas 
mēneša stundas. Tad plāno-
jiet iecerētās aktivitātes 
saskaņā ar atvēlēto laiku 
un jūsu Sākumskolas vaja-
dzībām. Piemēram, kādas 
garākas stundas nodarbību 
jūs varētu iesākt vienā 
reizē un pabeigt nākamajā, 
vai arī atkārtot īsākas ak-
tivitātes, palīdzot bērniem 
nostiprināt zināšanas.

5

Lai redzētu papīra kubu, spiediet šeit.
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Jēzus Kristus ir mūsu Glābējs
„Mēs esam redzējuši un apliecinām, ka Tēvs ir sūtījis Savu Dēlu par pasaules Glābēju”  
( Jāņa 1. vēst. 4:14).
Papildiniet šeit sniegtos ierosinājumus ar savām idejām. Plānojiet iespējas, kā bērni varētu  
atpazīt mācību un kā jūs varētu palīdzēt viņiem to saprast un pielietot savā dzīvē. Pavaicājiet sev: 
„Ko bērni stundas laikā darīs, lai iemācītos, un kā es varu palīdzēt viņiem sajust Garu?”

1. nedēļa: Es varu iegūt liecību par Jēzu Kristu.

Dariet zināmu mācību (stāsta klausīšanās): 
Pastāstiet šādu stāstu: „Prezidentam Džeimsam 
E. Faustam kādā bērnības naktī rādījās murgi, un 
viņš pamodās raudādams. Vecāmāte viņu apskāva, 
mierināja un pateica, ka viņi ir drošībā, jo viņus 
pieskata Jēzus Kristus. Viņš atgriezās gultā ar 
mierīgu prātu, pārliecināts, ka Jēzus patiesi mūs 
pieskata.” Pastāstiet bērniem, ka šī pieredze 
palīdzēja prezidentam Faustam iegūt liecību par 
Jēzu Kristu (skat. „A Growing Testimony”, Ensign, 
2000. g. nov., 53. lpp.).

Veiciniet izpratni (spēle): Sagatavojiet 10 pa-
pīra strēmeles un uzrakstiet uz tām, kas palīdz 
cilvēkam iegūt liecību, un vēl dažas strēmeles, 
uzrakstot, kas nepalīdz (papīra strēmeļu paraugi 
ir pieejami mājaslapā sharingtime.lds.org). Izstie-
piet uz grīdas garu virvi vai auklu ar 10 mezgliem. 
Palūdziet kādam bērnam apstāties vienā virves 
galā ar zīmi „Jēzus Kristus liecība”. Aiciniet citu 
bērnu apstāties virves otrā galā ar zīmi „Es varu 
iegūt”. Aiciniet kādu bērnu izvēlēties vienu papīra 
strēmeli un nolasīt uz tās rakstīto. Ja apraksts 
norāda uz to, kas mums palīdz iegūt liecību, 
tad aiciniet bērnu ar zīmi „Es varu iegūt” paiet 
uz priekšu līdz pirmajam mezglam; ja apraksts 
norāda uz to, kas nepalīdz iegūt liecību, palūdziet 
bērnam palikt uz vietas. Atkārtojiet šo aktivitāti, 
līdz bērns sasniedz virves otro galu. Aiciniet vi-
sus pateikt: „Es varu iegūt liecību par Jēzu Kristu.” 
Paskaidrojiet, ka mūsu liecības nekad nepārstāj 
augt; ja mēs visas dzīves laikā turpināsim sekot 
Jēzum Kristum un veikt pareizās izvēles, mūsu 
liecība turpinās augt stiprāka.

2. nedēļa: Pateicoties Jēzus Kristus veiktajai Izpirkšanai, es varu nožēlot 
grēkus un saņemt savu grēku piedošanu.

Dariet zināmu mācību (pārrunas par Rakstiem): 
Parādiet attēlu ar Jēzu Kristu Ģetzemanes dārzā 
un īsi atkārtojiet, kas ir Izpirkšana (skat. 
Lūkas 22:39–44). Aiciniet kādu nolasīt 
Mācības un Derību 19:16 un palūdziet 
bērniem saklausīt, kas viņiem ir jādara, 
lai gūtu prieku no Izpirkšanas svētībām.

Veiciniet izpratni (Rakstu stāsta klausī-
šanās): Pastāstiet stāstu par Almu, jaunāko, 
un aiciniet bērnus atkārtot jums līdzi dar-
bības, izklāstot stāstu. Piemērs varētu būt 
šāds: „Alma, jaunākais, veica sliktas izvēles 
(parādiet nejauku sejas izteiksmi). Viņš ar sa-
viem draugiem mēģināja iznīcināt Baznīcu. 
Kādu dienu pie viņiem ieradās eņģelis, lai 
viņus apturētu; Alma nobijās (izliecieties no-
bijies). Viņš tik ļoti nobijās, ka nokrita, it kā 
būdams miris (izliecieties miris). Viņš izjuta 
tik lielu nožēlu par saviem grēkiem, ka trīs 
dienas nevarēja pakustēties (sastingstiet). 

Beigās viņš atcerējās, ka Jēzus Kristus bija samak-
sājis par viņa grēkiem jeb tos izpircis. Pārdomā-

Dziesma: „Ak, tas ir 
brīnums man!”
(Garīgās dziesmas, nr. 118)

Marts

Lomu spēles sniedz iespēju iesaistīt visus bērnus.

6

Es varu iegūt

Liecību par 

Jēzu Kristu

Spiediet šeit, lai redzētu 
papīra strēmeles.



Padoms: Gatavo-
jot „Sanāksim kopā” 
nodarbības, ieplānojiet 
nepieciešamo laiku. 
Piemēram, 3. nedēļas ak-
tivitātē palūdziet katram 
viesim uzstāties aptuveni 
divas minūtes. Jūs varētu 
uzaicināt mazāk viesu 
un atvēlēt katram no 
viņiem vairāk laika.

dams to, ko Jēzus paveica, viņš sajuta lielu prieku 
(palecieties no prieka). Alma nožēloja grēkus un 
kļuva par diženu pravieti, kurš mācīja cilvēkiem 
par Jēzu Kristu.” (Skat. Almas 36.)

Veiciniet pielietošanu (pārrunas): Īsi pārrunā-
jiet šādus grēku nožēlošanas principus: (1) apzi-
nos, ka esmu izdarījis kaut ko sliktu, (2) izjūtu 
nožēlu par grēku, (3) atzīstos Debesu Tēvam, 
(4) izlaboju nodarīto un (5) vairs to neatkārtoju.

3. nedēļa: Jēzus Kristus tika augšāmcelts, un arī es tikšu augšāmcelts.

Dariet zināmu mācību (dziesmas dziedāšana): 
Kopā nodziediet „Augšāmcēlies!” (BDz, 55. lpp.).  
Aiciniet kādu bērnu paskaidrot, ko šīs dziesma 
māca. Pastāstiet bērniem: tāpēc, ka Jēzus Kristus 
tika augšāmcelts, mēs arī tiksim augšāmcelti. 
Paceliet Svētos Rakstus un paskaidrojiet, ka mēs 
zinām to, ka Kristus tika augšāmcelts, jo mēs par 
to varam lasīt Svētajos Rakstos. Paskaidrojiet: lai 
gan mēs neesam redzējuši augšāmcelto Kristu, 
citi Viņu ir redzējuši, un viņi mums par to ir 
pastāstījuši.

Veiciniet izpratni (viesu uzklausīšana): Palū-
dziet dažiem pieaugušiem draudzes locekļiem 
atnākt uz „Sanāksim kopā” nodarbību un attēlot 
vienu no šiem augšāmceltā Kristus lieciniekiem: 
Mariju Magdalēnu (skat. Jāņa 20:1–18), Tomu 
(skat. Jāņa 20:19–29), nefijiešu vīrieti vai sievieti 
(skat. 3. Nefija 11:1–17; 17) un Džozefu Smitu 
(skat. Džozefs Smits — Vēsture 1:11, 14–17; skat. 
arī M&D 76:22–24). Palūdziet draudzes locekļiem 
dalīties stāstā no Svētajiem Rakstiem un sniegt 
liecību par Kristus Augšāmcelšanos.

4. nedēļa: Es varu izrādīt cieņu Glābējam, būdams godbijīgs.

Veiciniet izpratni (attēla apskatīšana): Parādiet 
attēlus ar svētajām vietām, piemēram, Ģetze-
manes dārzu, Jēzus kapu, Svētbirzi, templi un 
sanāksmju namu. Rādot katru attēlu, pajautājiet: 

„Kādēļ šī vieta ir svēta vai īpaša? Kā jūs uzvestos, 
tajā atrazdamies?” Pārrunājiet, kas ir godbijība 
un kā godbijīga rīcība parāda mūsu mīlestību un 
cieņu pret Glābēju. Paskaidrojiet to, kad mēs esam 
godbijīgi, mēs varam sajust Viņa tuvumu.

Veiciniet pielietošanu (pārdomājot piemērus):  
Uz tāfeles uzrakstiet vārdus „godbijīgs” un „ne-
godbijīgs”. Sadaliet bērnus vairākās grupās. Katrai 
grupai iedodiet vairākas nelielas papīra lapiņas un 
palūdziet bērniem uz katras uzrakstīt, kā baznīcā 
tiek izrādīta godbijība un kā tā netiek izrādīta. Ai-
ciniet katru grupu pēc kārtas nolasīt savas lapiņas. 
Palūdziet bērniem sakrustot savas rokas, ja tas ir 
godbijības piemērs, vai pakustināt savus pirkstus, 
ja tas nav godbijības piemērs. Pēc tam palūdziet 
grupas loceklim piestiprināt papīra lapiņu uz 
tāfeles — zem attiecīgā nosaukuma.

Spēles: Atbilstošas spēles 
Sākumskolā palīdz sagla-
bāt godbijīgu noskaņu. 
Spēles piešķir stundām 
dažādību un ļauj bērniem 
sadarboties citam ar 
citu. Tās arī jautrā veidā 
nostiprina apgūstamo 
evaņģēlija principu.
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Ģimenei ir galvenā loma Dieva iecerē
„Laulība starp vīrieti un sievieti ir Dieva noteikta un . . . ģimenei ir galvenā loma Radītāja 
iecerē attiecībā uz Viņa bērnu mūžīgo dzīvi.” („Ģimene: Vēstījums pasaulei”.)
Papildiniet šeit sniegtos ierosinājumus ar savām idejām. Plānojiet iespējas, kā bērni varētu  
atpazīt mācību un kā jūs varētu palīdzēt viņiem to saprast un pielietot savā dzīvē. Pavaicājiet sev: 
„Ko bērni stundas laikā darīs, lai iemācītos, un kā es varu palīdzēt viņiem sajust Garu?”

1. nedēļa: Ģimenei ir galvenā loma Dieva iecerē.

Dariet zināmu mācību (trūkstošo vārdu meklē-
šana): Pirms nodarbības piestipriniet zem diviem 
krēsliem vārdus „ģimenei” un „galvenā”. Uz tāfeles 
uzrakstiet: „__________ ir __________ loma 
Dieva iecerē.” Aiciniet bērnus zem saviem krēs-
liem meklēt trūkstošos vārdus. Uzaiciniet tos, kuri 
būs atraduši vārdus, piestiprināt tos pareizā vietā 
uz tāfeles. Palūdziet visiem bērniem nolasīt kopā 
šo teikumu.

Veiciniet izpratni (pārrunas par ģimenēm un 
dziesmas dziedāšana): Paskaidrojiet, ka galvenā 
loma nozīmē „nepieciešamā loma”. Palūdziet bēr-
niem parādīt tik pirkstus, cik cilvēku ir viņu ģi-
menē, un pārrunājiet katra lomu ģimenē. Dziediet 

„Mūžīgā ģimene” (Garīgās dziesmas, nr. 188).

Veiciniet pielietošanu (zīmēšana): Palūdziet 
bērniem uzzīmēt lielu apli un tā vidū — savu 
ģimeni. Mudiniet bērnus paņemt savus zīmējums 
mājās un mācīt savām ģimenēm to, ka ģimenei ir 
galvenā loma Dieva iecerē.

2. nedēļa: Vecākiem ģimenēs ir svarīgi pienākumi.

Dariet zināmu mācību (dziedāšana): Palūdziet 
bērniem padomāt par savu mīļāko Sākumskolas 
dziesmu. Pastāstiet: kad jūs noskaitīsiet līdz trīs, 
visiem ir jāpieceļas un vienlaicīgi jādzied sava 
dziesma. Noskaitiet līdz trīs un ļaujiet viņiem 
dziedāt. Apstādiniet dziedāšanu un ļaujiet mū-
zikas skolotājam visus pievērst vienas dziesmas 
dziedāšanai. Norādiet, ka bez mūzikas skolotāja, 
kas viņus vadītu, radās juceklis. Paskaidrojiet, 
ka mūsu mājās arī būtu juceklis, ja Debesu Tēvs 
nelūgtu mūsu vecākiem veikt svarīgu pienākumu 

— vadīt ģimeni.

Veiciniet izpratni (pārrunas par vecāku lomām): 
Uzaiciniet iznākt priekšā divas meitenes un divus 
puišus. Iedodiet katram vienu rekvizītu, kas attēlo 
attiecīgo ģimenes locekli (tēvu, māti, dēlu vai 
meitu). Apstājieties blakus „tēvam” un paskaid-
rojiet, ka tēva pienākums ir būt par savas ģime-
nes patriarhu un to vadīt, apgādāt un aizsargāt. 
Palūdziet bērniem minēt piemērus, kā tēvi pilda 
šīs lomas, un aiciniet „tēvu” attēlot tās pantomīmā. 
Apstājieties blakus „mātei” un paskaidrojiet, ka 
mātes pienākums ir rūpēties par ģimeni un to 
audzināt. Palūdziet bērniem minēt piemērus, kā 
mātes pilda šīs lomas, un aiciniet „māti” attēlot tās 
pantomīmā. Pastāstiet bērniem, ka abu vecāku 
pienākums ir būt par labu paraugu un mācīt evaņ-
ģēliju. Iedodiet dažiem bērniem kaut ko tādu, kas 

Dziesma: „Dievs 
mums devis ģimenes”
(28.–29. lpp. šajā izklāstā)

Padoms: Mācot par 
ģimenēm, esiet iejūtīgi 
attiecībā uz jūsu Sā-
kumskolas bērnu ģimenes 
stāvokli. Mudiniet visus 
bērnus dzīvot cienīgi un 
gatavoties, lai viņiem 
pašiem kādu dienu varētu 
būt mūžīgā ģimene. 

Aprīlis

Iesaistot bērnus vizuālās uzskates 
aktivitātēs, tiek piesaistīta viņu uzmanība, 

un bērni tiek sagatavoti mācīties.
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Izrādiet mīlestību: 
Izrādot savu mīlestību 
pret tiem, kurus jūs mācāt, 
izsakiet sirsnīgas uzsla-
vas, kas norāda uz to, ko 
katrs bērns ir paveicis. 
Piemēram, jūs varētu 
teikt: „Paldies, ka dalījies 
stāstā par savu ģimeni,” tā 
vietā, lai teiktu vispārēju 
uzslavu, tādu kā „labi pa-
veikts” vai „paldies tev”.

attēlo, kā vecāki var mācīt savu ģimeni (piemēram, 
Svētos Rakstus, ģimenes mājvakaru rokasgrā-
matu, attēlus, kur ģimene kopā pusdieno, lūdz 

vai strādā). Aiciniet bērnus pastāstīt, kā vecāki 
varētu pielietot šo priekšmetu, lai palīdzētu savai 
ģimenei.

3. nedēļa: Bērnu pienākums ir paklausīt saviem vecākiem.

Dariet zināmu mācību (Rakstu lasīšana): Pirms 
nodarbības noslēpiet papīra lapu, uz kuras uz-
rakstītsEfeziešiem 6:1. Palūdziet vienam bērnam 
piecelties un sniedziet viņam norādes, lai atrastu 
paslēpto papīra lapu. Jūs varētu, piemēram, sacīt: 

„Pasper trīs lielus soļus uz priekšu. Paej sešus 
soļus pa kreisi.” Kad bērns būs atradis papīra lapu, 
aiciniet pārējos bērnus uzmeklēt šo pantu savos 
Svētajos Rakstos un palūdziet vienam bērnam to 

nolasīt priekšā. Paskaidrojiet, ka „no tā Kunga” 
nozīmē „darot to, kas ir pareizs”.

Veiciniet izpratni (pārrunas par Rakstu stāstu): 
Pastāstiet stāstu par to, kā Lehijs sūtīja savus 
dēlus pēc misiņa plāksnēm (skat. 1. Nefija 3–4). 
Atkārtojiet stāstu, uzdodot jautājumus: „Kuri bija 
bērni? Kurš bija vecāks? Ko vecāks lūdza paveikt? 
Vai bija viegli paklausīt? Kas notika, kad bērni 
paklausīja savam vecākam?”

4. nedēļa: Es varu izrādīt mīlestību katram savas ģimenes loceklim.

Veiciniet izpratni (minēšanas spēle un dziesmas 
dziedāšana): Sniedziet pavedienus par šādiem ģi-
menes locekļiem un palūdziet bērniem pieskarties 
saviem deguniem, kad viņi ir atminējuši, ko jūs 
raksturojat: tēvs, māte, brālis, māsa, vecmāmiņa, 
vectētiņš, tante, tēvocis, brālis vai māsīca. Pave-
diens par tanti, piemēram, varētu būt šāds: „Es 
esmu meitene. Es uzaugu kopā ar tavu tēvu. Esmu 
tava brālēna mamma.” Kad bērni būs atminējuši 
īsto ģimenes locekli, iedodiet kādam bērnam 
rekvizītu, kas attēlo šo cilvēku, un aiciniet viņu 
nostāties klases priekšā. Paskaidrojiet, ka ģimenēs 
var būt un var arī nebūt visi šie ģimenes locekļi, 
tomēr, lai gan katra ģimene ir atšķirīga, tām visām 
ir kopīga viena pazīme — mīlestība. Kopā nodzie-
diet „Ja mēs mīļi dzīvojam” (Garīgās dziesmas, nr. 
198).

Veiciniet pielietošanu (pārrunas par ģimenēm): 
Uzaiciniet kādu bērnu paturēt attēlu ar māju. Aici-
niet dažus bērnus nosaukt ģimenes locekļus, kuri 
dzīvo viņu mājās, un padalīties, kā viņi izrāda mī-
lestību pret viņiem. Aiciniet otru bērnu apstāties 
blakus pirmajam un paturēt citu attēlu ar māju. 
Pajautājiet: „Kuriem ģimenes locekļi dzīvo kai-
miņos? Kā jūs viņiem izrādāt mīlestību?” Beigās 

palūdziet trešajam bērnam paturēt attēlu ar māju 
un apstāties tālu prom no abiem pārējiem. Pajau-
tājiet: „Vai kādam no jums ir ģimenes locekļi, kuri 
dzīvo tālu prom?” Pārrunājiet, kā bērni var izrādīt 
mīlestību pret šiem ģimenes locekļiem. Mudiniet 
bērnus izvēlēties vienu veidu, kā nākamās nedēļās 
laikā izrādīs mīlestību saviem ģimenes locekļiem.
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Ģimenes tiek svētītas, kad tās seko 
pravietim
„[Atcerieties] svēto praviešu jau sen teiktos vārdus” (Pētera 2. vēst. 3:2 ).
Papildiniet šeit sniegtos ierosinājumus ar savām idejām. Plānojiet iespējas, kā bērni varētu  
atpazīt mācību un kā jūs varētu palīdzēt viņiem to saprast un pielietot savā dzīvē. Pavaicājiet sev: 
„Ko bērni stundas laikā darīs, lai iemācītos, un k es varu palīdzēt viņiem sajust Garu?”

1. nedēļa: Dievs runā ar mums caur praviešiem.

Dariet zināmu mācību (ziņas nodošana čuk-
stus): Iečukstiet kāda bērna ausī: „Dievs runā ar 
mums caur praviešiem.” Palūdziet viņam vai viņai 
to pašu iečukstēt citam bērnam un turpiniet šo 
aktivitāti, līdz katrs bērns būs dzirdējis šo ziņu. 
(Lielās Sākumskolas klasēs, apsveriet iespēju veikt 
šo aktivitāti mazās grupās.) Palūdziet pēdējam 
bērnam piecelties un skaļi atkārtot šo ziņu. Norā-
diet, ka tieši tāpat kā bērni nodeva ziņu cits citam, 
Dievs lūdz praviešiem runāt (vai nodot ziņas) 
Viņa vietā.

Veiciniet izpratni (Rakstu lasīšana un citu mā-
cīšana): Parādiet bērniem attēlu ar Noa. Sadaliet 
bērnus četrās grupās. Katrai grupai nozīmējiet 
vienu no šīm Rakstu atsaucēm: Mozus 8:20–26; 

1. Mozus 6:13–17; 
1. Mozus 6:18–22; 
1. Mozus 7:7–12. 
Palūdziet katrai 
grupai izlasīt viņiem 
nozīmētos Rakstu 
pantus un tad pēc 
kārtas pastāstīt pā-
rējiem bērniem, ko 
viņi ir uzzinājuši. 
Pajautājiet bērniem, kas, viņuprāt, notika ar 
cilvēkiem, kas sekoja Noa vēstījumam, un ar tiem, 
kas nesekoja (skat. 1. Mozus 7:23). Lieciniet, ka 
Dievs runā ar mums caur Saviem praviešiem, un, 
ja mēs viņiem sekosim, mēs būsim pasargāti.

2. nedēļa: Svēto Rakstu pravieši ir paraugs manai ģimenei.

Dariet zināmu mācību (sekošana piemēram): 
Sitiet ar plaukstām vienkāršu ritmu un aiciniet 
bērnus to atkārtot, sekojot jūsu paraugam. Pārru-
nājiet, ko nozīmē paraugs. Paskaidrojiet, ka Svēto 
Rakstu pravieši ir paraugs, kam mums sekot.

Veiciniet izpratni un pielietojumu (Rakstu 
lasīšana): Sadaliet bērnus grupās. Katras grupas 
pieaugušajam iedodiet vienu no šīm papīra strē-
melēm un palūdziet viņam nolasīt savai grupai 
priekšā Rakstu pantus, kas minēti uz papīra 
strēmelēm.

Jānis Kristītājs: M&D 84:27–28 (tika kristīts)

Alma, jaunākais: Mosijas 27:23–24 (nožēloja 
grēkus)

Jozua: Jozuas 24:15 (kalpoja Tam Kungam)

Ķēniņš Benjamīns: Mosijas 2:17–18 (kalpoja 
citiem)

Lehijs: 1. Nefija 1:5 (lūdza)

Nefijs: 1. Nefija 3:7 (turēja baušļus)

Jareda brālis: Etera 3:9 (piemita ticība)

Palūdziet bērniem dalīties ar pārējiem bērniem 
tajā, ko pravietis paveica, lai būtu par paraugu. 
Katra grupa arī varētu sacerēt par sev nozīmēto 
pravieti vienu pantiņu atbilstoši dziesmas „Patei-
camies par pravieti” melodijai (Garīgās dziesmas, 
nr. 10) un dalīties šajā pantā ar pārējiem bērniem.

3. nedēļa: Mana ģimene tiks svētīta, ja mēs sekosim pravietim.

Dariet zināmu mācību (sekošana norādēm): 
Sagatavojiet papīra strēmeli ar uzrakstu: „Mana 
ģimene tiks svētīta, ja mēs sekosim pravietim”, un 
pirms nodarbības noslēpiet to klasē. Lai atrastu 
papīra strēmeli, aiciniet kādu bērnu sekot jūsu 
norādījumiem. Paskaidrojiet: tieši tāpat kā bērns, 
kurš sekoja jūsu norādījumiem, mūsu ģimenes var 

sekot pravieša norādījumiem. Palūdziet bērniem 
kopā izlasīt uz papīra strēmeles uzrakstīto.

Veiciniet izpratni (viesu uzklausīšana): Sazi-
nieties ar dažām ģimenēm iepriekš un uzaiciniet 
viņas ierasties uz Sākumskolas nodarbību, lai 
dalītos, kā paklausīšana pravietim ir svētījusi 
viņu ģimenes.

Atkārtojiet mācību: 
Šajā mēnesī bērni apgūs 
mācību, dažādos veidos 
garīgi ilustrētu, par to, 
ka ģimenes tiek svētītas, 
kad tās seko pravietim. 
Apsveriet iespēju — aici-
nāt bērnus katru nedēļu 
nosaukt šo mācību.

Dziesma: Pēc savas 
izvēles dziediet kādu 
no Baznīcas dziesmas, 
Garīgās dziesmas vai 
dziesmu no Baznīcas 
žurnāliem.
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Maijs

Jūs sniegsiet bērniem 
iespēju aktīvi iesaistīties 

mācīšanās pieredzes 
gūšanā, ja ļausiet viņiem 
piedalīties nodarbībās.



Izrādiet mīlestību: 
„Izrādot mīlestību pret 
tiem, kurus mēs mācām, 
viņi spēj labāk uztvert 
Garu” (TNGC, 31. lpp.). 
Jūs varat bērnus iemīlēt 
vairāk, lūdzot par katru 
no viņiem, uzzinot viņu 
intereses un raizes, saucot 
viņus vārdā un uzma-
nīgi viņos ieklausoties.

Veiciniet pielietošanu (dziedāšana un pār-
runas): Parādiet pašreizējā pravieša attēlu un 
paskaidrojiet, ka mūs mūsdienās vada pravietis un 
mēs būsim svētīti, ja viņu uzklausīsim un viņam 
sekosim. Aiciniet bērnus dziedāt „Pateicamies par 

pravieti” (Garīgās dziesmas, nr. 10). Atklājiet, kā-
das norādes un padomu pravietis sniedza pēdējā 
vispārējā konferencē. Palūdziet dažiem bērniem 
dalīties, kā, sekojot viņa padomam, tiks svētītas 
viņu ģimenes.

4. nedēļa: Pravietis runā ar mums vispārējā konferencē.

Dariet zināmu mācību (attēlu aplūkošana): 
Palūdziet piecelties tiem bērniem, kuri zina, 
kas vada Baznīcu. Parādiet attēlu ar pravieti un 
pajautājiet bērniem, kā viņu sauc.  Paskaidrojiet, 
ka Dievs caur viņu runā ar mums. Parādiet  
Konferenču centra attēlu. Pastāstiet bērniem, 
ka vispārējās konferences laikā pravietis mūs 
uzrunā no šīs ēkas.

Veiciniet izpratni (Rakstu stāsta apspriešana): 
Pastāstiet bērniem, ka Dievs vienmēr ir runājis ar 
Saviem ļaudīm caur praviešiem. Parādiet Ķēņiņa 
Benjamīna attēlu un pastāstiet stāstu no Mosijas 
2:1–8. Aiciniet bērnus attēlot šo stāstu. Atgādiniet 

bērniem, ka Ķēniņš Benjamīns runāja no torņa, 
un tad viņa runa tika pierakstīta, lai ikviens to 
varētu izlasīt. Palūdziet bērniem salīdzināt Ķēniņa 
Benjamīna stāstu ar to, kā norisinās vispārējā 
konference mūsdienās.

Izmantojot vienkāršus rekvizītus vai kostīmus, var uzlabot 
Sākumskolas nodarbības un iegūt bērnu uzmanību.

11



Priesterības priekšraksti un tempļa 
darbs svēta manu ģimeni

„Ko vien jūs virs zemes siesit, tas būs siets arī debesīs” (Mateja 18:18).
Papildiniet šeit sniegtos ierosinājumus ar savām idejām. Plānojiet iespējas, kā bērni varētu  
atpazīt mācību un kā jūs varētu palīdzēt viņiem to saprast un pielietot savā dzīvē. Pavaicājiet sev: 
„Ko bērni stundas laikā darīs, lai iemācītos, un kā es varu palīdzēt viņiem sajust Garu?”

1. nedēļa: Priesterības priekšraksti svēta un stiprina manu ģimeni.

Dariet zināmu mācību (dziesma): Noskaitiet 
dziesmas „Mīloši vārdi” otro pantiņu un aiciniet 
bērnus saklausīt, kas svēta viņu ģimenes: „Mā-
jās ik brīdi jūtam mēs, kā svētī mūs priesterības 
spēks. No vecākiem ceļu mācos es rast, paļauties, 
Dievam paklausīt prast. Zinu, viņu skaidrā mācība 
ir mīlot izteikta.” – Paskaidrojiet, ka priesterības 
priekšraksti var svētīt un stiprināt visas ģimenes.

Veiciniet izpratni (pārrunas par attēliem): Sada-
liet bērnus grupās un iedodiet katrai grupai attēlu 
ar kādu priesterības priekšrakstu. Palūdziet katrai 
grupai izdomāt dažus pavedienus, kas palīdzētu 
pārējiem uzminēt attēlā parādīto priekšrakstu 
(piemēram, „Šis priekšraksts baznīcā tiek izpildīts 
katru svētdienu”). Aiciniet katru grupu dalīties 
savos pavedienos, bet pārējos bērnus minēt, kādus 
priesterības priekšrakstus viņi raksturo. Kad 

bērni būs pareizi uzminējuši konkrēto priekšrak-
stu, pārrunājiet, kā tas mūs svēta, un piestipriniet 
attēlu pie tāfeles.

Veiciniet pielietošanu (dalīšanās pieredzēs): 
Aiciniet bērnus mājās parunāt ar savām ģimenēm 
par to, kad priesterības priekšraksti ir svētījuši un 
stiprinājuši viņu dzīves.

2. nedēļa: Tempļi sniedz iespēju ģimenēm būt kopā mūžīgi.

Dariet zināmu mācību (dziesma): Parādiet 
bērniem attēlu ar tuvāko templi jūsu dzīves vietai. 
Noskaitiet dziesmas „Ar prieku raugos templī” 
otro pantiņu un aiciniet bērnus klausīties, kāpēc 
Baznīcas locekļi dodas uz templi: „Ar prieku rau-
gos templī. Reiz tajā ienākšu, lai klausīt apsolītu 
ar svētu derību. Vietas svētākas par templi nav, tur 
saistīti mēs tiekam. Un kā Dieva bērnam zināms 
man, ka ģimene būs mūžam.” Pārrunājiet viņu 
atbildes un uzsveriet, ka tempļa derības sniedz 
iespēju ģimenēm būt kopā mūžīgi.

Veiciniet pielietošanu (zīmēšana): Iedodiet 
katram bērnam papīra lapu ar vienkāršu tempļa 
zīmējumu (pieejams mājaslapā sharingtime.lds.
org). Aiciniet bērnus uzzīmēt savus ģimenes 
locekļus pie tempļa, sadevušos rokās. Mudiniet 
viņus dalīties savos zīmējumos ar ģimeni mājās.

Dziesma: Pēc savas 
izvēles dziediet kādu 
no Baznīcas dziesmas, 
Garīgās dziesmas vai 
dziesmu no Baznīcas 
žurnāliem.

Māciet citus: Kad bērni 
dalās ar citiem tajā, ko 
viņi ir mācījušies Sākums-
kolā, viņi nostiprina savu 
izpratni un liecību par 
mācību. Šajā mēnesī viņi 
tiek mudināti pastāstīt 
mājās to, ko ir apguvuši 
nodarbībās, tādējādi 
sniedzot viņiem iespējas 
apspriest evaņģēliju mājās 
un stiprināt ģimeni.

Ļaujot bērniem zīmēt 
mācību procesā, tiek 

nostiprināta viņu 
izpratne par mācību.
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Jūnijs

Spiediet šeit, lai redzētu tempļa zīmējumu.



Dziesmas: Dziedot kopā 
ar bērniem jaunu dziesmu, 
nodziediet priekšā vienu 
frāzi un aiciniet viņus 
atkārtot. Šādi atkār-
tojiet katru frāzi.

3. nedēļa: Es varu gatavoties tagad, lai būtu cienīgs ieiet templī.

Dariet zināmu mācību (dziesma): Noskai-
tiet dziesmas „Ar prieku raugos templī” pirmo 
pantiņu un aiciniet bērnus saklausīt, kāds ir viņu 
svētais pienākums: „Ar prieku raugos templī. 
Reiz tajā ienākšu, lai Svēto Garu justu un Dievu 
pielūgtu. Templi pilda mīlestība, miers. Es sākšu 
gatavoties, lai ar tīru sirdi varētu uz Dieva namu 
doties.” Pastāstiet bērniem, ka viņi var gatavoties 
tagad, lai ieietu templī, kad viņi būs vecāki.

Veiciniet izpratni (pārrunas 
par cienīgumu): Parādiet tempļa 
attēlu. Paskaidrojiet: tā kā tem-
plis ir svēta vieta, tikai cienīgi 
cilvēki var tajā ieiet. Pastāstiet 
bērniem, ka, dzīvojot pēc 
Jaunatnes morāles stiprināšanai 
minētajiem standartiem, mēs 
tiksim sagatavoti būt cienīgi. 
Uzrakstiet dažus standartus 

uz atsevišķām papīra strēmelēm. Sadaliet bērnus 
grupās un katrai grupai iedodiet pa papīra strēme-
lei. Aiciniet katru grupu piecelties un paskaidrot, 
kā, dzīvojot pēc šī standarta, viņi tiks sagatavoti 
būt cienīgi un ieiet templī.

Veiciniet pielietošanu (spēle): Uz atsevišķām 
papīra lapām uzzīmējiet muti, acis, ausis, rokas 
un pēdas (zīmējumu paraugi ir pieejami mājaslapā 
sharingtime.lds.org). Kamēr mūzikas skolotājs 
spēlē „Tas Kungs man deva Templi”, aiciniet 
bērnus padot cits citam zīmējumus. Kad mūzika 

apstājas, palūdziet bērnus, kuru rokās ir zīmē-
jumi, minēt vienu piemēru, ko viņi var darīt ar 
šo ķermeņa daļu, lai gatavotos doties uz templi 
(piemēram, viņi var lūgt, laipni runāt un ar savām 
mutēm teikt taisnību). Atkārtojiet aktivitāti, cik 
atļauj laiks.

4. nedēļa: Ģimenes vēstures darbs saista mani ar saviem priekštečiem.

Veiciniet izpratni (klausīšanās stāstā): Pastāstiet 
šādu stāstu: „Kādai ģimenei ļoti patīk mūzika 
un dziedāšana. No savas ģimenes vēstures viņi 
uzzināja, ka to priekštečiem, Marijai Džounsai un 
viņas vecākiem, arī ļoti pa-
tika mūzika un dziedāšana. 
Džounsu ģimene mīlēja 
arī baznīcu. Viņi kristījās 
Velsā un nolēma pārcelties 
uz Jūtu. Abi Marijas vecāki 
ceļojuma laikā nomira, un, 
lai gan viņa bija maza mei-
tenīte, Marija turpināja savu 
ceļu caur līdzenumiem, ne-
sot koka kastīti ar Baznīcas 
garīgajām dziesmām, kuras 
bija sacerējis viņas tēvs. 
Vēlāk Marija mācīja saviem 
bērniem iemīlēt dziedāšanu. 

Šodien viņas maz-maz-maz-mazbērniem ļoti patīk 
dziedāt. Šie bērni ir saistīti ar Mariju un zina, ka 
viņa ir nodevusi viņiem savu mīlestību pret baz-
nīcu un dziedāšanu.”

Veiciniet pielietošanu 
(krāsošana): Iedodiet kat-
ram bērnam divas papīra 
lapas, vienu ar nosaukumu 

„Es” un otru — „Mani 
priekšteči”. Palūdziet 
bērniem uzzīmēt sevi uz 
papīra lapas ar nosaukumu 

„Es”. Tad aiciniet bērnus 
palūgt saviem vecākiem 
mājās pastāstīt par kādu 
no viņu priekštečiem, lai 
bērni varētu viņu uzzīmēt 
uz otras papīra lapas.
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Mēs kļūstam par baznīcas locekļiem, 
kad kristāmies un tiekam konfirmēti
„Ja kāds neatdzimst ūdenī un Garā, netikt tam Dieva valstībā!” ( Jāņa 3:5).
Papildiniet šeit sniegtos ierosinājumus ar savām idejām. Plānojiet iespējas, kā bērni varētu  
atpazīt mācību un kā jūs varētu palīdzēt viņiem to saprast un pielietot savā dzīvē. Pavaicājiet sev: 
„Ko bērni stundas laikā darīs, lai iemācītos, un kā es varu palīdzēt viņiem sajust Garu?”

1. nedēļa: Jēzus Kristus Baznīca tika atjaunota.

Dariet zināmu mācību (attēla apskatīšana): 
Parādiet attēlu ar pravieti Džozefu Smitu un 
palūdziet bērniem dalīties tajā, ko viņi zina par 
viņu. Paskaidrojiet, ka caur Džozefu Smitu tika 
atjaunota Jēzus Kristus baznīca.

Veiciniet izpratni (priekšmetorientēta mācī-
šana): Paskaidrojiet: kad Jēzus Kristus dzīvoja uz 
Zemes, Viņš nodibināja Savu baznīcu ar prieste-
rības vadītājiem un patiesām mācībām. Palūdziet 
bērniem nosaukt dažas šīs mācības un Baznīcas 
vadītāju amatus. Katru reizi, kad bērni sniedz 
atbildi, aiciniet kādu uzlikt uz galda klucīti, veido-
jot celtni. Kad celtne būs uzbūvēta, paskaidrojiet, 
ka tā simbolizē Jēzus Kristus baznīcu. Parādiet 
attēlu ar Kristus krustā sišanu un augšāmcelšanos, 
paskaidrojiet, ka pēc šiem notikumiem, cilvēki 
sāka mācīt maldīgas mācības. Nojauciet celtni, 
īsi izskaidrojot Atkrišanu. Pastāstiet bērniem, 
ka Džozefs Smits tika aicināts atjaunot Baznīcu, 
un, atkārtojot tās pašas bērnu minētās mācības 
un baznīcas amatus, no jauna uzceliet celtni. 
Sniedziet liecību par baznīcas Atjaunošanu caur 
Džozefu Smitu.

2. nedēļa: Es kļūstu par baznīcas locekli, kad mani nokrista un konfirmē.

Dariet zināmu mācību (attēlu apskatīšana): 
Izliecieties par ziņu pārraides vadītāju. Pastāstiet 
bērniem: „Esiet sveicināti „Labo ziņu” kanālā! 
Šodien man jums ir lieliskas ziņas — ikviens no 
jums var kļūt par patiesās Jēzus Kristus baznīcas 
locekli! Šī ir viena no svarīgākajām lietām, ko 
savas dzīves laikā jūs varat paveikt. Jūs kļūstat par 
baznīcas locekli, kad kristāties (parādiet attēlu ar 
bērnu, kurš tiek kristīts) un tiekat konfirmēti (parā-
diet attēlu ar bērnu, kurš tiek konfirmēts).”

Veiciniet izpratni (Rakstu lasīšana): Sadaliet 
bērnus grupās un katrai grupai nozīmējiet vienu 
vai vairākus jautājumus ar attiecīgām Rakstu 
atsaucēm. Aiciniet bērnus iedomāties, ko viņi 
atbildētu, ja žurnālists viņiem uzdotu šādus 
jautājumus? Palūdziet viņiem atrast atbildes savos 
Svētajos Rakstos.

 1. Kādēļ man ir jākristās? (Skat. Jāņa 3:5; Apus-
tuļu darbi 2:38.)

 2. Cik gados es esmu pietiekami vecs, lai kristītos? 
(Skat. M&D 68:27.)

 3. Kurš var mani kristīt? (Skat. M&D 20:73.)

 4. Kā man jātop kristītam? (Skat. M&D 20:74.)

 5. Ko simbolizē kristības? (Skat. Rom. 6:3–5.)

 6. Kā man sagatavoties kristībām? (Skat. Almas 
7:15–16; 19:35.)

 7. Ko es kristoties apsolu? (Skat. Mosijas 18:10.)

 8. Ko es apsolu katru svētdienu, kad pieņemu 
Vakarēdienu un atjaunoju savas kristīšanās 
derības? (Skat. M&D 20:77.)

Veiciniet pielietošanu (atbildes uz jautāju-
miem): Izliecieties, ka jūs intervējat dažus no 
bērniem. Palūdziet viņiem pastāstīt, ko viņi ir 
apguvuši par to, kā kļūt par baznīcas locekli.

Dziesma: Pēc savas 
izvēles dziediet 
kādu no „Baznīcas 
dziesmas, Garīgās 
dziesmas” vai 
dziesmu no Baznīcas 
žurnāliem.

Jūlijs

Ja jums nav 
nepieciešamie 

materiāli 1. nedēļas 
priekšmetorientētai 
stundai, izmantojiet 
tos materiālus, kas 
jums ir pieejami.
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3. nedēļa: Svētais Gars mani mierina un vada.

Dariet zināmu mācību un veiciniet izpratni 
(liecību uzklausīšana): Palūdziet bērniem čukstus 
pateikt: „Svētais Gars mani mierina un vada.” Īsi 
dalieties gadījumā, kad Svētais Gars ir jūs mieri-
nājis vai vadījis.

Veiciniet pielietošanu (dziesmas dziedāšana): 
Iedodiet katram bērnam papīra lapu un palūdziet 
uzrakstīt dažus vārdus, kas ienāk prātā, domā-
jot par to, kā Svētais Gars mūs mierina un vada. 

Aiciniet bērnus saklausīt tos vārdus, kurus viņi 
pierakstīja, dziedot dziesmu „Lai mēs Gara vadībā” 
(Garīgās dziesmas, nr. 82). Palūdziet bērniem 
apvilkt vārdus, kad viņi tos dzied. Aiciniet bērnus 
dalīties, kādus vārdus viņi ir apvilkuši, un pārru-
nājiet katra vārda nozīmi. Tāpat jūs varētu aicināt 
bērnus dalīties ar tiem vārdiem, kuri netika 
apvilkti. Palūdziet dažiem bērniem pastāstīt par 
tām reizēm, kad Svētais Gars viņiem ir sniedzis 
mierinājumu un vadību.

4. nedēļa: Ar Svētā Gara spēku es varu uzzināt patiesību.

 Dariet zināmu mācību (atšķirot patiesību no 
maldiem): Uz atsevišķām papīra lapām uzrakstiet 
dažus apgalvojumus, kas nepārprotami ir patiesi, 
un dažus, kas acīmredzami ir maldīgi (piemēram, 

„Saule ir silta”, „Ledus ir karsts”, „Zvaigznes spīd 
naktī” un „Uguns ir auksta”). Aiciniet kādu bērnu 
izvēlēties un nolasīt priekšā vienu no apgalvo-
jumiem, pārējiem bērniem palūdziet piecelties, 
ja apgalvojums ir patiess, vai palikt sēžam, ja 
apgalvojums ir aplams. Pajautājiet: „Kā jūs to 
zināt?” Atkārtojiet aktivitāti ar katru papīra lapu. 
Paskaidrojiet, ka ir vēl viens veids, kā mēs varam 
zināt, vai kaut kas ir patiess, un tas ir — ar Svētā 
Gara spēku. Izlasiet Moronija 10:5.

Veiciniet izpratni (Rakstu lasīšana): Paskaid-
rojiet, ka ar Svētā Gara spēku mēs varam uzzināt 
patiesību, sadzirdēt Gara balsi vai sajust, kā Viņš 
runā mūsu prātos vai sirdīs. Parādiet attēlu, kur 
attēlota galva (prāts), sirds un auss (attēlu pa-
raugi ir pieejami mājaslapā sharingtime.lds.org). 
Sadaliet bērnus četrās grupās un aiciniet katru 
grupu kopīgi skaļi izlasīt vienu no šiem Svēto 
Rakstu pantiem (skat. „Choral Readings”, TNGC, 
163. lpp.): M&D 11:13, Helamana 5:45, M&D 
8:2, Helamana 5:46–47. Kamēr katra grupa lasa 
sev nozīmēto pantu, aiciniet pārējos parādīt, kurš 
attēls atbilst šim pantam, uzliekot savas rokas uz 
galvas, sirds vai ausīm.

Svētie Raksti: Sva-
rīgi, lai bērni mācītos 
evaņģēlija patiesības 
no Svētajiem Rakstiem. 
Palīdziet bērniem koncen-
trēties un klausīties, kad 
tiek lasīti Raksti. Pat mazi 
bērni var saklausīt kādu 
specifisku vārdu vai vār-
dus, kad jūs lasāt pantu.

Mūzika: Mācot iekļaujiet 
Sākumskolas dziesmas, 
tādējādi palīdzot bērniem 
atcerēties to, kas tiek 
mācīts. „Caur mūziku 
mēs spējam sajust un 
iemācīties ļoti ātri . . . 
dažas garīgās lietas, kuras 
mēs citā veidā apgūtu ļoti 
lēni” (Boids K. Pekers, 
TNGC, 46. lpp.).

Palīdziet bērniem saprast, ka miera un mīlestības sajūtas, ko viņi izjūt, mācoties par 
evaņģēliju, nāk no Svētā Gara. Lai tas varētu notikt, radiet godbijīgu gaisotni.

15



Dalība lietderīgās aktivitātēs stiprinās 
manu ģimeni
„Veiksmīgas laulības un ģimenes tiek nodibinātas un saglabātas, ja tās balstās uz tādiem 
principiem kā ticība, lūgšana, grēku nožēlošana, piedošana, cieņa, mīlestība, līdzjūtība, 
darbs un veselīga atpūta” („Ģimene: Vēstījums pasaulei”).
Papildiniet šeit sniegtos ierosinājumus ar savām idejām. Plānojiet iespējas, kā bērni varētu  
atpazīt mācību un kā jūs varētu palīdzēt viņiem to saprast un pielietot savā dzīvē. Pavaicājiet sev: 
„Ko bērni stundas laikā darīs, lai iemācītos, un kā es varu palīdzēt viņiem sajust Garu?”

1. nedēļa: „Lūdziet Tēvu . . . savās ģimenēs, lai jūsu [ģimenes] varētu tapt 
[svētītas]” (3. Nefija 18:21). 

Dariet zināmu mācību (attēla aplūkošana un 
Rakstu panta citēšana): Parādiet attēlu ar Jēzu 
Kristu un pastāstiet bērniem, ka Viņš mācīja: 

„Lūdziet Tēvu . . . savās ģimenēs, lai jūsu [ģime-
nes] varētu tapt [svētītas]” (3. Nefija 18:21). Kopā 
ar bērniem atkārtojiet šo pantu vairākas reizes. 
Parādiet attēlu ar ģimenes lūgšanu un pārrunājiet 
to kopā ar bērniem. Paskaidrojiet, ka ģimenes lūg-
šanā mēs pateicamies Debesu Tēvam par savām 
svētībām un lūdzam Viņam palīdzēt un svētīt 
mūsu ģimenes.

Veiciniet izpratni un pielietošanu (dziedāšana 
un dalīšanās domās): Palūdziet bērniem izvei-
dot vienu vai vairākus apļus. Dziediet „Ģimenes 
lūgšana” (BDz, 67. lpp.). Aiciniet katru bērnu 
dalīties, par ko viņš vai viņa varētu pateikties vai 
lūgt Debesu Tēvam ģimenes lūgšanā, un pēc tam 
sadoties rokās ar blakus stāvošo bērnu. Kad visi 

bērni būs sadevušies rokās, uzsveriet to, ka ar 
ģimenes lūgšanas palīdzību ģimenes turas kopā, 
tiek svētītas un stiprinātas.

2. nedēļa: Ģimenes mājvakars stiprina manu ģimeni.

Dariet zināmu mācību (mācības atkārtošana): 
Sadaliet bērnus trīs grupās. Aiciniet vienu bērnu 
no katras grupas paturēt vienu no zemāk attēlota-
jiem rekvizītiem un palūdziet tās grupas bērniem 
kopā piecelties un atkārtot attiecīgo frāzi:

Aiciniet bērnus samainīties ar rekvizītiem un at-
kārtot aktivitāti, līdz visas grupas būs pateikušas 
katru frāzi.

Veiciniet izpratni (stipru ģimeņu iztēlošanās): 
Parādiet attēlu ar prezidentu Džozefu F. Smitu un 
paskaidrojiet, ka viņš 1915. gadā aizsāka ģimenes 
mājvakaru tradīciju un apsolīja „lielas svētības”, 

ja ģimenes mājvakari 
tiks noturēti regulāri. 
Parādiet pašreizējā 
pravieša attēlu un 
paskaidrojiet, ka 
gandrīz 100 gadus 
vēlāk mūsu pravietis 
joprojām liecina par to, 
ka ģimenes mājvakari 
stiprinās mūsu ģimenes. Uzaiciniet dažus bērnus 
iznākt priekšā un attēlot ģimenes locekļus, sado-
doties rokās. Palūdziet citam bērnam pamēģināt 
aizvilkt vienu bērnu prom no pārējiem. Paskaidro-
jiet, ka ģimenes ir stiprākas, ja tās notur ģimenes 
mājvakarus.

Veiciniet pielietošanu (pārrunas par ģimenes 
mājvakaru): Aiciniet dažus bērnus dalīties tajā, 
ko viņi vēlētos darīt savā ģimenes mājvakarā. 
Pierakstiet viņu idejas uz tāfeles. Mudiniet bērnus 
palīdzēt plānot un sniegt savu ieguldījumu pašu 
ģimenes mājvakaros.

Dziesma: „Es pateicos 
Tev, dārgais Tēvs”
(BDz, 61. lpp.)

Rakstu iegaumēšana 
var palīdzēt bērniem 
apgūt evaņģēlija mācības. 
Svētais Gars palīdzēs 
bērniem atsaukt atmiņā 
šos vārdus nepieciešamajā 
brīdī visas dzīves laikā.

Augusts

Kustība nodarbības laikā liek bērniem aktīvi 
iesaistīties un būt vērīgiem. Pielāgojiet 

aktivitātes savām Sākumskolas vajadzībām.
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3. nedēļa: Svēto Rakstu studijas sniedz man un manai ģimenei garīgu spēku.

Dariet zināmu mācību (atbildes uz jautāju-
miem): Palūdziet bērniem sasprindzināt roku 
muskuļus, parādot savu fizisko spēku. Pajautā-
jiet, kā viņi var fiziski pieņemties spēkā. Paceliet 
Svētos Rakstus un paskaidrojiet, ka mūsu gari 
var kļūt stiprāki, ja mēs lasām Svētos Rakstus. 
Aiciniet bērnus pateikt „Svēto Rakstu studēšana” 
katru reizi, kad jūs paceļat savus Svētos Rakstus 
gaisā. Uzdodiet dažus jautājumus, atbildes uz 
kuriem ir šī frāze, piemēram, „Kas var man pa-
līdzēt domāt labas domas?” vai „Kā es varu iegūt 
spēku pareizām izvēlēm?” Paceliet savus Svētos 
Rakstus ik reizi, kad būsiet uzdevuši jautājumu, 
lai skolēni varētu sniegt atbildi. (Ja bērni atnes 
līdzi savus Svētos Rakstus uz nodarbību, aiciniet 
viņus pacelt tos, sniedzot atbildi „Svēto Rakstu 
studēšana” uz jūsu jautājumiem.)

Veiciniet izpratni (Rakstu stāsta apspriešana): 
Uzzīmējiet uz tāfeles trīs zīmējumus, kas attēlo, kā 
Jēzus Kristus ir ticis kārdināts Mateja 4:1–11. Zem 
katra attēla uzrakstiet attiecīgo Rakstu atsauci 
(Mateja 4:4, Mateja 4:7 un Mateja 4:10). Paskaid-
rojiet, ka Jēzus Kristus izmantoja Svētos Rakstus, 
kad Viņš tika kārdināts. Nolasiet Mateja 4:1–11 
priekšā, pārtraucot lasījumu pēc katras kārdinā-
juma reizes, to paskaidrojot, un pajautājiet: „Kas 
Jēzum deva garīgo spēku?” Paceliet savus Svētos 
Rakstus, lai palīdzētu bērniem atbildēt, un aiciniet 

kādu bērnu nolasīt Jēzus Kristus atbildi Svētajos 
Rakstos. Paskaidrojiet, ka „stāv rakstīts” nozīmē, 
ka Jēzus citēja Svētos Rakstus.

Veiciniet pielietošanu (Svēto Rakstu iegaumē-
šana): Palūdziet katrai klasei kopā izvēlēties un 
iegaumēt kādu īsu frāzi no Svētajiem Rakstiem, 
kas varētu sniegt viņiem un viņu ģimenēm garīgu 
spēku (piemēram, Lūkas 1:37, 1. Nefija 3:7 vai 
M&D 10:5).

4. nedēļa: Sabata diena ir atpūtas un pielūgsmes diena.

Dariet zināmu mācību (vārdu salikšana): Iedodiet katrai klasei aploksni ar septiņām papīra lapiņām, 
kur uz katras ir uzrakstīts viens no šiem vārdiem: Sabata diena ir atpūtas un pielūgsmes diena. Palūdziet 
bērniem salikt vārdus pareizā secībā. Pārrunājiet vārdu „atpūta” un „pielūgsme” nozīmi. Kopā atkārtojiet 
šo frāzi.

Veiciniet izpratni (pārrunas par Rakstiem): Uz 
tāfeles uzrakstiet šādas Rakstu atsauces: 2. Mozus 
20:8–11; Lūkas 23:56; Mosijas 18:23; Mācība un 
Derības 68:29. Paskaidrojiet, ka Debesu Tēvs 
radīja pasauli sešās dienās (parādiet sešus pirkstus 
un pakustiniet tos), taču septītajā dienā Viņš atpūtās 
(parādiet septiņus pirkstus, bet nekustiniet), un visos 
laikos Viņš ir pavēlējis Saviem bērniem septī-
tajā jeb Sabata dienā atpūsties un turēt to svētu. 
Aiciniet četrus bērnus izlasīt uz tāfeles minētos 
pantus. Palūdziet pārējiem bērniem klausīties 

un atklāt, kāds princips tiek mācīts. Norādiet, ka 
Svētie Raksti tika uzrakstīti dažādos pasaules 
vēstures laika posmos, taču tie visi māca vienādu 
principu. Paskaidrojiet, ka turēt Sabata dienu 
svētu nozīmē darīt to, kas mūs tuvina Debesu 
Tēvam.

Veiciniet pielietošanu (spēle): Aiciniet bērnus 
pēc kārtas noskaitīt visas nedēļas dienas, sākot ar 
pirmdienu. Palūdziet bērnam, kurš pateiks „svēt-
diena”, ieteikt atbilstošu aktivitāti Sabata dienai. 
Atkārtojiet aktivitāti, cik atļauj laiks.

Svētie Raksti: Da-
žiem bērniem var nebūt 
Svēto Rakstu. Citi bērni 
varbūt vēl neprot lasīt. 
Pārdomājiet, kā iesaistīt 
visus bērnus Svēto Rakstu 
studēšanā. Piemēram, jūs 
varētu uzrakstīt Rakstu 
pantu uz tāfeles un izlasīt 
to kopā, vai palūgt mazai 
grupai dalīties vienā Svēto 
Rakstu eksemplārā.
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Dzīvojot saskaņā ar evaņģēliju,  
mana ģimene tiek svētīta
„Mēs ticam, ka jābūt godīgiem, patiesiem, šķīstiem, labvēlīgiem, tikumīgiem un jādara labu 
visiem cilvēkiem; tiešām, mēs varētu teikt, ka sekojam Pāvila atgādinājumam: Mēs ticam 
visam, mēs ceram uz visu, mēs esam daudz izturējuši un ceram izturēt visu. Ja kaut kur ir 
jebkas tikumīgs, jauks, labi novērtēts vai uzslavas vērts, mēs šādas lietas meklējam” (Ticības 
apliecinājumi 1:13).
Papildiniet šeit sniegtos ierosinājumus ar savām idejām. Plānojiet iespējas, kā bērni varētu  
atpazīt mācību un kā jūs varētu palīdzēt viņiem to saprast un pielietot savā dzīvē. Pavaicājiet sev: 
„Ko bērni stundas laikā darīs, lai iemācītos, un kā es varu palīdzēt viņiem sajust Garu?”

1. nedēļa: Es izrādu pateicību, kad pasakos par visām savām svētībām.

Dariet zināmu mācību (stāsta uzklausīšana un 
Rakstu lasīšana): Īsi pastāstiet stāstu par desmit 
spitālīgiem vīriem (skat. Lūkas 17:11–19). Pajau-
tājiet bērniem, kurš šajā stāstā izrādīja pateicību. 
Izlasiet Mācības un Derību 59:7 un pajautājiem 
bērniem, kam mums būtu jāizrāda pateicība un 
par ko mums Viņam būtu jāpasakās. 

Veiciniet izpratni un pielietošanu (spēle): 
Izvietojiet attēlus ar dažādām svētībām, piemēram, 

ģimeni, draugiem, ēdienu, mājām, Zemi, dzīvnie-
kiem un tempļiem. Palūdziet bērniem aizvērt acis 
un noņemiet vienu attēlu. Aiciniet bērnus atvērt 
acis un atminēt, kurš attēls ir pazudis. Pametiet 
kādam bērnam pupu maisiņu un palūdziet viņu 
dalīties tajā, kā viņš vai viņa var izrādīt pateicību 
par šo svētību. Atkārtojiet aktivitāti, cik atļauj 
laiks.

2. nedēļa: Kalpojot citiem, es kalpoju Dievam.

Dariet zināmu mācību (Rakstu lasīšana): Uz 
tāfeles uzrakstiet šādu izteikumu: _________ 
citiem, es _________ Dievam. Izlasiet kopā Mosi-
jas 2:17 un pajautājiet bērniem, ar kādiem vārdiem 
var papildināt teikumu (kalpojot/kalpoju). Aici-
niet bērnus atkārtot šo teikumu kopā.

Veiciniet izpratni (stāsta 
uzklausīšana): Dalieties šādā 
stāstā: „Prezidenta Hibera 
Dž. Granta tēvs nomira, kad 
viņš bija tikai deviņas dienas 
vecs. Viņa māte bija ļoti 
nabadzīga un pelnīja naudu, 
šujot apģērbu citiem cilvē-
kiem. Dažreiz viņa šujot bez 
atpūtas pavadīja tik daudz 
stundu, ka tikko kā spēja 
nospiest savas šujmašīnas 
pedāli. Hibers bieži palīda 
zem šujmašīnas un spieda 
pedāli viņas vietā. Ziemas 
bija ļoti aukstas, un Hiberam 
bija tikai plāns, nonēsāts 

mētelītis, kas viņu sildīja. Viņš ļoti vēlējās siltu 
mētelīti, taču zināja, ka viņiem tikko pietika nau-
das ēdienam. Viņš bija ļoti priecīgs, kad māte viņa 
dzimšanas dienā uzdāvināja siltu mētelīti, ko pati 
bija uzšuvusi. Tā bija viņa pati vērtīgākā lieta. Pēc 
dažām nedēļām Hibers redzēju kādu puiku, kurš 

drebēja no aukstuma, un viņš 
atcerējās, kā pats bija juties. Viņš 
novilka savu jauno mētelīti un 
iedeva to puisim.” (Jūs arī varētu 
apsvērt iespēju parādīt īsu fil-
miņu „The Coat” („Mētelis”), kas 
pieejama www.mormonchannel.
org/the-coat.) Pārrunājiet, kā Hi-
bers kalpoja citiem, un uzaiciniet 
dažus bērnus un skolotājus da-
līties savās kalpošanas pieredzēs. 
Pārrunājiet: kad mēs kalpojam ci-
tiem, mēs kalpojam Dievam. (Lai 
smeltos idejas, kā uzdot jautāju-
mus, kas veicinātu labu diskusiju, 
skat. TNGC, 68.–70. lpp.)

Daudzveidība:  
Pielietojiet dažādus 
paņēmienus, kad kopā 
ar bērniem atkārtojat 
Rakstu pantus vai frāzes. 
Piemēram, jūs varētu 
palūgt zēnus un meitenes 
atkārtot frāzi atsevišķi 
vai aicināt viņus runāt 
skaļā vai klusā balsī.
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Septembris

Apsveriet iespēju iesaistīt 
bērnus, attēlojot stāstus 
Sākumskolas nodarbībā.



3. nedēļa: Mēs ticam, ka jābūt godīgiem.

Dariet zināmu mācību (stāsta uzklausīšana 
un Rakstu iegaumēšana): Pastāstiet stāstu par 
kādu bērnu, kurš stāstīja citam bērnam par savu 
makšķerēšanas izbraucienu, ievērojami pārspīlējot 
noķertās zivs lielumu. Pajautājiet bērniem, ko šis 
bērns izdarīja nepareizi un kas viņam būtu bijis 
jādara. Aiciniet bērnus padomāt par vienu Ticības 
apliecinājumu, kas viņiem palīdzētu atcerēties, ka 
ir jāsaka taisnība. Atkārtojiet kopā trīspadsmitā 
ticības apliecinājuma sākumu („Mēs ticam, ka 
jābūt godīgiem”).

Veiciniet pielietošanu (reaģējot uz situāciju): 
Stādiet priekšā situāciju, kurā bērni varētu sajust 
kārdinājumu būt negodīgiem, piemēram, kad 
vecāks jautā, kas uz grīdas atstāja rotaļlietas. 
Aiciniet bērnus piecelties, kad viņi zina, ko varētu 
darīt, lai būtu godīgi. Palūdziet dažiem bērniem 
dalīties savās atbildēs. Atkārtojiet aktivitāti ar 
citām situācijām, ja laiks atļauj. Mudiniet bērnus, 
kad viņi izjūt kārdinājumu rīkoties negodīgi, 
padomāt: „Mēs ticam, ka jābūt godīgiem.”

4. nedēļa: Dzīvojot saskaņā ar evaņģēliju, es parādu citiem labu piemēru, 
kam sekot.

Dariet zināmu mācību(stāsta atveidošana): Pa-
stāstiet šo stāstu un aiciniet bērnus attēlot to kopā 
ar jums: „Jūs kopā ar savu ģimeni bijāt pārgājienā 
kalnos, kad uznāca milzīga sniega vētra (izrādiet 
drebuļus). Jūs nevarējāt saskatīt taku uz savu ap-
mešanās vietu (uzlieciet plaukstu virs acīm, meklējot). 
Tad atnāca jūsu tēvs, kam kājās bija lieli, smagi 
zābaki (soļojiet uz vietas). Viņš sacīja: „Es zinu ceļu! 
Sekojiet man!” Tēvs sniegā atstāja lielus pēdu no-
spiedumus, lai jūs tiem sekotu. Paskaidrojiet, ka 
tieši tāpat kā mēs varētu sekot tēva pēdu nospie-
dumiem, citi var redzēt un sekot mūsu labajam 
piemēram, ko mēs parādām, dzīvojot saskaņā ar 
evaņģēliju. Palūdziet bērniem atkārtot pēc jums: 

„Dzīvojot saskaņā ar evaņģēliju, es parādu citiem 
labu piemēru, kam sekot.”

Veiciniet izpratni un pielietošanu (Rakstu la-
sīšana un standartu apspriešana): Aiciniet bērnus 
izlasīt 1. Timotejam 4:12. Uz atsevišķām papīra 
lapiņām uzrakstiet dažus izteikumus no Jaunatnes 
morāles stiprināšanai, kas, jūsuprāt, ir bērniem 
piemēroti, un ielieciet tās traukā. Aiciniet kādu 
bērnu izvēlēties vienu izteikumu un dalīties per-
sonīgajā pieredzē par šo standartu, vai pastāstīt, 
kā, dzīvojot pēc šī standarta, tiek parādīts labs 
piemērs, kam sekot. Atkārtojiet aktivitāti ar citiem 
izteikumiem.  

Stāsti: Stāstu stāstīšana 
pievērš bērnu uzmanību 
un palīdz viņiem attiecināt 
to uz evaņģēlija princi-
piem. Iemācieties stāstus 
pietiekami labi, lai ar tiem 
dalītos saviem vārdiem, 
izteiksmīgi un ar sajūsmu.
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„Ģimene: Vēstījums pasaulei” nāca no 
Dieva, lai palīdzētu manai ģimenei
„To Es uz jums esmu runājis, lai Mans prieks mājotu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs” 
( Jāņa 15:11).
Papildiniet šeit sniegtos ierosinājumus ar savām idejām. Plānojiet iespējas, kā bērni varētu  
atpazīt mācību un kā jūs varētu palīdzēt viņiem to saprast un pielietot savā dzīvē. Pavaicājiet sev: 
„Ko bērni stundas laikā darīs, lai iemācītos, un kā es varu palīdzēt viņiem sajust Garu?”

1. nedēļa: „Ģimene: Vēstījums pasaulei” nāca no Dieva, lai palīdzētu manai 
ģimenei.

Dariet zināmu mācību: Parādiet bērniem 
attēlus ar Desmit baušļiem un Svētajiem Rakstiem. 
Pajautājiet: „No kurienes tie nāca?” Paskaidrojiet, 
ka tie nāca no Dieva caur Viņa praviešiem, lai pa-
līdzētu mums zināt, kā rīkoties. Parādiet bērniem 

„Ģimene: Vēstījums pasaulei” eksemplāru un pa-
skaidrojiet, ka tas nāca no Dieva caur Viņa pēdējo 
dienu praviešiem, lai palīdzētu mūsu ģimenēm.

Veiciniet izpratni (dziesmu dziedāšana): Pa-
skaidrojiet, ka ne visas ģimenes ir vienādas, taču 

katra ģimene ir svarīga; Dievs vēlas, lai visas 
ģimenes būtu laimīgas un atgrieztos pie Viņa. 
Katrai klasei iedodiet papīra strēmeli ar atšķirīgu 
teikumu no ģimenes vēstījuma. Aiciniet bērnus 
padomāt, kāda dziesma ir saistīta ar šo teikumu. 
Aiciniet klases pēc kārtas nolasīt priekšā uz savas 
papīra strēmeles uzrakstīto un aicināt pārējos 
bērnus dziedāt viņu izvēlēto dziesmu. Lieciniet: ja 
mēs sekosim ģimenes vēstījuma mācībām, mūsu 
ģimenes tiks svētītas.

2. nedēļa: Laulība starp vīrieti un sievieti ir ļoti būtiska Dieva iecerē.

Veiciniet izpratni (stāsta uzklausīšana un 
atstāstīšana): Pastāstiet stāstu par Ādamu, ka 
viņš bija pirmais cilvēks uz Zemes. Palūdziet 
kādam bērnam izlasīt 1. Mozus 2:18, bet pārējiem 
bērniem klausīties, ko sacīja Debesu Tēvs („Nav 
labi cilvēkam būt vienam”). Paskaidrojiet, ka Viņš 
radīja Ievu, kas apprecēja Ādamu. Aiciniet kādu 
bērnu izlasīt 1. Mozus 3:20, bet pārējos bērnus 
klausīties, kā Ādams nosauca savu sievu (Ieva). 
Tālāk palūdziet kādam bērnam izlasīt 1. Mozus 
1:28 un pārējiem klausīties, ko Debesu Tēvs pa-
vēlēja Ādamam un Ievai darīt (vairoties jeb veidot 

ģimeni). Paskaidrojiet, ka bez Ādama un Ievas 
laulības Dieva iecere — Saviem bērniem nākt 
uz Zemi — neīstenotos. Aiciniet dažus bērnus 
atstāstīt stāstu.

Veiciniet pielietošanu (attēlu apskatīšana): 
Paskaidrojiet, ka Dieva pavēle vīrietim un sievietei 
apprecēties un veidot ģimeni ir tikpat nozīmīga 
šodien, kā tā bija laikā, kad Ādams un Ieva 
dzīvoja uz Zemes. Parādiet attēlus ar ģimenēm 
un aiciniet bērnus norādīt uz vīrieti, sievieti un 
bērniem.

3. nedēļa: Mēs varam būt laimīgi, kad ģimenes dzīve balstās uz Jēzus 
Kristus mācībām.

Dariet zināmu mācību (attēlu apskatīšana): 
Aiciniet kādu bērnu paturēt attēlu ar ģimeni. Pa-
jautājiet, uz kā mums būtu jābalsta ģimenes dzīve, 
lai mēs būtu laimīgi. Aiciniet citu bērnu paturēt 
attēlu ar Jēzu Kristu. Paskaidrojiet: kad ģimenes 
dzīve balstās uz Jēzus Kristus mācībām, mēs 
varam būt laimīgi.

Veiciniet izpratni un pielietošanu (sarakstu 
veidošana): Uz tāfeles novietojiet attēlu ar Jēzu 
Kristu un zem tā uzrakstiet „Jēzus mācības”. 
Sadaliet bērnus trīs grupās. Katrai grupai iedodiet 
vienu no šīm papīra strēmelēm ar Rakstu atsau-

Oktobris
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Svētie Raksti: Ja bērni 
lasa no saviem Svētajiem 
Rakstiem, tiek pastipri-
nāta Rakstu nozīmība 
un ataicināts Gars. 
Ja iespējams, aiciniet 
bērnus atzīmēt pantus 
savos Svētajos Rakstos 
un tad izlasiet tos kopā.

cēm: „Sekot baušļiem” (Jāņa 14:15), „Palīdzēt 
citiem” (Mosijas 2:17) un „Izrādīt mīlestību pret 
katru” (Jāņa 13:34). Palūdziet bērniem izlasīt 
viņiem nozīmētos Rakstu pantus un tad savās 
grupās pārrunāt, kā viņi var sekot šai Jēzus mācī-
bai savā ģimenē. Aiciniet katru grupu piestiprināt 

savas papīra strēmeles uz tāfeles un pastāstīt pā-
rējiem bērniem, ko viņi ir pārrunājuši. Kad katra 
grupa būs padalījusies savās domās, pārrunājiet, 
kā sekošana šai Jēzus mācībai var palīdzēt mūsu 
ģimenēm būt laimīgām.

4. nedēļa: Veiksmīgas ģimenes strādā kopā.

Dariet zināmu mācību (piedalīšanās priekšmet-
orientētā stundā): Aiciniet četrus bērnus iznākt 
klases priekšā. Aiciniet katru bērnu turēt vienu 
auklas galu, bet jūs turiet visu četru auklu otru 
galu. Palūdziet bērniem, kopā strādājot, sapīt 
auklas virvē. Norādiet: tāpat kā, pinot auklas, 
tika izveidota stingra virve, strādājot kopā, tiek 
izveidota stipra ģimene. Uzrakstiet katru šo vārdu 
uz atsevišķas papīra strēmeles: Veiksmīgas, ģimenes, 
strādā, kopā. Pielieciet papīra strēmeles pie virves. 
Aiciniet bērnus kopā izlasīt šo teikumu.

Veiciniet izpratni (lomu spēle): Parādiet attēlu ar 
Noa un īsi pastāstiet, kā viņš uzbūvēja šķirstu un 
sapulcināja dzīvniekus, gatavojoties plūdiem (skat. 
1. Mozus 6–7; Mozus 8). Sadaliet bērnus grupās 
un palūdziet katrai grupai attēlot lomu spēlē to, 
kā, iespējams, Noa ģimene strādāja kopā (piemē-
ram, vāca kokmateriālus šķirstam, būvēja šķirstu 
un sapulcināja dzīvniekus). Aiciniet pārējos 
bērnus minēt, ko viņi dara. Paskaidrojiet, ka Noa 
ģimene bija veiksmīga, jo viņi strādāja kopā.

Veiciniet pielietošanu (zīmēšana): Paskaidrojiet, 
ka tāpat kā Noa ģimenei, kas strādāja kopā, arī 

mums ir svarīgi strādāt kopā pašu ģime-
nēs. Iedodiet katram bērnam papīra lapu 
un krītiņus un aiciniet viņus uzzīmēt, kā 
viņu ģimene kopā strādā. Aiciniet dažus 
bērnus dalīties savos zīmējumos un pa-
skaidrot, kā, darot to, ko viņi ir uzzīmē-
juši, — viņu ģimenes būs veiksmīgas.
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Stāstu atstāstīšana: 
Kad bērni atstāsta tikko 
dzirdētu stāstu, viņi 
to labāk atcerēsies.

Priekšmetorientēta mācīšana „savieno kādu neredzamu 
ideju . . . ar kādu taustāmu priekšmetu, kuru [bērni] 

jau pazīst, un tad, pamatojoties uz to, paplašina savas 
zināšanas.” (Boids K. Pekers, TNGC, 163. lpp.)

ģimenes strādā kopāVeiksmīgas



Dzīvojot saskaņā ar Jēzus Kristus 
mācībām, es un mana ģimene tiekam 
stiprināti

„Laime ģimenes dzīvē ir vislabāk sasniedzama, kad tā balstās uz Tā Kunga, Jēzus Kristus, 
mācībām” („Ģimene: Vēstījums pasaulei”).
Papildiniet šeit sniegtos ierosinājumus ar savām idejām. Plānojiet iespējas, kā bērni varētu  
atpazīt mācību un kā jūs varētu palīdzēt viņiem to saprast un pielietot savā dzīvē. Pavaicājiet sev: 
„Ko bērni stundas laikā darīs, lai iemācītos, un kā es varu palīdzēt viņiem sajust Garu?”

1. nedēļa: „Ja jums ir ticība, jūs cerat uz to, kas nav redzams, bet kas ir 
patiess” (Almas 32:21).

Dariet zināmu mācību (Rakstu panta iegaumē-
šana): Uz tāfeles uzrakstiet: „Ja jums ir ticība, jūs 
cerat uz to, kas nav redzams, bet kas ir patiess.” 
Aiciniet bērnus vairākas reizes nolasīt to skaļi un 
tad nodzēsiet vārdus, atstājot tikai katra vārda 
pirmo burtu. Palūdziet bērniem vēlreiz noskaitīt 
šo pantu. Nodzēsiet pa vienam burtam pēc kārtas, 
līdz bērni var noskaitīt pantu no galvas.

Veiciniet izpratni (Rakstu stāsta uzklausīšana): 
Palūdziet bērniem pastāstīt, kā viņi zina, kad ir 
nakts. Parādiet attēlu ar Samuēlu–lamanieti un 

paskaidrojiet, ka viņš pareģoja to, ka naktī, kad 
piedzims Jēzus Kristus, saule rietēs, taču neiestā-
sies tumsa. Aiciniet bērnus atstāstīt notikumus 
no Helamana 16 un 3. Nefija 1:1–13 (jūs varētu 
palūgt dažiem bērniem jau iepriekš sagatavoties 
dalīties šajā stāstā). Palūdziet bērniem noskaitīt 
iegaumēto pantu un pajautājiet, kā nefijiešu ticīgie 
izrādīja ticību. Pajautājiet bērniem, kas, viņuprāt, 
notika ar ticīgajiem. Aiciniet kādu bērnu izlasīt 
3. Nefija 1:15, 19. Lieciniet par ticības nozīmī-
gumu.

2. nedēļa: Lūgšana ir godbijīga sazināšanās ar Debesu Tēvu.

Dariet zināmu mācību (priekšmetu un attēlu at-
pazīšana): Pirms nodarbības uzmeklējiet vai uzzī-
mējiet attēlus ar lietām, kuras cilvēki izmanto, lai 
sazinātos (piemēram, vēstuli, telefonu vai datoru), 
un paslēpiet tos zem dažiem krēsliem Sākumsko-
las klasē. Palūdziet bērniem iedomāties, ka viņi ir 
tālu prom no mājām un viņiem vajag sazināties ar 

savu ģimeni. Aiciniet bērnus uzmeklēt zem krēs-
liem paslēptos attēlus un pārrunājiet, kā šīs lietas 
palīdz mums sazināties ar pārējiem. Paskaidrojiet: 
kad mēs ieradāmies uz Zemes, mēs atstājām savas 
debesu mājas, taču mēs joprojām varam sazi-
nāties ar Debesu Tēvu. Pajautājiet bērniem: „Kā 
mēs varam sazināties ar Debesu Tēvu?” Parādiet 

bērniem dažus attēlus, kur bērni un 
ģimenes lūdz. Paskaidrojiet, ka visos 
attēlos ir redzama godbijīga sazinā-
šanās ar Debesu Tēvu — mīlestības 
un cieņas pilna lūgšana. Aiciniet 
bērnus pateikt: „Lūgšana ir godbijīga 
sazināšanās ar Debesu Tēvu.”

Veiciniet izpratni un pielietošanu 
(aktivitāte uz tāfeles): Uz tāfeles 
uzrakstiet četras lūgšanas sastāvda-
ļas. Palūdziet bērniem nosaukt, par 
ko mēs varētu pateikties Debesu 
Tēvam un ko mēs Viņam varētu lūgt. 
Pierakstiet viņu atbildes uz tāfeles. 
Palūdziet bērniem parādīt, kā mēs 
izrādām godbijību, kad lūdzam.

Novembris
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3. nedēļa: Grēku nožēlošana ir prāta un sirds pārmaiņas.

Dariet zināmu mācību (attēla atklāšana): Sa-
gatavojiet papīra strēmeles, uz katras uzrakstot pa 
vienam vārdam no teikuma: „Grēku nožēlošana 
ir prāta un sirds pārmaiņas.” Aizklājiet ar šīm 
strēmelēm attēlu, kurā anti-nefij-lehijieši aprok 
savus ieročus. Palūdziet dažiem bērniem noņemt 
strēmeles nost un salikt tās pareizā secībā uz 
tāfeles. Palūdziet bērniem kopā izlasīt teikumu, 
ar darbībām uzsverot vārdus prāts un sirds.

Veiciniet izpratni (Rakstu stāsta uzklausī-
šana): Pastāstiet bērniem, ka Mormona Grāmatā 
ir minēta cilvēku grupa, kas piedzīvoja sirds 
pārmaiņas. Pastāstiet šādu stāstu (skat. Almas 24): 

„Amons mācīja daļai lamaniešu evaņģēliju. Viņi 
bija nekrietni cilvēki, taču viņi noticēja tam, ko 

Amons mācīja, un piedzīvoja sirds pārmaiņas. 
Viņi vēlējās pievienoties baznīcai, tāpēc viņi 
nožēloja savus grēkus, apsolīja vairāk necīnīties 
un apraka savus kara ieročus. Kopš tā laika viņi 
sauca sevi par anti-nefij-lehijiešiem un kļuva par 
čaklu, taisnīgu tautu.”

Veiciniet pielietošanu („zobenu” aprakšana): 
Katram bērnam iedodiet papīra lapu. Palūdziet 
bērniem uzzīmēt zobenu un uz tā uzrakstīt ne-
pareizu izvēli (piemēram, „kaušanās ar brāli” vai 

„melošana”). Palūdziet bērniem dalīties, kā viņi var 
veikt pareizu izvēli, un tad aiciniet viņus „aprakt” 
savus zobenus, saburzot papīra lapu un iemetot to 
papīrgrozā. 

4. nedēļa: Piedošana sniedz mieru.

Dariet zināmu mācību (priekšmetorientēta 
mācīšana): Pajautājiet bērniem, kā viņi justos, 
ja kāds viņus pagrūstu vai viņiem iesistu. Parā-
diet lielu akmeni un pastāstiet, ka tas simbolizē 
sāpīgās sajūtas. Ieliec akmeni garā zeķē. Aiciniet 
kādu bērnu iznākt klases priekšā un piesieniet šo 
zeķi pie viņa potītes. Palūdziet bērnam pastaigāt 
apkārt. Pārrunājiet: ja mēs pieturamies pie sliktām 
sajūtām, mēs apgrūtinām savu dzīvi. Paskaid-
rojiet: kad mēs piedodam cilvēkiem, kas mūs ir 
sāpinājuši, mēs atlaižam šīs sliktās sajūtas prom. 
Aiciniet bērnu atsiet zeķi. Palūdziet bērniem sacīt: 
„Piedošana sniedz mieru.”

Veiciniet izpratni (Rakstu stāstu uzklausīšana): 
Palūdziet dažas dienas iepriekš vadītājiem vai sko-
lotājiem sagatavoties dalīties vienā no šiem Svēto 
Rakstu stāstiem par piedošanu:

 1. Jēzus piedod, būdams uz krusta (skat. Lūkas 
23:13–34).

 2. Nefijs piedod saviem brāļiem (skat. 1. Nefija 
7:6–21).

 3. Jāzeps piedod saviem brāļiem (skat. 1. Mozus 
37; 41–45).

Sadaliet bērnus trīs grupās. Aiciniet katru grupu 
aiziet uz savu vietu klases telpā (skat. „Pieturvie-
tas”, TNGC, 179. lpp.), kur vadītājs vai skolotājs 
īsi pastāstīs sagatavoto Rakstu stāstu. Kad katra 
grupa būs apmeklējusi katru pieturvietu, nodzie-
diet „Viss labais manī mīt” (BDz, 63. lpp.).

Veiciniet pielietošanu (dalīšanās sajūtās): Palū-
dziet dažiem bērniem dalīties kādā piemērā, kad 
piedošana ir palīdzējusi viņiem sajust mieru.

Pieturvietas: Ja jūsu 
Sākumskolas klase ir 
liela, iespējams, lieciet, 
lai no vienas pieturvie-
tas uz otru pārvietojas 
vadītāji, nevis bērni.

Mazas grupas: Aicinot 
bērnus dalīties mazās 
grupās, tiek radīta iespēja 
piedalīties vairāk bērniem. 
„Sanāksim kopā” nodar-
bībā bērni jau sēž savas 
klases grupās. Šīs grupas 
var izmantot mazo grupu 
aktivitātēm. Klases skolo-
tāji var palīdzēt nodro-
šināt bērnu piedalīšanos 
un saglabāt godbijību.
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Mēs atceramies un pielūdzam savu 
Glābēju, Jēzus Kristu
„Jēzus viņam saka: Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur 
Mani” ( Jāņa 14:6).
Papildiniet šeit sniegtos ierosinājumus ar savām idejām. Plānojiet iespējas, kā bērni varētu  
atpazīt mācību un kā jūs varētu palīdzēt viņiem to saprast un pielietot savā dzīvē. Pavaicājiet sev: 
„Ko bērni stundas laikā darīs, lai iemācītos, un kā es varu palīdzēt viņiem sajust Garu?”

1. nedēļa: Svētais Vakarēdiens ir laiks, lai atcerētos Jēzu Kristu.

Veiciniet izpratni (Rakstu saskaņošana ar attē-
liem): Uz tāfeles uzrakstiet šādas Rakstu atsauces: 
Lūkas 2:7; Marka 10:13, 16; Mateja 26:36, 39; 
Jāņa 19:17–18; Jāņa 20:11–16. Klasē izvietojiet 
attēlus, kuros ir redzami Svētajos Rakstos aprak-
stītie notikumi (EMDG nr. 30, 47, 56, 57 un 59). 
Pastāstiet bērniem, ka Svētais Vakarēdiens ir laiks, 
lai atcerētos, cik ļoti Jēzus Kristus mūs mīl un 
cik daudz Viņš ir izdarījis mūsu labā. Palūdziet 
kādam bērnam izlasīt vienu no Rakstu pantiem. 
Palūdziet citam bērnam izvēlēties attiecīgo attēlu 
un atnest to klases priekšā. Atkārtojiet aktivitāti ar 
citiem Rakstu pantiem.

Veiciniet pielietošanu (atmiņas spēle): Uz galda 
novietojiet šādus priekšmetus: attēlu ar Kristu 
Ģetzemanes dārzā, attēlu ar Glābēja pēdējām 
vakariņām, maizes gabaliņu, Vakarēdiena ūdens 
trauciņu, Vakarēdiena paplāti, Svētos Rakstus 
un Garīgo dziesmu grāmatu. Aiciniet bērnus īsu 

brīdi apskatīt priekšmetus un tad apklājiet tos. 
Palūdziet bērniem grupās pierakstīt priekšmetus, 
kurus viņi redzēja. Aiciniet bērnus paskaidrot, 
kā katra lieta var mums palīdzēt atcerēties Jēzu 
Kristu Vakarēdiena laikā.

2. nedēļa: Jēzus Kristus atcerēšanās palīdz man veikt pareizās izvēles.

Dariet zināmu mācību (klausīšanās Rakstos): 
Aiciniet bērnus aizvērt acis un iedomāties, kāda 
būtu dzīve, ja ikviens veiktu pareizās izvēles. 
Palūdziet dažiem pastāstīt, kā viņi to iedomājās. 
Pastāstiet, ka Mormona Grāmatā ir aprakstīts 
laiks, kad tā notika. Aiciniet kādu bērnu nolasīt 
4. Nefija 1:15, 17 un pārējos klausīties, kā šis laiks 
tiek raksturots. Paskaidrojiet, ka cilvēki varēja 
veikt pareizās izvēles, jo viņi atcerējās kaut ko ļoti 
īpašu. Atstāstiet 3. Nefija 17:20–25 notikumus. 
Aiciniet bērnus kopā pateikt: „Jēzus Kristus atce-
rēšanās palīdz man veikt pareizās izvēles.”

Decembris
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Apgūstamā principa 
iekļaušana dziesmā palīdz 

bērniem to mācīties un 
atcerēties. Bērni mācās 

labāk, ja viņi redz 
uzskates līdzekļus vai 
veic aktivitāti kopā ar 
mūziku. Šajā mēnesī ir 

iekļauti vairāki ieteikumi, 
kā to darīt. Apdomājiet 

līdzīgas idejas šīm, plānojot 
arī citas nodarbības.



Veiciniet izpratni un pielietošanu (dziesmu 
dziedāšana): Aizklājiet attēlu, kur Kristus svēta 
nefijiešu bērnus, ar baltām papīra lapiņām. Ai-
ciniet bērnus padomāt, kādas dziesmas viņiem 
palīdz atcerēties Jēzu Kristu. Kopā nodziediet 
dažas no šīm dziesmām. Pēc katras dziesmas 
aiciniet kādu bērnus noņemt nost vienu lapiņu no 

attēla. Atkārtojiet šo aktivitāti, līdz visas lapiņas ir 
noņemtas. Pārrunājiet, kādas, iespējams, labās iz-
vēles ir veikuši attēlā redzamie bērni pēc tikšanās 
ar Jēzu. Atgādiniet bērniem: kad viņi atcerēsies 
Jēzu Kristu, viņi gribēs veikt pareizās izvēles. Pa-
lūdziet viņiem minēt, ko viņi var darīt, lai ikdienā 
atcerētos Jēzu.

3. nedēļa: Dieva Dēls piedzima uz Zemes.

Dariet zināmu mācību: Pavaicājiet bērniem: 
„Vai kādreiz esat gaidījuši kādu īpašu notikumu? 
Vai jums likās, ka ir ilgi jāgaida? Kā jūs jutāties, 
kad bijāt to sagaidījuši?” Sniedziet bērniem iespēju 
dalīties piedzīvotajās sajūtās. Paskaidrojiet: kopš 
Ādama un Ievas laikiem mūsu Tēvs Debesīs solīja 
kādu nozīmīgu notikumu. Taisnīgi cilvēki ļoti 
gaidīja šo notikumu. Klusi pačukstiet mazai bērnu 
grupai: „Dieva Dēls piedzima uz Zemes.” Aiciniet 
viņus pačukstēt šo teikumu citiem bērniem un tad 
palūdziet visiem bērniem čukstus pateikt to kopā.

Veiciniet izpratni (dalīšanās stāstā un dziesmas 
dziedāšana): Palūdziet bērniem pastāstīt, ko viņi 
zina par Jēzus piedzimšanu (skat. Lūkas 2:1–20). 

Papildiniet bērnu stāstījumu. Dziediet „Klusa 
nakts” (Garīgās dziesmas, nr. 127) un aiciniet 
bērnus iedomāties, kā gani jutās, kad dzirdēja 
eņģeļus dziedam.

Veiciniet pielietošanu (Ziemassvētku kartiņas 
veidošana): Iedodiet katram bērnam papīra lapu 
un zīmuli vai krītiņus. Palīdziet viņiem salocīt 
lapu, izveidojot apsveikuma kartiņu. Aiciniet bēr-
nus izveidot savai ģimenei Ziemassvētku kartiņu, 
uzzīmējot Jēzus Kristus piedzimšanu. Kartiņas 
virspusē aiciniet bērnus uzrakstīt: „Dieva Dēls 
piedzima uz Zemes”.

4. nedēļa: Jēzus Kristus nāks atkal.

Veiciniet izpratni (Rakstu lasīšana): Sagatavojiet 
papīra strēmeles ar šādiem uzrakstiem (pieejamas 
mājaslapā sharingtime.lds.org):

Tikai Debesu Tēvs zina konkrētu _______ , kad 
Jēzus nāks atkal (skat. Džozefs Smits — Mateja 
evaņģēlijs 1:40).

Jēzus ieradīsies no __________ (skat. Apustuļu 
darbi 1:11).

Jēzus būs tērpies _________ drēbēs (skat. M&D 
133:48).

Viltus kristi __________ daudzus (skat. Džozefs 
Smits — Mateja evaņģēlijs 1:22).

Ļaunie tiks _______________ (skat. M&D 29:9).

Saule ________________ (skat. M&D 45:42).

Kad Jēzus ieradīsies, Viņš būs spožāks par 
___________ (skat. M&D 133:49).

Jēzus Kristus dzīvos kopā ar taisnīgajiem cilvēkiem 
__________ gadus pēc Savas Otrās atnākšanas 
(skat. M&D 29:11).

Sadaliet bērnus grupās un katrai grupai iedodiet 
vienu vai divas papīra strēmeles. Aiciniet viņus 
papildināt teikumus, lasot Svētos Rakstus un ie-
rakstot trūkstošos vārdus. Palūdziet katrai grupai 
dalīties ar citiem bērniem tajā, ko viņi ir apguvuši.

Veiciniet pielietošanu (dalīšanās): Paskaidro-
jiet, ka mums katru dienu ir jāatceras un jāpielūdz 
Jēzus Kristus, lai mēs būtu gatavi Viņa Otrajai 
Atnākšanai. Pajautājiet bērniem, ko viņi un viņu 
ģimenes var darīt, lai tai sagatavotos.  

Lieciniet: Īsa liecība var 
ataicināt Garu jebkurā no-
darbības laikā. Lai dalītos 
liecībā par kādu patiesību, 
nav jāizmanto formāla 
valoda, kā, piemēram, 
„Es vēlos sniegt savu lie-
cību”. Liecību var izteikt 
vienkāršiem vārdiem, 
piemēram, „Es zinu, ka 
Jēzus Kristus ir dzīvs.”

Dalīšanās izpratnē:  
Bērni sajutīs Garu, 
daloties savā izpratnē par 
evaņģēlija principiem. 
Viņi var dalīties tajā, 
ko ir iemācījušies, ar 
saviem vārdiem, māk-
slu un dziesmām.

Dieva Dēls piedzima 
uz Zemes
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Kā izmantot mūziku Sākumskolā
Sākumskolas dziesmu mērķis ir mācīt bērniem Jēzus Kristus evaņģēliju un palīdzēt viņiem dzīvot 
pēc tā. Sākumskolas dziesmas padara mācīšanās procesu patīkamāku, palīdz bērniem mācīties 
un atcerēties evaņģēlija patiesības un uzaicina Sākumskolā Garu.

Tālāk ir sniegti piemēri, kā jūs varat mācīt izklāstā ieteiktās dziesmas. Jūs varat izmantot šos 
paņēmienus, arī mācot citas Sākumskolas dziesmas. Papildus idejas var apskatīt iepriekšējos 
„Sanāksim kopā” izklāstos sadaļā „Kā izmantot mūziku Sākumskolā”.

Janvāris: „Par Jēzu uz zemes ir stāstu tik daudz” (BDz, 60. lpp.).

Aiciniet bērnus noklausīties dziesmu. Pastāstiet, 
ka tā ir par Jēzu un Viņa attiecībām ar bērniem. 
Palūdziet pusei klases skolēnu dziedāt pirmā 
pantiņa sākuma daļu, otrai pusei — otro daļu. 
Kad vairākas reizes būsiet tā dziedājuši, aiciniet 

bērnus mainīties daļām. Kad viņi būs labi apgu-
vuši dziesmu, atkārtojiet to, dalot bērnus dažādos 
veidos (piemēram, zēni un meitenes, skolotāji un 
bērni utt.).

Februāris: „Man Debesīs ir Tēvs” (Garīgās dziesmas, nr. 190) 

Pastāsiet bērniem, ka Dievs mums ir devis ļoti 
īpašu dāvanu. Palūdziet bērniem atminēt, kas tā ir, 
dziedot dziesmas otro pantiņu (iecere). Parādiet 
karti un izmantojiet to līdzībā, lai sameklētu 
galamērķi, sekojot Dieva iecerei un atgriežoties 
pie Viņa. Paskaidrojiet, ka šī dziesma māca par 
Viņa ieceri, un pastāstiet, kā mēs varam pie Viņa 
atgriezties, lai dzīvotu kopā. Klasē novietojiet at-

tēlus, kur ir attēloti vārdi no dziesmas (piemēram, 
debesis un Zeme), un uzrakstītus vārdus (piemē-
ram, mīlēt, pavēstīt, sūtīt, sekot, Svētais Gars un 
taisnība). Aiciniet bērnus tos savākt kopā un īstajā 
brīdī pacelt augšā, kad jūs dziedat viņiem priekšā. 
Aiciniet bērnus dziedāt līdzi, skatoties uz attēliem 
un vārdiem.

Marts: „Ak, tas ir brīnums man!” (Garīgās dziesmas, nr. 118).

Sadaliet bērnus četrās grupās. 1. grupai iedodiet 
EMDG nr. 116 un nodziediet viņiem priekšā 
pirmo frāzi. Īsi pārrunājiet to un tad aiciniet 
bērnus dažas reizes to nodziedāt ar jums kopā. 
Šādi turpiniet aktivitāti ar katru grupu un katru 
nākamo frāzi (izmantojiet šādus attēlus: 2. grupa 
EMDG nr. 108; 3. grupa EMDG nr. 57.; 4. grupa 
EMDG nr. 56). Nodziediet visu pirmo pantiņu, 
aicinot bērnus piecelties, turot attēlus un dziedot 

savu frāzi. Aiciniet bērnus samainīties ar attēliem 
un vēlreiz nodziediet dziesmu. Atkārtojiet, līdz 
katra grupa būs nodziedājusi katru frāzi. Nodzie-
diet piedziedājumu un palūdziet bērniem saskaitīt, 
cik reizes jūs nodziedājāt vārdu „brīnums”. 
Vairākas reizes kopā nodziediet piedziedājumu 
un katru reizi, dziedot vārdu „brīnums”, aiciniet 
viņus novietot savas rokas uz sirds.

Aprīlis: „Dievs mums devis 
ģimenes” (28.–29. lpp. šajā izklāstā)

Sameklējiet attēlus vai uzzīmējiet zīmējumus, kas 
attēlo dziesmas vārdus vai frāzes (piemēri attēliem 
ir pieejami sharingtime.lds.org). Dziedot kopā ar 
bērniem, pēc kārtas novietojiet tos uz tāfeles. Kad 
esat iemācījis frāzi, nodziediet lielāko tās daļu, tad 
apstājieties un ļaujiet bērniem to pabeigt. Vairākas 
reizes nodziediet visu dziesmu. Aiciniet bērnus 
noņemt vienu vai divus attēlus un nodziediet 
dziesmu vēlreiz. Atkārtojiet, līdz viņi var to no-
dziedāt bez attēliem.

Daudzveidīga pieeja:  
Pārdomājiet dažādus 
veidus, kā atkārtot 
dziesmas. Bērni visla-
bāk iemācās dziesmas 
tad, kad viņi dzird un 
dzied tās vēl un vēl.
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Vingrinieties: Lai 
dziesmu spētu patiesi 
iemācīt, jums pašiem 
tā ir jāzina. Vingrinie-
ties mājās, lai tad, kad 
jūs mācīsit bērnus, jūs 
varētu skatīties uz viņiem, 
nevis savā grāmatā.

Jūlijs: Papīra strēmeļu izmantošana dziesmas apguvē  

Tālāk ir minēts piemērs, kā izmantot papīra 
strēmeles ar vārdiem, ja jūsu izvēlētā dziesma ir 
par kristībām. Sagatavojiet papīra strēmeles ar 
jautājumiem: kas, kad, kā un kur. Parādiet attēlu, 
kur tiek kristīts Jēzus Kristus. Novietojiet papīra 
strēmeli ar jautājumu „kas” blakus attēlam. Dzie-
diet dziesmas pirmo pantiņu un palūdziet bēr-
niem saklausīt, pie kā ieradās Jēzus. Noklausieties 

atbildes un aiciniet bērnus dziedāt šo frāzi jums 
līdzi. Šādi atkārtojiet ar katru papīra strēmeli un 
frāzi. Nodziediet kopā visu pirmo pantu. Katram 
bērnam iedodiet vienu papīra strēmeli ar atbildēm 
( Jānis Kristītājs, ļoti sen, iegremdējoties un Jordānas 
upē). Aiciniet bērnus piecelties, kad tiek dziedāti 
viņiem iedotie vārdi. Palūdziet bērniem samainī-
ties ar papīra strēmelēm un atkārtojiet aktivitāti.

Augusts: Attēlu izmantošana dziesmas apguvē  

Izmantojiet attēlus, mācot dziesmu pa frāzēm 
(attēlu paraugi ir pieejami sharingtime.lds.org). 
Uz tāfeles novietojiet visus attēlus. Palūdziet kādu 
bērnu iziet ārā no klases, kamēr kāds cits paslēpj 
vienu no attēliem. Aiciniet bērnu atgriezties klasē 
un „meklēt” attēlu, klausoties, kā pārējie bērni 
dzied. Bērni dzied skaļāk, kad viņš vai viņa 
tuvojas noslēptam attēlam, vai klusāk, kad viņš 
vai viņa no tā attālinās. Atkārtojiet aktivitāti, cik 
atļauj laiks.

Izklāstā izmantotās papildu dziesmas

Tāfeles izmantošana dziesmas apguvē  
Uz tāfeles vai lielas papīra lapas uzrakstiet dzies-
mas pirmo pantiņu. Nodziediet dziesmu bērniem 
priekšā un īsi to pārrunājiet. Dziediet visi kopā 
un aiciniet bērnu, kurš labi dziedāja, nodzēst vai 
izgriezt vienu vārdu. Atkārtojiet šo aktivitāti, līdz 
bērni ir iemācījušies visu pantiņu, un tad veiciet 
šo pašu aktivitāti ar otro pantu.

Ritma sišana dziesmas apguvē 
Aiciniet bērnus sist ritmu, kamēr jūs dziedat 
dziesmu, palīdzot viņiem iepazīties ar dziesmu. 
Palīdziet bērniem izdomāt vienkāršas darbības, 
kas saskanētu ar dziesmas atslēgas vārdiem. Aici-
niet bērnus izpildīt darbības bez dziedāšanas, ka-
mēr mūzika spēlē, un pēc tam kopā gan dziedāt, 
gan izpildīt darbības.

„Mūžīgā ģimene” (Garīgās dziesmas, 
nr. 188)
Aiciniet bērnus diriģēt un dziedāt jums līdzi, 
izceļot vārdus ar vienādu melodiju, piemēram, 

„ģimenē” un „mīļi mēs”. Uzdodiet vienkāršus jautā-
jumus, piemēram: „Kad mums ir jāgatavojas tem-
pļa apmeklējumam?” un aiciniet bērnus atbildēt, 
dziedot dziesmas frāzes. Aiciniet bērnus attēlot 
ģimenes locekļus, izmantojot vienkāršus rekvizī-
tus, un vadiet grupas specifisku frāžu dziedāšanā.

„Bērnu attēlu izmantošana dziesmas 
apguvē  
Sadaliet bērnus četrās grupās un katrai grupai 
nozīmējiet kādu dziesmas frāzi. Katrai grupai 
iedodiet papīra lapu un palūdziet viņiem uzzīmēt 
vienkāršu attēlu, kas attiecas uz šo frāzi. Dziediet 
kopā dziesmu, izmantojot bērnu attēlus kā uzska-
tes līdzekļus.

27



2828

© 2008 Matthew Neeley. Visas ties¥bas saglabÇtas. 
·o dziesmu dr¥kst kopït nekomerciÇlai lieto‰anai bazn¥cÇ vai mÇjÇs. 

·im zi¿ojumam ir jÇbt redzamam uz katras pavairotÇs kopijas.

Dievs mums devis Æimenes
Priec¥gi  = 76–88C VÇrdi un mzika:

Matthew Neeley

F Bf F Bf F C7

! Y 44 T
C C C C C C C C C CC CC CC C C B C C

# Y 44
B BC C BB BB

C C C C
A

F C7 F Dm Bf F

! Y : T C C C CC C C C OC
g
C OC

g
C C C C C C C C CB

1. Ir De - bess Tï - vam Æi - me - ne, gan tu, gan es—mïs vi - si e - sam Vi - ¿a
2. Ir tï - va lo - ma pre - zi - dït un gÇ - dÇt, m¥ - les - t¥ - bÇ mÇ - c¥t sa - vus
3. Ir mÇ - tes lo - ma r - pï - ties un gÇ - dÇt, au - dzi - nÇt un m¥ - lït sa - vus
4. Es vï - los kal - pot Æi - me - nei un m¥ - lït to, un pie - mïrs Æi - me - nï bt

# Y : C
C C

C C C
C C BB B B

C7 F C Dm F

! Y CC B S T
C C C CC C C C OC

g
C OC

g
C

B C
3

C
h
C B

bïr - ni. Vi¿‰ ms uz ze - mi s - t¥ - ja, lai pie - -dzim
bïr- nus. Tïvs va - da Æi - me - ni, kad vi - si ko - pÇ
bïr- nus. TÇ mÇ - ca bïr - niem -pa klau - s¥t un lgt, un
vi - siem. Un, kad es b - ‰u tïvs vai mÇ - te, tad es

# Y C C C C C2 1

BB C C C C C C

Bf F C7 F Bf

! Y C C C C C CC B S BB CC C
C C C

stam un Æi - me - nï au - gam.
pie - ldz De - be - su Tï - vu. Dievs de - vis
sa - vai Æi - me - nei kal - pot.
at - gÇ - di - nÇ - ‰u bïr - niem:

# Y BB BB C C C C BB BB




29

C7 F Bf F G7 C7

! Y CC CC OC g
C C C C C C C C C C C BBX C C

Æi - me - nes, lai k∫ - tu mïs tÇ - di, kÇ vï - lï - tos Vi¿‰.

# Y C
C BB C C C C

C C B
B

F Bf C7
Dm

Bf Gm

! Y C C C C CC CC BB
?

C C CC CCB B

M¥ - les - t¥ - bu j - tam mïs — Dievs mums de - vis

# Y BB BB C
C B

¯
B C C C C

F C7 F Bf F C7

! Y
1.2.3.

:B B B AC C T C C C C C C C CC
S

Æi - me - nes.

# Y :
C

C
B
B C C BB BB C C

F Bf F Bf F

! Y
4.

AT C C C C C C C C C CC C C AA

nes.

# Y
(   )

C C BB BB
C C C C AA

A

29



Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas izdevums
© 2013 Intellectual Reserve, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Iespiests ASV. Angļu val. teksta apstiprinājums: 2/13.  
Tulkojuma apstiprinājums: 2/13. 2014 Outline for Sharing Time: Families Are Forever tulkojums. Latvian. 10940 153 tulkojums.


	Norādījumi „Sanāksim kopā”nodarbībām un bērnu priekšnesumamSvētā Vakarēdiena sanāksmē
	Dārgie Sākumskolas prezidiji un mūzikas skolotāji!
	Norādījumi „Sanāksim kopā” nodarbībām
	Vadlīnijas Svētā Vakarēdiena sanāksmes priekšnesumam
	Šajā brošūrā lietotie materiāli
	Mācību programma 2014. gadam

	Janvāris
	1. nedēļa: Es esmu Dieva bērns, un kādu dienu es varu kļūt līdzīgs Viņam.
	2. nedēļa: Debesu Tēvs ir nodrošinājis Glābēju un padarījis iespējamu manatgriezties Viņa klātbūtnē.
	3. nedēļa: Jēzus Kristus ir pilnīgs piemērs, kuram man sekot.
	4. nedēļa: Sekojot Jēzum Kristum, es varu atgriezties pie Debesu Tēva.

	Februāris
	1. nedēļa: Debesu Tēvam ir iecere Saviem bērniem.
	2. nedēļa: Debesu Tēvs pavēlēja Jēzum Kristum izveidot Zemi par mājāmSaviem bērniem.
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