
Zarys Wspólnej Nauki na rok 2013

Jestem dzieckiem Boga
„Wszystkie istoty ludzkie — mężczyźni i kobiety — są stworzone na obraz i podobieństwo Boga. Każdy jest 

ukochanym synem lub córką naszych niebiańskich rodziców” („Rodzina: Proklamacja dla świata”).
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Wskazówki dotyczące Wspólnej 
Nauki i prezentacji dziecięcej na 
spotkaniu sakramentalnym
Drogie Członkinie Prezydiów Organizacji Podstawowych oraz  
Przywódczynie ds. muzyki:
W tym roku będziemy miały święte błogosławieństwo i okazję, by pomóc każdemu dziecku 
w Organizacji Podstawowej dowiedzieć się, że jest dzieckiem Boga. Mamy nadzieję, że dzieci 
nauczą się tej ważnej prawdy, kiedy poczują miłość, jaką żywi do nich Ojciec Niebieski. Kiedy 
będziecie nauczać w duchu modlitwy doktryn zawartych w lekcjach Wspólnej Nauki, będzie-
cie mogły pomóc dzieciom w zrozumieniu ich boskiej tożsamości, celu i potencjału. Możecie 
 pomóc im w rozwinięciu wiary w Jezusa Chrystusa oraz świadectwa na temat planu, jaki przy-
gotował dla nich nasz Ojciec Niebieski. Możecie dać im nadzieję na przyszłość oraz wzmocnić 
ich pragnienie pozostania na ścieżce prowadzącej do Ojca w Niebie.

Kiedy będziecie przygotowywać się, nauczać i świadczyć o tych prawdach, starajcie się o pomoc 
Ducha. Rodziny zaznają błogosławieństw dzięki Waszym wiernym wysiłkom. Kochamy Was 
i wyrażamy naszą wdzięczność za oddaną służbę, którą świadczycie, aby wzmacniać i chronić 
nasze drogie dzieci.

Generalne Prezydium Organizacji Podstawowej

Wskazówki dotyczące Wspólnej Nauki

Nauczanie ewangelii
Korzystaj z tej broszury, kiedy przygotowujesz 
się do nauczania 15-minutowej lekcji podczas 
cotygodniowej Wspólnej Nauki. Możesz uzupeł-
niać cotygodniowe lekcje innymi materiałami 
zatwierdzonymi przez Kościół, takimi jak Friend 
albo Liahona. Poniższe wskazówki pomogą ci w 
planowaniu i przeprowadzeniu lekcji.

Kochaj tych, których nauczasz. Okazuj swoją miłość 
dzieciom, zapamiętując ich imiona oraz dowia-
dując się, jakie mają zainteresowania, talenty i 
potrzeby.

Nauczaj doktryny poprzez 
Ducha. Kiedy przygotowu-
jesz się do lekcji, módl się 
o przewodnictwo i staraj 
się wzmacniać swoje świa-
dectwo na temat zasad, 
których będziesz nauczać. 
To pomoże ci nauczać 
poprzez Ducha.

Zachęcaj do nauki. Ta broszura ma pomóc ci 
dowiedzieć się nie tylko, czego nauczać, ale 
również, jak nauczać oraz zachęcać do uczenia 
się. Będziesz skuteczniej nauczać doktryny, jeżeli 
podczas każdej lekcji wykonasz trzy następujące 
zadania:
 1. Przedstaw doktrynę. Jasno przedstaw dok-

trynę, której dzieci będą się uczyć. Rozważ, 
w jaki sposób zrobisz to słownie i wizualnie. 

(Kilka przykładów znajdziesz w lekcjach na 
czwarty tydzień lutego i trzeci tydzień lipca).

 2. Pogłęb zrozumienie. Zapewnij dzieciom 
możliwość zdobywania głębszego zrozumienia 
doktryny poprzez stosowanie różnorodnych 
metod nauczania, które angażują je w proces 
uczenia się, jak na przykład: śpiewanie pieśni, 
odgrywanie ról lub czytanie fragmentów z pism 
świętych.

 3. Zachęcaj do stosowania. Daj dzieciom moż-
liwość zastosowania doktryny w ich życiu. 

Rozważ, w jaki sposób 
dzieci mogą wyrażać swoje 
uczucia na temat danej 
doktryny lub stawiać sobie 
cele z nią związane.

Ta broszura zawiera 
program pełnych lekcji na 
niektóre tygodnie roku. Na 
lekcje w pozostałych tygo-

dniach dostarcza jedynie pomysłów. Uzupełnij je 
własnymi propozycjami. Możesz czerpać pomy-
sły, czytając inne lekcje zawarte w tej broszurze. 
Kiedy wypada piąta niedziela miesiąca, wykorzy-
staj czas na przypomnienie poprzednich lekcji. 
Duch Święty może pokierować tobą, gdy będziesz 
planować i przygotowywać zabawy do lekcji.

Kiedy będziesz przygotowywać lekcje, współ-
pracuj z przywódczynią ds. muzyki. Śpiewanie 
pieśni pomoże w umacnianiu nauczanych przez 

Każdego tygodnia planuj,  
w jaki sposób (1) przedsta-

wisz doktrynę dzieciom,  
(2) pomożesz im ją zrozumieć 
i (3) zastosować w ich życiu.

Dostępne w Internecie:  
Informacje, pomoce 
wizualne i materiały 
źródłowe wymienione w 
tej broszurze są dostępne 
w Internecie w części 
Serving in the Church 
na stronie LDS.org.
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Przygotowanie: Módl 
się o przewodnictwo i 
postaraj się o wpływ Du-
cha, przygotowując swoje 
zajęcia Wspólnej Nauki. 
Kiedy przygotowujesz 
się i nauczasz z Duchem, 
On potwierdzi prawdzi-
wość tego, czego uczysz. 
(Zob. NNMWP, 13).

Źródła wykorzystane w tej 
broszurze

Oto skróty używane w niniejszej broszurze:

HOPDD  Hymny oraz pieśni dla dzieci

AEwM  Album: Ewangelia w malarstwie

NNMWP   Nauczanie — nie ma większego 
 powołania

Wiele znajdujących się tutaj lekcji zawiera wska-
zówki dotyczące korzystania z ilustracji. Ilustracje 
możesz znaleźć w Albumie: Ewangelia w malarstwie, 
zestawach ilustracji dołączonych do podręczni-
ków Organizacji Podstawowej oraz w czasopi-
smach kościelnych i na stronie images .lds .org.

Program nauczania na rok 2013 

Ogólny program nauczania
Żłobek: Behold Your Little Ones; Promyczki:  
Organizacja Dzieci (Podstawowa) 1; WS 4–7: 
Organizacja Dzieci (Podstawowa) 3; Dzielni 8–11: 
Primary 5

Podstawowy program nauczania
Promyczki: Organizacja Dzieci (Podstawowa) 1;  
WS 4–7: Organizacja Dzieci (Podstawowa) 3; 
Dzielni 8–11: Organizacja Dzieci (Podstawowa) 7

ciebie doktryn. Od czasu do czasu możesz popro-
sić nauczycieli i ich klasy, aby pomogli ci w tej 
części lekcji, w której nauczasz ewangelii.

Na niektóre lekcje proponuje się zaprosić gości   
do uczestniczenia w zajęciach Organizacji Podsta-
wowej. Zanim zaprosisz do udziału poszczególne 
osoby, musisz otrzymać zgodę swojego biskupa  
lub prezydenta gminy.

Do każdej lekcji dołączono kilka wskazówek, 
które pomogą ci w doskonaleniu umiejętności 
nauczania. Lekcje zawierają również ilustracje, 
dzięki którym będziesz mogła zobaczyć, jak 
wygląda dana zabawa. Rozwijanie umiejętności 
nauczania jest ważne, jednakże to twoje własne 
przygotowanie duchowe oraz świadectwo Ducha 
sprawią, że na lekcjach zagości Duch, który po-
twierdzi prawdziwość tych nauk w sercach dzieci.

Śpiewanie
Muzyka w Organizacji Podstawowej powinna 
tworzyć atmosferę pełną czci, nauczać ewangelii 
oraz pomagać dzieciom w odczuwaniu wpływu 
Ducha Świętego i radości, którą daje śpiewanie. 
20 minut Wspólnej Nauki należy poświęcić 
na śpiewanie i nauczanie muzyki. Tym samym 
zapewnisz sobie wystarczającą ilość czasu, aby 
nauczyć nowej pieśni i pomóc dzieciom w czerpa-
niu radości ze śpiewani.

Ta broszura zawiera nową pieśń dla dzieci, której 
powinny się nauczyć w tym roku (zob. str. 28). 
Zawiera także rozdział zatytułowany „Jak posłu-
giwać się muzyką w Organizacji Podstawowej” 
(zob. str. 26–27) oraz dodatkowe pomysły na to, 
jak nauczać dzieci pieśni (zob. str. 3, 11, 17).

Wskazówki dotyczące prezentacji na spotkaniu sakramentalnym

Prezentacja dziecięca podczas spotkania sakra-
mentalnego odbywa się pod kierunkiem biskupa 
lub prezydenta gminy zazwyczaj w czwartym 
kwartale roku. Na początku roku spotkaj się z 
doradcą w radzie biskupiej lub prezydium gminy, 
który nadzoruje Organizację Podstawową, aby 
omówić wstępne plany. Uzyskaj jego zgodę po 
przedstawieniu mu pełnych planów.

Zaplanuj prezentację dziecięcą opartą na comie-
sięcznych tematach Wspólnej Nauki. 
Przez cały rok przechowuj notatki z 
przemówień i doświadczeń poszcze-
gólnych dzieci w celu ewentualnego 
wykorzystania ich podczas prezentacji. 
Kiedy planujesz, czym dzieci mogłyby 
podzielić się z zebranymi w zakresie 
tego, czego się nauczyły w ramach 
tegorocznego tematu, pomyśl, w jaki 
sposób mogą pomóc zebranym, by 
skupili się na doktrynach ewangelii 
nauczanych przez dzieci. Członek rady 
biskupiej może zakończyć spotkanie 
krótkimi uwagami.

Podczas przygotowywania prezentacji weź pod 
uwagę następujące wskazówki:

•	Zaplanuj	próby	tak,	aby	niepotrzebnie	nie	
 odrywały dzieci od lekcji lub zajęć w gronie 
rodzinnym.

•	Pomoce	wizualne,	kostiumy	oraz	prezentacje	
medialne nie są stosowne podczas spotkań 
sakramentalnych.

Źródła: Dodatkowe 
pomoce dydaktyczne, 
takie jak obrazki do 
kolorowania, historyjki 
i pomysły na zabawy, 
możesz znaleźć w czaso-
pismach Friend, Liahona, 
podręczniku dla żłobka i 
w Albumie: Ewangelia 
w malarstwie. Korzystaj 
z tych pomocy w celu 
uzupełniania swoich lek-
cji. Poszukaj także spisu 
materiałów źródłowych 
dotyczących konkretnych 
tematów ewangelii w 
czasopiśmie Friend na 
stronie friend .lds .org. 
Materiały te można wy-
drukować i wykorzystać w 
trakcie nauczania dzieci.
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Styczeń Jestem dzieckiem Boga i 
On ma dla mnie plan
„To ten Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy” (List do 
Rzymian 8:16).
Uzupełnij znajdujące się tutaj pomysły własnymi propozycjami. Każdego tygodnia planuj, w jaki 
sposób (1) przedstawisz doktrynę dzieciom, (2) pomożesz im ją zrozumieć i (3) zastosować w 
ich życiu. Zadaj sobie pytanie: „Jakie zajęcia pomogą dzieciom się uczyć i jak mogę pomóc 
im odczuwać Ducha?”.

Tydzień 1.: Bóg jest moim Ojcem Niebieskim. On zna i kocha mnie.

Przedstaw doktrynę (zabawa w odgadywanie): 
Powiedz dzieciom, że myślisz o kimś, kto nas 
kocha, zna każdego z nas, pomaga nam i żyje bar-
dzo daleko stąd. Poproś, aby odgadli, kogo masz 
na myśli (Ojciec Niebieski). Omów naszą relację 
z Ojcem Niebieskim. Poproś dzieci, aby razem 
powtórzyły: „Bóg jest moim Ojcem Niebieskim. 
On zna i kocha mnie”.

Pogłęb zrozumienie (czytanie fragmentów z 
pism świętych): Podziel dzieci na grupy. Niech 
każda grupa przeczyta następujące fragmenty: 
Enos 1:5, Mojżesz 1:6 i Józef Smith — Historia 
1:17, a następnie omówcie, w jaki sposób Pan 
zwracał się do każdego z proroków. Zapytaj 
dzieci: „W jaki sposób zwróciłby się do ciebie 

Ojciec Niebieski, gdyby cię odwiedził?”. Złóż świa-
dectwo, że Bóg zna każdego z nas z imienia.

Zachęcaj do stosowania (śpiewanie pieśni): 
Niech dzieci staną w kręgu, podają sobie kilka 
przedmiotów, które symbolizują miłość Boga do 
Jego dzieci, i niech śpiewają pieśń „Bóg moim 
Ojcem jest” (HOPDD, str. 96–97) lub „Ja Ojca w 
Niebie mam” (HOPDD, str. 94). Tymi przedmio-
tami mogą być: pisma święte, zdjęcie przedstawia-
jące sakrament, owoc lub zdjęcie przedstawiające 
rodzinę. W dowolnie wybranej chwili zatrzymaj 
muzykę, a dzieci trzymające przedmioty niech po-
wiedzą, skąd wiedzą, że Bóg je kocha. Powtórzcie 
zabawę tyle razy, na ile czas pozwoli.

Tygodnie 2. i 3.: Plan przygotowany przez Ojca Niebieskiego jest planem 
szczęścia.

Przedstaw dok-
trynę: Na kartce 
papieru zapisz: „Plan 
Ojca Niebieskiego 
jest planem szczę-
ścia”. Umieć kartkę 
w pojemniku i owiń 
go tak, by wyglądał 
jak prezent. Podnieś 
podarek do góry i 
powiedz dzieciom, 
że w środku jest coś, 

co przyniesie im szczęście. Niech odgadują, co to 
może być. Następnie otwórz prezent i niech jedno 

dziecko przeczyta klasie zapisane tam zdanie. 
 Wyjaśnij, że Ojciec Niebieski ma plan, abyśmy 
mogli być szczęśliwi i ponownie z Nim zamieszkać.

Pogłęb zrozumienie (śpiewanie pieśni oraz 
zabawa w pytania i odpowiedzi): Daj każdej klasie 
po jednym pasku z zapisanym na nim pytaniem:

Co ma moje życie i gdzie się ono zaczęło?
Co wybrałem i czego powinienem szukać?
Według czego powinienem żyć i czego się mocno 
trzymać?
Jak się będę czuć, jeśli będę postępować zgodnie z 
planem Boga?

Życie przedziemskie Życie doczesne Życie po śmierci

Całoroczne zajęcia: 
Pokrótce opowiedz, skąd 
wiesz, że Bóg cię kocha. 
Umieść mały przedmiot 
(np. bawełnianą piłeczkę, 
fasolę lub kamyk) w 
przezroczystym słoju lub 
pojemniku. Niech przez 
cały rok dzieci dzielą się 
swoimi spostrzeżeniami na 
temat tego, skąd wiedzą, 

że Bóg je zna i kocha. 
Za każdym razem, kiedy 
dziecko podzieli się 
takim doświadczeniem, 
niech doda kolejny 
przedmiot do słoika. 
Często wspominaj o 
słoju, wskazując na to, 
że Ojciec Niebieski na 
wiele sposobów okazuje 
nam Swoją miłość.

Pieśń: „Bóg moim 
Ojcem jest”
(HOPDD, str. 96–97)

Plan przygotowany przez  

Ojca Niebieskiego jest  

planem szczęścia

Dostosuj zabawy 
do liczebności twojej 
Organizacji Podstawowej. 
Dzieląc dużą Organizację 
Podstawową na grupy czy-
tające pisma święte, dajesz 
większej liczbie dzieci 
możliwość udziału w za-
jęciach. Nie musisz dzielić 
małej Organizacji Podsta-
wowej na grupy, aby zaan-
gażować wszystkie dzieci.
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Zaśpiewajcie dwie pierwsze linijki pieśni „I Will 
Follow God’s Plan” (Planem Boga dziś będę żyć) 
(CS, str. 164–165) i omówcie odpowiedź na pierw-
sze pytanie. Powtórzcie zabawę z resztą piosenki i 
pozostałymi pytaniami.

Pogłęb zrozumienie (dokończanie zdania): 
Umieść ilustracje przedstawiające życie prze-
dziemskie, życie doczesne i życie po śmierci 
w trzech różnych miejscach klasy. Narysuj na 
kartce uśmiechniętą buzię. Powiedz dzieciom, 
że za każdym razem, gdy podniesiesz do góry 
uśmiechniętą buzię, powinny powiedzieć: 
„szczęśliwi”. Stań blisko ilustracji przedstawiają-
cej życie przedziemskie i opisz Naradę w Niebie. 
Kiedy tylko jest to możliwe, niech dzieci kończą 
twoją wypowiedź słowem „szczęśliwi” na znak 
podniesionej uśmiechniętej buzi. Na przykład: 
„Ojciec Niebieski chce, abyśmy byli szczęśliwi. 
Powiedział nam o Swoim planie wysłania nas na 
ziemię i otrzymania ciała. Powiedział, że możemy 
być szczęśliwi, jeśli będziemy przestrzegać Jego 
przykazań. Wiedział, że będziemy potrzebowali 

Zbawiciela, który pomoże nam być szczęśliwymi, 
ponieważ nikt z nas nie jest doskonały. Kiedy 
usłyszeliśmy o planie Ojca Niebieskiego, byliśmy 
tak szczęśliwi, że wydaliśmy okrzyk radości!”. Kon-
tynuuj tę zabawę, przechodząc do innych miejsc 
w klasie i opisując plan szczęścia. „Przyszliście 
do swojej rodziny, która była bardzo szczęśliwa, 
kiedy się urodziliście”. „Jesteśmy szczęśliwi, kiedy 
dokonujemy dobrych wyborów”. „Będziemy szczę-
śliwi, przebywając na zawsze ze swoimi rodzinami 
i Ojcem Niebieskim oraz Jezusem Chrystusem w 
królestwie celestialnym”. Dodatkowo przedstaw 
szczegóły planu, jeśli jest to właściwe ze względu 
na wiek i możliwość zrozumienia przez dzieci.

Zachęcaj do stosowania (rysowanie): Daj 
każdemu dziecku kartkę z narysowaną uśmiech-
niętą buzią i zapisanymi słowami: „Plan Ojca 
Niebieskiego jest planem szczęścia”. Poproś je, 
aby narysowały coś związanego z planem naszego 
Ojca Niebieskiego, co sprawia, że są szczęśliwe. 
Złóż świadectwo, że plan Ojca jest stworzony dla 
naszego wiecznego szczęścia.

Tydzień 4.: Mam wolną wolę i jestem odpowiedzialny za swoje wybory.

Przedstaw doktrynę: Przygotuj dwa paski 
z  napisami — na jednym z nich napisz: „Mam 
wolną wolę”, a na drugim: „Jestem odpowie-
dzialny za moje wybory”. Podziel dzieci na 
dwie grupy. Poproś dwoje dzieci, by wyszły na 
przód klasy. Poproś jedno, aby podniosło w górę 
pierwszy napis, a jedna grupa niech wstanie i 
powie: „Mam wolną wolę”. Poproś drugie dziecko, 
aby podniosło drugi napis, a druga grupa niech 
wstanie i powie: „Jestem odpowiedzialny za moje 
wybory”. Powtórz zabawę kilka razy, pozwalając 
na to, by każda grupa powiedziała każde zdanie.

Pogłęb zrozumienie (omawianie konsekwencji): 
Zapytaj dzieci, jakie spotkałyby je konsekwencje, 
gdyby zdecydowały, że nie będą jeść, że dotkną 
gorącego pieca, że pójdą do kościoła czy będą 
uprzejme dla innych. Wyjaśnij, że Ojciec Niebie-
ski kocha nas i chce, abyśmy podejmowali dobre 
decyzje i otrzymali błogosławieństwa związane z 
nimi.

Zachęcaj do stosowania (gra): Zapisz na 
paskach papieru kilka dobrych wyborów, jakich 
może dokonać dziecko, i kilka złych. Włóż je do 

jakiegoś pojemnika. 
Niech dzieci staną 
w dwóch kolejkach 
— jedna to kolejka 
„wyboru”, a druga 
„konsekwencji”. 
Niech pierwsze 
dziecko z każdej 
kolejki podejdzie na 
przód klasy, podczas 
gdy wszyscy śpie-
wają pierwszą linijkę 
pieśni „Choose the 
Right” (Wybierz 
dobro) (Hymns, nr 
239). Niech dziecko 
z kolejki „wybór” 
wyciągnie kartkę 
i przeczyta, jaki 
zapisano tam wybór. 
Niech drugie dziecko 
poda możliwe konsekwencje takiego wyboru. 
Niech reszta dzieci podniesie kciuki do góry, jeśli 
to jest dobry wybór, a do dołu, jeśli to zły wybór. 
Kontynuujcie zabawę, na ile czas pozwoli.

Wskazówki dla przywódczyni ds. muzyki

Poproś dzieci, aby zaśpiewały refren pieśni „Bóg 
moim Ojcem jest” (HOPDD, str. 96–97) razem 
z tobą i niech nasłuchują słów, które opisują, co 
by chciały, żeby ktoś dla nich zrobił. Wypisz na 
tablicy ich odpowiedzi (ze mną idź, wskazuj, po-
wiedz, naucz). Zadaj pytanie na temat każdego ze 
słów. Na przykład: „Kto nam wskazuje drogę?” lub 

„Dlaczego chcecie, aby ktoś z wami szedł?”. Złóż 
świadectwo o błogosławieństwach wynikających 
z posiadania rodziców, nauczycieli, przywódców, 
proroków, pism świętych i Ducha Świętego, którzy 
pomagają nam odnaleźć powrotną drogę do Ojca 
Niebieskiego.

Okaż miłość: „Kiedy 
okazujemy miłość tym, 
których nauczamy, stają 
się oni bardziej otwarci 
na Ducha” (NNMWP, 
str. 31). Możesz  pogłębić 
swoją miłość do dzieci, 
modląc się za nie, pozna-
jąc ich zainteresowania 
i troski, nazywając je 
po imieniu oraz uważ-
nie ich słuchając.

Aktywne angażowanie w 
zajęcia wszystkich dzieci 

utrzymuje ich uwagę i 
daje im możliwość udziału 

w procesie uczenia się.
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Luty Ziemia została stworzona dla 
dzieci Ojca Niebieskiego
„Uczyńmy Ziemię, na której mogą mieszkać. I tak ich wypróbujemy, czy wykonają wszystko, 
co im Pan, ich Bóg, nakaże” (Abraham 3:24–25).
Uzupełnij znajdujące się tutaj pomysły własnymi propozycjami. Każdego tygodnia planuj, w jaki 
sposób (1) przedstawisz doktrynę dzieciom, (2) pomożesz im ją zrozumieć i (3) zastosować w 
ich życiu. Zadaj sobie pytanie: „Jakie zajęcia pomogą dzieciom się uczyć i jak mogę pomóc 
im odczuwać Ducha?”.

Tydzień 1.: Pod kierunkiem Ojca Niebieskiego Jezus Chrystus stworzył 
Ziemię.

Przedstaw doktrynę (oglądanie obrazków): 
Pokaż zdjęcie przedstawiające Ziemię i zapytaj 
dzieci, kto ją stworzył. Wyjaśnij, że pod kierun-
kiem Ojca Niebieskiego Jezus Chrystus stworzył 
Ziemię. Następnie pokaż ilustrację przedstawia-
jącą Jezusa Chrystusa i poproś dzieci, aby powie-
działy: „Jezus Chrystus stworzył Ziemię”.

Pogłęb zrozumienie (rysowanie): Powiedz 
dzieciom, że częścią planu szczęścia przygoto-
wanego przez Ojca Niebieskiego było stworzenie 
Ziemi, na której mieliśmy dostać ciało, aby wzra-
stać i uczyć się. Narysuj na tablicy sześć ponu-
merowanych kół. Podziel dzieci na sześć grup 
i poproś każdą z nich o przeczytanie jednego z na-
stępujących fragmentów z pism świętych na temat 
sześciu dni Stworzenia: I Ks. Mojżeszowa 1:1–5 
(dzień 1.); I Ks. Mojżeszowa 1:6–8 (dzień 2.); I Ks. 
Mojżeszowa 1:9–13 (dzień 3.); I Ks. Mojżeszowa 
1:14–19 (dzień 4.); I Ks. Mojżeszowa 1:20–23 
(dzień 5.); I Ks. Mojżeszowa 1:24–31 (dzień 6.). 

Poproś dzieci z każdej grupy, aby wyszły na przód 
klasy, powiedziały pozostałym dzieciom, co się 
wydarzyło dnia, o którym czytały, i narysowały 
w odpowiednim kółku obrazek symbolizujący 
ten dzień. Przeczytajcie razem I Ks. Mojżeszową 
2:1–3. Przejrzyj z dziećmi, co wydarzyło się w 
poszczególne dni Stworzenia.

Tydzień 2.: Upadek był częścią planu Boga.

Przedstaw doktrynę (oglądanie obrazka): 
Pokaż ilustrację przedstawiającą Adama i Ewę. Po-
wiedz dzieciom, że Adam i Ewa byli pierwszymi 
ludźmi, którzy przyszli na ziemię i otrzymali 
ciała; zostali umieszczeni w ogrodzie zwanym 
Eden. Wyjaśnij, że kiedy opuścili ogród, umoż-
liwiło to nam przyjście na ziemię; opuszczenie 
przez nich ogrodu zwane jest Upadkiem. Zapisz 
na tablicy „Upadek był częścią planu Boga”, a 
dzieci niech powiedzą to zdanie razem z tobą.

Pogłęb zrozumienie (omawianie doktryny): 
Narysuj na tablicy dwa koła — jedno z nich 
podpisz świat duchów, a drugie ziemia. Wyjaśnij, 
że kiedy Adam i Ewa byli w Ogrodzie Eden, my 
byliśmy w świecie duchów. Pokaż zdjęcie przed-
stawiające kilkoro dzieci i umieść je na tablicy w 
kółku symbolizującym „świat duchów”. Wyjaśnij, 
że po opuszczeniu ogrodu przez Adama i Ewę mog-
liśmy przyjść na ziemię. Poproś jedno dziecko, 

aby przesunęło zdjęcie przedstawiające dzieci do 
kółka symbolizującego „ziemię”. Poproś dzieci, 
aby podniosły kciuki do góry, jeśli uważają, że 
Upadek był czymś dobrym, a jedno dziecko niech 
wyjaśni, dlaczego tak było.

Zachęcaj do stosowania (gra w dopasowy-
wanie): Przygotuj kilka par pasujących do siebie 
wyrażeń symbolizujących błogosławieństwa, 
jakich doświadczamy w życiu doczesnym (na 
przykład: ciało, rodziny, wybór między dobrem a 
złem, możliwość uczenia się, zdrowie i choroba, 
szczęście i smutek, radość i ból). Umieść kartki 
zwrócone napisami do tablicy. Poproś dzieci, aby 
na zmianę wybierały dwie kartki, by sprawdzić, 
czy wyrażenia pasują do siebie. Kiedy znajdą 
pasującą parę, omówcie, dlaczego jest to błogosła-
wieństwem.

Pieśń: „My Heavenly 
Father Loves Me”  
(Mój Ojciec jest tu)
(CS, str. 228–229)

Staraj się o przewod-
nictwo Ducha: Podczas 
przygotowań do zajęć 
Wspólnej Nauki módl 
się o przewodnictwo i 
staraj się o wpływ Ducha. 
Kiedy przygotowujesz się 
i nauczasz z Duchem, On 
potwierdza prawdziwość 
tego, czego uczysz.
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Zostałem wysłany na ziemię, 
aby dostać ________ i 

być wypróbowanym.

NiP 10:5

NiP 59:9–10 NiP 119:4

NiP 1:37

 
Us

ta

 
Kolana

 
Uszy  

Um
ysł  

Oczy

 
Stopy

 
Dłonie 

Se
rc

e

Rysowanie: Zachęć 
dzieci, aby pokazały i 
omówiły swoje rysunki z 
ich rodzinami. Pomoże to 
im zapamiętać to, czego 
się nauczyły. Da to rów-
nież rodzicom możliwość 
omówienia zasad ewan-
gelii ze swoimi dziećmi 
(zob. NNMWP, str. 167).

Tydzień 3.: Zostałem wysłany na ziemię, aby dostać ciało i być 
wypróbowanym.

Przedstaw doktrynę (korzystanie z pomocy 
wizualnej): Napisz na tablicy: „Zostałem wysłany 
na ziemię, aby dostać _________ i być wypróbo-
wanym”. Poproś jedno dziecko, aby podeszło do 
tablicy, i odrysuj kontur jego ciała na tablicy lub 
na dużej kartce. Poproś dzieci, aby powiedziały, 
co zostało narysowane (ciało). Uzupełnij puste 
miejsce, a dzieci niech razem powiedzą całe 
zdanie.

Pogłęb zrozumienie i zachęć do zastoso-
wania (uczestnictwo w zabawie ruchowej): Przy-
gotuj tarczę z obracającą się wskazówką, na której 
są obrazki przedstawiające różne części ciała (zo-

bacz poniższy przykład). Powiedz o tym, co może 
robić nasze ciało, i poproś dzieci, aby wykonały 
kilka czynności razem z tobą (na przykład: poru-
szanie palcami, tupanie i obracanie się). Wyjaśnij, 
że jednym z powodów, dla których przyszliśmy na 
ziemię, było sprawdzenie, czy będziemy korzystać 
z naszych ciał w taki sposób, jaki jest wyrazem 
posłuszeństwa naukom Ojca Niebieskiego. Poproś 
dzieci, aby na zmianę obracały wskazówką tarczy 
i mówiły, w jaki sposób możemy używać wska-
zanej części naszego ciała, aby okazać posłuszeń-
stwo Ojcu Niebieskiemu. (Jeśli nie możesz zrobić 
tarczy z obracającą się wskazówką, wskazuj na 
różne części własnego ciała i poproś dzieci, aby 
powiedziały ci, jak mogą użyć tej części ciała do 
okazania posłuszeństwa Ojcu Niebieskiemu). 
Poproś dzieci, aby zaśpiewały pieśń „I Have Two 
Ears” (Mam uszy me) (CS, str. 269).

Tydzień 4.: Jeśli będę przestrzegał przykazań, będę mógł ponownie żyć z 
Ojcem Niebieskim.

Przedstaw doktrynę (śpiewanie pieśni): 
Zapisz na tablicy: „Jeśli będę przestrzegał 
_______________, będę mógł ponownie żyć z 
Ojcem Niebieskim”. Zanuć „Keep the Command-
ments” (Przestrzegaj przykazań) (CS, str. 146). 
Poproś dzieci, aby wstały, kiedy rozpoznają pieśń, 
i nuciły ją razem z tobą. Zapytaj: „Co musimy 
zrobić, aby ponownie żyć z Ojcem Niebieskim?”. 
W puste miejsce na tablicy wpisz „przykazań”. 
Poproś dzieci, żeby zaśpiewały z tobą tę pieśń.

Pogłęb zrozumienie (omówienie przykazań): 
Poproś kilkoro dzieci, aby powiedziały o kilku 
zasadach ustalonych przez rodziców, które mają 
chronić członków rodziny. Zapytaj: „Co się dzieje, 
kiedy przestrzegacie tych zasad?”. Zapisz ich 
pomysły na tablicy. Wyjaśnij, że rodzice, ustalając 
zasady, okazują miłość. Zapytaj: „Co się dzieje, 
kiedy przestrzegamy przykazań Ojca Niebie-
skiego?”. Zapisz na tablicy niektóre z komenta-

rzy dzieci. Wyjaśnij, że tak, jak posłuszeństwo 
zasadom ustalonym przez rodziców zapewni im 
bezpieczeństwo, tak posłuszeństwo przykazaniom 
Ojca Niebieskiego pomoże im w zachowaniu bez-
pieczeństwa. Złóż swoje świadectwo, że jeśli bę-
dziemy przestrzegać przykazań, będziemy mogli 
powrócić do Niego, by ponownie z Nim żyć.

Zachęcaj do stosowania (czytanie fragmentów 
z pism świętych): Daj każdemu dziecku ołówek 
i kartkę podzieloną na cztery części, a w każdej 
z nich niech zapisane będą następujące odsyła-
cze do pism świętych: NiP 1:37, NiP 10:5, NiP 
59:9–10 i NiP 119:4. Poproś dzieci, aby wspólnie 
przeczytały każdy fragment, omówiły opisane 
tam przykazanie i narysowały na swoich kartkach 
obrazek przedstawiający to przykazanie. Kiedy 
skończą, poproś je, aby powiedziały, jak prze-
strzeganie przykazań pomoże im przygotować się 
do ponownego życia z Ojcem Niebieskim.

Dzieci mogą być twoimi najlepszymi 
pomocami wizualnymi.

Tarcza z obracającą się wskazówką jest 
dostępna na stronie sharingtime .lds .org

Dostępne na stronie sharingtime .lds .org
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Jezus Chrystus jest 
naszym Zbawicielem
„Zważajcie na te słowa. Otom jest Jezus Chrystus, Zbawiciel świata” (NiP 43:34).
Uzupełnij znajdujące się tutaj pomysły własnymi propozycjami. Każdego tygodnia planuj, w jaki 
sposób (1) przedstawisz doktrynę dzieciom, (2) pomożesz im ją zrozumieć i (3) zastosować w 
ich życiu. Zadaj sobie pytanie: „Jakie zajęcia pomogą dzieciom się uczyć i jak mogę pomóc 
im odczuwać Ducha?”.

Tydzień 1.: Jezus Chrystus nauczał ewangelii i dał nam przykład.

Przedstaw doktrynę (śpiewanie pieśni): Zaśpie-
wajcie razem kilka razy „Do As I’m Doing” (Rób to,  
co ja robię) (CS, str. 276), prosząc różne dzieci 
o wybranie gestów do wykonania. Wyjaśnij, że 
kiedy naśladujemy czyjeś działania, wówczas 
naśladujemy przykład tej osoby. Zapytaj, kto dał 
nam doskonały przykład do naśladowania (Jezus 
Chrystus). Poproś dzieci, aby razem powiedziały: 
„Jezus Chrystus dał nam przykład”.

Pogłęb zrozumienie (czytanie fragmentów 
z pism świętych): Na tablicy umieść ilustracje 
przedstawiające następujące wydarzenia: chrzest 
 Chrystusa, Chrystus z dziećmi, modlący się 
 Chrystus i Chrystus nauczający. Przeczytajcie 
wspólnie jeden z następujących fragmentów i po-
proś dzieci, aby wyjaśniły, czego w tym fragmen-
cie naucza Chrystus: Ew. Marka 16:15; Ew. Jana 
13:34–35; 3 Nefi 11:37; 3 Nefi 18:19. Powoli wska-
zuj na każdą ilustrację i poproś dzieci, aby wstały, 
kiedy wskażesz na tę, która najlepiej przedstawia 
to, czego Chrystus naucza nas w przeczytanym 
fragmencie. Powtórz zabawę z pozostałymi frag-
mentami z pism świętych.

Zachęcaj do stosowania (rysowanie): Daj 
każdemu dziecku kartkę i poproś, aby narysowały 
obrazek przedstawiający je, jak naśladują wzór 
Chrystusa. Na przykład: dziecko może narysować 
siebie, gdy jest chrzczone, gdy naucza przyjaciela 
ewangelii lub komuś pomaga. Poproś kilkoro 
dzieci, aby pokazały swoje obrazki innym dzie-
ciom i zachęć je, aby pokazały je później swoim 
rodzinom.

Tydzień 2.: Dzięki Zadośćuczynieniu Chrystusa mogę odpokutować i 
znowu żyć z Bogiem.

Przedstaw doktrynę (uzupełnianie pustych 
miejsc): Przed zajęciami Organizacji Podstawowej 
napisz na tablicy „Dzięki ___________ Chrystusa 
mogę ___________ i znowu żyć z ____________”. 
Na oddzielnych paskach papieru zapisz słowa: 
Zadośćuczynieniu, odpokutować oraz Bogiem i przy-
klej je do trzech krzeseł w pokoju. Poproś dzieci, 
aby odnalazły karteczki i umieściły je na tablicy 

we właściwych miejscach. Przeczytajcie to zdanie 
razem.

Pogłęb zrozumienie (czytanie fragmentów z 
pism świętych i odpowiadanie na pytania): Umieść 
na tablicy ilustracje przedstawiające Chrystusa w 
Getsemane i Ukrzyżowanie. Przykryj ilustracje 
kilkoma mniejszymi kartkami. Na każdej kartce 
napisz pytanie dotyczące wydarzenia z ilustracji 

Pieśń: „Gdyby Zbawca 
stał tuż przy mnie”
(strona 28 tego zarysu)

Zachęć do dobrego 
zachowania: Chwalenie 
dzieci za dobre zacho-
wanie sprzyja dobremu 
zachowaniu lepiej niż 
proszenie ich, aby prze-
stały się źle zachowywać.

Marzec

Jest bardziej prawdopodobne, że dzieci będą 
zachowywały się w sposób pełen szacunku 
i czci, kiedy będą zaangażowane w proces 

uczenia się. Niech dzieci w tej zabawie 
wstają i siadają z zachowaniem atmosfery 
czci, co pomoże w utrzymaniu ich uwagi.
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Pomoce wizualne: 
Dzieci reagują po-
zytywnie na pomoce 
wizualne. Różnorodność 
pomocy wizualnych 
pomoże utrzymać zain-
teresowanie dzieci (zob. 
NNMWP, str. 89–90).

oraz odsyłacze do pisma świętego: Ew. Mateusza 
26–27 lub Ew. Łukasza 22–23, gdzie można 
znaleźć odpowiedź. (Na przykład: Jak się nazywa 
miejsce, do którego udał się Jezus, aby się modlić? 
Ew. Mateusza 26:36). Podziel dzieci na grupy i po-
proś każdą z nich, aby spojrzała do pism świętych 
i znalazła odpowiedź na pytanie. Niech grupy 
podzielą się odpowiedziami na swoje pytania i 
usuną odpowiednie kartki, aby ukazać ilustracje.

Zachęcaj do stosowania (lekcja poglądowa): 
Przedyskutuj z dziećmi znaczenie słów Zadość-
uczynienie i pokuta oraz wyjaśnij im, w jaki sposób 
Zadośćuczynienie może nas błogosławić (zob. 
Oddani wierze: Leksykon ewangelii [2004 r.], str. 
182–188, 107–111). Pokaż dzieciom prezent. Po-
proś jedno dziecko, aby wręczyło prezent następ-
nemu dziecku i poproś to drugie, aby odmówiło 
przyjęcia go. Wyjaśnij, że kiedy nie przyjmujemy 
wręczanego nam prezentu, nie możemy cieszyć się 
błogosławieństwami płynącymi z posiadania go. 
Kiedy będziecie wspólnie czytać Nauki i Przy-
mierza 19:16, niech dzieci nasłuchują, co muszą 
zrobić, aby przyjąć dar Zadośćuczynienia.

Tydzień 3.: Ponieważ Jezus zmartwychwstał, ja też zmartwychwstanę.

Przedstaw doktrynę (słuchanie historii): 
Skorzystaj z ilustracji ze strony 123 z podręcz-
nika dla żłobka (zob. wskazówki na str. 121), aby 
opowiedzieć historię Zmartwychwstania (zob. Ew. 
Jana 19:41–42; 20:1, 11–18). Wyjaśnij, że kiedy 
Jezus Chrystus zmartwychwstał, Jego ciało i duch 
ponownie połączyły się; tym samym stało się 
możliwe zmartwychwstanie każdej osoby. Niech 
dzieci powiedzą: „Ponieważ Jezus zmartwych-
wstał, ja też zmartwychwstanę”.

Pogłęb zrozumienie (rozmawianie o uczu-
ciach): Wypisz na tablicy słowa, które opisują, 
jakie uczucia mogli mieć uczniowie Jezusa w 
dniu, w którym umarł (takie jak: żal, przygnębienie, 
smutek i rozpacz ). Niech dzieci zaproponują słowa 
przeciwne (takie jak: szczęście, radość, nadzieja 
i wiara) i zapiszcie je na tablicy. Wyjaśnij, że 

te uczucia towarzyszyły uczniom, kiedy Jezus 
zmartwychwstał. Omówcie kilka błogosławieństw, 
które wypływają z wiedzy, że zmartwychwsta-
niemy (zob. Ks. Izajasza 25:8; Alma 22:14).

Zachęcaj do stosowania (dzielenie się od-
czuciami): Zapisz na tablicy: „Jestem wdzięczny, 
że Jezus zmartwychwstał, ponieważ…”. Poproś 
członka okręgu, któremu zmarł ktoś bliski, aby 
przyszedł na zajęcia Organizacji Podstawowej 
i pokrótce powiedział o swej wdzięczności za 
Zmartwychwstanie. Zapytaj dzieci, czy znają 
kogoś, kto zmarł, i poproś je, aby zamknęły 
oczy i pomyślały o tej osobie. Poproś kilkoro 
dzieci, aby wstały i uzupełniły zdanie na tablicy 
oraz podzieliły się tym, co znaczy dla nich Zmar-
twychwstanie.

Tydzień 4.: Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem.

Przedstaw doktrynę (omówienie znaczenia 
słowa „Zbawiciel”): Pokaż kilka przedmiotów lub 
ilustracji przedstawiających ludzi, którzy mogą 
ratować nasze życie (jak np.: lekarz, policjant lub 
ratownik) i omówcie, w jaki sposób mogą nas 
uratować. Pokaż ilustrację przedstawiającą Jezusa 
i wyjaśnij, że jest On jedyną osobą, która ma moc, 
aby uratować nas od wiecznych konsekwencji 
śmierci i grzechu. Napisz na tablicy: „Jezus 
Chrystus jest naszym Zbawicielem” i przeczytaj to 
zdanie razem z dziećmi, kładąc nacisk na słowo 
„Zbawiciel”.

Pogłęb zrozumienie i zachęć do zasto-
sowania (słuchanie historii z pism świętych): 
Opowiedz dzieciom kilka historii z pism świętych 
o ludziach, którzy zostali uratowani od grzechu 
przez Zbawiciela (na przykład: Alma Młodszy 
[zob. Alma 36:6–24], Enos [zob. Enos 1:1–8], 
Zeezrom [zob. Alma 15:3–12], ojciec Lamoniego 
[zob. Alma 22:1–26] lub człowiek, którego przy-
niesiono do Jezusa [zob. Ew. Łukasza 5:17–26]). 
Wyjaśnij, że dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa 
Chrystusa wszyscy możemy być zbawieni, czyli 
uratowani od grzechu. Złóż świadectwo, że Jezus 
Chrystus jest naszym Zbawicielem i poproś kil-
koro dzieci, aby złożyły o Nim swoje świadectwa.

Aby dostosować zajęcia z czytaniem pism świętych do poziomu 
młodszych dzieci, poproś je, aby słuchały, jak ty im czytasz, a następnie 

niech wstaną, gdy usłyszą konkretne słowo lub wyrażenie.
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Jezus Chrystus przywrócił Swój 
Kościół w ostatnich dniach
„Ukazałem pełnię mojej Ewangelii przez sługę mego Józefa” (NiP 35:17).
Uzupełnij znajdujące się tutaj pomysły własnymi propozycjami. Każdego tygodnia planuj, w jaki 
sposób (1) przedstawisz doktrynę dzieciom, (2) pomożesz im ją zrozumieć i (3) zastosować w 
ich życiu. Zadaj sobie pytanie: „Jakie zajęcia pomogą dzieciom się uczyć i jak mogę pomóc 
im odczuwać Ducha?”.

Tydzień 1.: Po śmierci Jezusa Chrystusa i Jego Apostołów prawdy 
ewangelii zostały utracone.

Przedstaw doktrynę (dyskusja): Poproś dzieci, 
aby powiedziały, czego nauczał Jezus Chrystus, 
kiedy był na ziemi. Pokaż ilustrację przedstawia-
jącą Chrystusa ustanawiającego Apostołów. Wyjaś-
nij, że po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa 
Jego Apostołowie nauczali ewangelii, lecz wielu 
ludzi nie słuchało ich; niedługo potem Apostoło-
wie umarli i już nie nauczano niektórych ważnych 

prawd ewangelii. Zapisz na tablicy: „Po śmierci 
Jezusa Chrystusa i Jego Apostołów prawdy ewan-
gelii zostały utracone”, a dzieci niech powiedzą to 
zdanie razem z tobą.

Pogłęb zrozumienie (rysowanie): Zapisz 
na tablicy kilka zasad ewangelii, które zostały 
zagubione lub zmienione podczas Odstępstwa 
(na przykład: chrzest, kapłaństwo, świątynie, 
żyjący prorocy i sakrament). Podziel dzieci na 
małe grupy. Daj każdej grupie kartkę z zapisaną 
na niej jedną z zasad ewangelii i poproś je, aby 
narysowały coś, co symbolizuje tę zasadę. Poproś, 
aby jedno dziecko z każdej grupy umieściło swój 
obrazek na tablicy. Wyjaśnij, że kiedy Chrystus 
był na ziemi, nauczał wszystkich tych prawd 
ewangelii. Poproś dzieci, by zamknęły oczy. 
Zabierz wszystkie obrazki i je ukryj. Następnie 
poproś dzieci, by otworzyły oczy. Wyjaśnij, że po 
śmierci Jezusa Chrystusa i Jego Apostołów prawdy 
ewangelii zostały utracone. Powiedz dzieciom, 
że ewangelia została przywrócona poprzez Józefa 
Smitha. Ponownie pokaż obrazki i złóż świa-
dectwo, że Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w 
Dniach Ostatnich posiada wszystkie te prawdy, 
które kiedyś zostały utracone. (Zachowaj te ob-
razki, by użyć je w 4. tygodniu).

Tydzień 2.: Ojciec Niebieski i Jezus Chrystus ukazali się Józefowi Smithowi.

Przedstaw doktrynę (oglądanie obrazka): 
Przykryj ilustrację przedstawiającą Pierwszą Wi-
zję kilkoma mniejszymi kartkami. Poproś dzieci, 
aby po kolei usuwały po jednej kartce. Poproś 
dzieci, aby po cichu podniosły ręce, kiedy rozpo-
znają, co jest na ilustracji. Kiedy wszystkie kartki 
zostaną usunięte, poproś dzieci, aby powiedziały, 
co przedstawia ilustracja.

Pogłęb zrozumienie (czytanie fragmentów 
z pism świętych): Pokaż dzieciom, w którym 
miejscu w pismach świętych można znaleźć opis 
doświadczenia w Świętym Lesie przedstawiony 
przez Józefa Smitha (Józef Smith — Historia 
1:14–19). Przeczytaj lub poproś kilkoro dzieci, 
aby przeczytały po kilka wersetów na temat tego, 

co się tam stało. Możesz poprosić młodsze dzieci, 
aby wykonywały proste ruchy, takie jak wstawa-
nie i wyciąganie ramion do góry na podobień-
stwo drzew lub składanie rąk, jakby się modliły. 
Zapytaj dzieci, jak by się czuły, gdyby mogły 
obserwować, jak Ojciec Niebieski i Jezus  Chrystus 
się ukazują i rozmawiają z Józefem Smithem. 
Omówcie ważność tego wydarzenia.

Zachęcaj do stosowania (dzielenie się świa-
dectwami): Niech dzieci zaśpiewają pieśń „The 
Sacred Grove” (Ten święty las) (CS, str. 87). Na-
stępnie złóż swoje świadectwo, że Ojciec Niebieski 
i Jezus Chrystus ukazali się Józefowi Smithowi. 
Poproś kilkoro dzieci, aby podzieliły się świadec-
twami o Pierwszej Wizji.

Pieśń: Pieśń wybrana 
przez ciebie ze 
śpiewnika Hymny  
oraz pieśni dla dzieci

Złóż świadectwo: 
Kiedy nauczasz dzieci, 
korzystaj z okazji, by 
w kilku słowach złożyć 
świadectwo o praw-
dach ewangelii (zob. 
NNMWP, str. 45).

Rysowanie pozwala dzieciom wyrazić to, w jaki sposób pojmują zasady ewangelii. 
Dzieci uwielbiają, gdy ich prace są wykorzystywane jako pomoce wizualne.

Kwiecień
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Józef Smith 
przetłumaczył  

Księgę Mormona  
i przywrócił  

prawdy ewangelii.

Zapraszanie mówców może wnieść 
urozmaicenie do zajęć Organizacji Podstawowej 

i wzbudzić zainteresowanie dzieci.

Tydzień 3.: Upoważnienie kapłańskie zostało przywrócone przez 
niebiańskich posłańców.

Przedstaw doktrynę (śpiewanie pieśni): 
Zapytaj dzieci, w jaki sposób mogłyby ogłosić 
coś bardzo ważnego. Wyjaśnij, że dawno temu 
dźwięk trąby ogłaszał ważne wydarzenia. Poproś 
dzieci, aby zamknęły oczy i wyobraziły sobie, 
że słyszą trąby, kiedy pianista gra pieśń „The 
Priesthood Is Restored” (Kapłaństwo mamy znów) 
(CS, str. 89). Poproś dzieci, aby zaśpiewały pieśń 
i odkryły, jakie ważne przesłanie w niej oznaj-
miono. Poproś kilkoro dzieci, aby wyjaśniło, jakie 
znaczenie niesie ta pieśń.

Pogłęb zrozumienie (słuchanie 
przemawiających gości): Pokaż dzieciom 
ilustracje przedstawiające przywrócenie 
Kapłaństwa Aarona i przywrócenie 
Kapłaństwa Melchizedeka. Poproś  
posiadacza Kapłań-
stwa Aarona, aby 
pokrótce opowiedział 
historię przywrócenia 
Kapłaństwa Aarona 
(zob. NiP 13; Józef Smith 
— Historia 1:68–72). 
Następnie poproś 
posiadacza Kapłań-
stwa Melchizedeka, aby 
powiedział dzieciom o przywróceniu Kapłaństwa 

Melchizedeka (zob. NiP 27:12–13; Józef Smith — 
Historia 1:72). Ponownie pokaż ilustracje i poproś 
dzieci, aby nazwały znajdujące się na nich osoby.

Zachęcaj do stosowania 
(dzielenie się świadectwami): 
Niech każda klasa zapisze 
na kartce jedną rzecz, którą 
mamy dzisiaj dzięki temu, 
że przywrócono Kapłań-
stwo Aarona (na przykład: 
chrzest i sakrament) i jedną 

rzecz, którą mamy 
dzięki przywró-
ceniu Kapłaństwa 
Melchizedeka (na 
przykład: konfirma-
cja i błogosławienie 
chorych). Poproś 
kilkoro dzieci, aby 
opowiedziało o tym, 
co zapisały. Wyraź 
swoją wdzięczność 

za błogosławieństwa, które 
przyszły od naszego Ojca 
Niebieskiego dzięki przywró-
ceniu kapłaństwa.

Tydzień 4.: Józef Smith przetłumaczył Księgę Mormona i przywrócił 
prawdy ewangelii.

Przedstaw doktrynę i pogłęb zrozumienie 
(dyskusja): Przed lekcją Organizacji Podstawo-
wej zapisz na kartce „Józef Smith przetłumaczył 
Księgę Mormona i przywrócił prawdy ewangelii” i 
potnij ją na kawałki jak puzzle. Na odwrocie każ-
dego kawałka zapisz imię i nazwisko osoby lub 
nazwę przedmiotu powiązanych z tłumaczeniem 
Księgi Mormona (na przykład: Józef Smith, Urim 
i Tummim, anioł Moroni, złote płyty, moc Boża 
i Oliwier Cowdery). Każdej klasie daj po jednym 
kawałku puzzli i poproś, aby przedyskutowały, 
w jaki sposób dany przedmiot lub osoba wspo-

mniane na odwrocie kartki związane są z tłuma-
czeniem Księgi Mormona. Poproś każdą klasę, 
aby wyszła na przód pokoju, opowiedziała o tym, 
o czym dyskutowała i umieściła swój kawałek 
puzzli na tablicy. Kiedy puzzle zostaną ułożone, 
wspólnie przeczytajcie zdanie.

Pogłęb zrozumienie (słuchanie przemawiają-
cego gościa): Poproś posiadacza kapłaństwa, aby 
przedstawił Józefa Smitha i opowiedział historię 
o tym, jak przetłumaczył Księgę Mormona. Daj 
mu kilka obrazków, które dzieci narysowały 
w tygodniu 1. i poproś go, aby powiedział, jak 
zasady ewangelii zostały przywrócone poprzez 
Józefa Smitha. Może mieć na sobie prosty element 
kostiumu, taki jak czarna muszka. Poproś go, 
aby zdjął ten element stroju i złożył świadectwo o 
Józefie Smithie.

Zachęcaj do stosowania (dzielenie się pomy-
słami): Poproś dzieci, aby wstały, gdy będą mogły 
nazwać prawdę ewangelii, która została utracona, 
a potem przywrócona poprzez Józefa Smitha. 
Poproś kilkoro dzieci, żeby podzieliły się swoimi 
przemyśleniami. Złóż swoje świadectwo o przy-
wróconej ewangelii i Księdze Mormona.

Dostosuj zajęcia: 
Niektóre zajęcia opi-
sane w tym zarysie będą 
bardziej odpowiednie dla 
starszych dzieci; inne 
natomiast będą właściw-
sze dla młodszych. Kiedy 
planujesz swoje lekcje, 
weź pod uwagę wiek i 
możliwości nauczanych 
przez ciebie dzieci.

Puzzle dostępne są na stronie sharingtime .lds .org
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Prorocy nauczają nas, abyśmy żyli 
według przywróconej ewangelii
„Zaiste, nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, 
prorokom” (Ks. Amosa 3:7).
Uzupełnij znajdujące się tutaj pomysły własnymi propozycjami. Każdego tygodnia planuj, w jaki 
sposób (1) przedstawisz doktrynę dzieciom, (2) pomożesz im ją zrozumieć i (3) zastosować w 
ich życiu. Zadaj sobie pytanie: „Jakie zajęcia pomogą dzieciom się uczyć i jak mogę pomóc 
im odczuwać Ducha?”.

Tygodnie 1. i 2.: Żyjący prorok prowadzi Kościół pod kierunkiem Jezusa 
Chrystusa.

Przedstaw doktrynę (oglądanie obrazków 
i gra): Pokaż zdjęcie żyjącego proroka. Poproś 
kilkoro dzieci, aby na zmianę pokazywały 
Organizacji Podstawowej jakieś ruchy, jak np.: 
podskakiwanie czy klaskanie w ręce. Wskaż na 
zdjęcie proroka i wyjaśnij, że jest on Prezydentem 
Kościoła i że powinniśmy robić to, o co nas prosi. 
Zapytaj: „Kogo naśladuje prorok?”. Pokaż ilustrację 
przedstawiającą Jezusa Chrystusa i wyjaśnij, że 
prorok działa pod Jego kierunkiem.

Pogłęb zrozumienie (omówienie nauk proroka): 
Pokaż dzieciom najnowsze wydanie konferen-
cyjne czasopisma Ensign lub Liahona. Wyjaśnij, 
że podczas konferencji generalnej prorok naucza 
nas, abyśmy robili to, czego oczekuje od nas Jezus 
Chrystus. Wybierz zdania z przemówień proroka 
i poproś dzieci, aby przeczytały je na głos. Razem 

zróbcie listę tego, co mogłyby robić dzieci, aby 
naśladować proroka.

Zachęcaj do stosowania (rysowanie): Daj 
każdemu dziecku kartkę. Poproś je, aby złożyły 
ją na pół. Poproś, aby na jednej połowie kartki 
narysowały obrazek przedstawiający proroka, 
a na drugiej niech napiszą lub narysują, w jaki 
sposób mogą naśladować proroka. Poproś dzieci, 
aby wstały i trzymały swoje obrazki, podczas gdy 
będą śpiewać refren pieśni „Follow the Prophet” 
(Idź za prorokiem) (CS, str. 110–111).

W tygodniu 2. nauczaj dzieci o czymś, czego 
nauczał prorok podczas ostatniej konferencji gene-
ralnej. Kiedy będziesz planować zabawy związane 
z tymi naukami, zastanów się, jak przedstawisz 
naukę proroka i pomożesz dzieciom w zrozumie-
niu i zastosowaniu jej w swoim życiu.

Tydzień 3.: Prorocy uczą mnie, bym płacił dziesięcinę.

Przedstaw doktrynę (czytanie fragmentu z 
pism świętych i słuchanie historii): Wyjaśnij, że 
Malachiasz był prorokiem ze Starego Testamentu, 
który nauczał lud, aby płacił swoją dziesięcinę. 
Poproś jedno dziecko o przeczytanie Ks. Mala-
chiasza 3:10, podczas gdy pozostałe dzieci będą 
nasłuchiwać, co obiecał nam Pan, jeśli będziemy 
płacić dziesięcinę. Wyjaśnij, że „[otwarcie] okien 
niebieskich” odnosi się do błogosławieństw, które 
otrzymujemy, kiedy płacimy dziesięcinę.

Pogłęb zrozumienie (lekcja poglądowa): 
Poproś 10 dzieci, aby wyszły na przód klasy. Każ-
demu daj jedno jabłko (lub inny owoc) i poproś 
je, aby trzymały swoje jabłka w górze i udawały, 
że są drzewem owocowym. Niech jedno dziecko 
„zerwie” jabłka i włoży je do koszyka. Wyjaśnij, 
że dziesięcina jest to jedna dziesiąta tego, co zara-
biamy i zazwyczaj płaci się ją w postaci pieniędzy, 
ale były takie czasy, kiedy ludzie płacili tym, co 
mieli. Zapytaj, ile jabłek powinno oddać dziecko 
biskupowi, aby zapłacić dziesięcinę.

Pieśń: Pieśń wybrana 
przez ciebie ze 
śpiewnika Hymny  
oraz pieśni dla dzieci

Podkreśl doktrynę: 
Przez cały ten miesiąc 
podkreślaj, że żyjący pro-
rok uczy nas tego, co Jezus 
Chrystus chce, abyśmy 
dziś wiedzieli.  Pomóż 
dzieciom zrozumieć, 
że kiedy naśladujemy 
proroka, naśladujemy 
Jezusa Chrystusa.

Maj
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Zachęcaj do stosowania (dyskusja na temat 
dziesięciny): Pokaż formularz wpłaty dziesięciny 
i kopertę. Omów proces płacenia dziesięciny. 
Poproś dzieci, aby opowiedziały, w jaki sposób ich 

rodziny są błogosławione dzięki płaceniu dzie-
sięciny. Złóż świadectwo o błogosławieństwach, 
które płyną z przestrzegania rady proroków doty-
czącej płacenia dziesięciny.

Tydzień 4.: Prorocy uczą mnie, abym żył zgodnie ze Słowem Mądrości.

Przedstaw doktrynę (czytanie fragmentu z 
pism świętych): Poproś dzieci, aby opowiedziały 
o tym, jak ich rodzice ostrzegali je przed nie-
bezpieczeństwem. Zapytaj, dlaczego rodzice je 
ostrzegali. Wyjaśnij, że Ojciec Niebieski kocha nas 
i ostrzega nas przed niebezpieczeństwem poprzez 
Swoich proroków. Poproś dziecko o przeczytanie 
Nauk i Przymierzy 89:4, a pozostałe dzieci niech 
nasłuchują, jak nazywa się to ostrzeżenie. Wyjaś-
nij, że Prorok Józef Smith otrzymał to ostrzeżenie 
— Słowo Mądrości — jako objawienie od Boga.

Pogłęb zrozumienie (czytanie fragmentów 
z pism świętych): Przed zajęciami Organizacji 
Podstawowej przyklej następujące odsyłacze do 
pism świętych na spodzie różnych krzeseł: NiP 
89:7, NiP 89:8, NiP 89:9, NiP 89:10, NiP 89:12, 
NiP 89:16. Wyjaśnij, że Ojciec Niebieski dał nam 
nasze fizyczne ciała i chce, abyśmy się o nie trosz-
czyli; dał nam Słowo Mądrości, by pomóc nam 
dowiedzieć się, co pomaga naszym ciałom, a co 
im szkodzi. Poproś dzieci, aby zajrzały pod swoje 
krzesła i sprawdziły, czy są pod nimi odsyłacze 
do pism świętych. Poproś każde dziecko, które 

znajdzie odsyłacz, aby przeczytało na głos dany 
fragment. Przedyskutujcie, o czym mówi każdy z 
wersetów. Wyjaśnij, że „silne napitki” to alkohol, a 
„gorące napoje” to kawa i herbata.

Zachęcaj do stosowania (gra): Umieść w tor-
bie kilka zdjęć różnego rodzaju 
pożywienia, napojów i innych 
rzeczy, zarówno tych które są 
dobre, jak i tych, które są złe dla 
naszych ciał. Poproś dziecko, 
aby wyjęło zdjęcie z torby i po-
kazało je pozostałym dzieciom. 
Poproś dzieci, aby otworzyły 
usta, jeśli dana rzecz jest dobra, 
lub żeby miały zamknięte usta, 
jeśli ta rzecz jest niedobra. 
Przeczytaj Nauki i Przymierza 
89:18–21 i omówcie błogosła-
wieństwa, jakie otrzymujemy, 
kiedy postępujemy zgodnie z 
radą proroka, aby żyć według 
Słowa Mądrości.

Wskazówki dla przywódczyni ds. muzyki

Pieśnią na ten miesiąc może być hymn „Dzięku-
jemy Ci, Boże, za proroka” (Hymny oraz pieśni dla 
dzieci, str. 47). Poniżej znajduje się kilka pomy-
słów, które można wykorzystać do nauczania ja-
kiejkolwiek pieśni. Choć w tym przykładzie użyto 
pasków ze słowami, w przypadku niektórych 
pieśni można użyć ilustracji do nauczenia pieśni 
młodszych dzieci.

Każdą frazę pieśni zapisz na innym kolorze 
papieru (lub zapisz każdą frazę innym kolorem). 
Podziel każdą frazę na dwie części. Wykorzystaj 
którąkolwiek z poniższych metod, aby nauczać 
pieśni:

 1. W losowy sposób rozmieść paski ze słowami 
w całej klasie. Powiedz kilkorgu dzieciom, aby 
ułożyły frazy we właściwym porządku, kiedy 
raz po raz ty i dzieci będziecie śpiewać pieśń. 
Zaśpiewajcie i omówcie każdą frazę, a następ-
nie zaśpiewajcie całą pieśń.

 2. Zacznij zajęcia od ułożenia wszystkich pasków 
na tablicy we właściwej kolejności. Zaśpiewaj 
pieśń razem z dziećmi. Poproś dziecko, aby 
usunęło jeden pasek i znów zaśpiewajcie pieśń. 
Powtarzajcie do czasu, kiedy wszystkie paski 
będą usunięte.

 3. Umieść pierwszą część każdej frazy na tablicy 
we właściwej kolejności, a drugie części fraz 
rozmieść na tablicy w przypadkowej kolejności. 
Zaśpiewaj pierwszą część frazy i poproś dzieci, 
aby znalazły część drugą i wyjaśniły, co znaczy 
cała fraza.

 4. Podziel dzieci na dwie grupy. Niech jedna 
grupa zaśpiewa pierwszą część każdej frazy, a 
druga grupa niech zaśpiewa drugą część. Niech 
grupy wymienią się i powtórzą zabawę.

Dzieci mogą się uczyć poprzez zabawy i ruch, 
a mimo tego zachować atmosferę czci.

Dziękujemy Ci, Boże, za proroka,

by dla nas przewodnikiem mógł być.

Dziękujemy Ci też za ewangelię,

której światło pomaga nam żyć.

Za łask dziękujemy Ci mnóstwo,

których każdy z Twych rąk tyle miał.

Z radością służymy Ci, Boże,

Przestrzegamy przykazań, coś dał.

Paski ze słowami dostępne są na stronie sharingtime .lds .org
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Będę naśladował  
Jezusa Chrystusa, …

przyjmując chrzest 
i konfirmację

oraz dotrzymując moich 
przymierzy chrztu

Będę postępował według planu 
Ojca Niebieskiego, przyjmując 
chrzest i konfirmację.
„Pójdźcie do Mnie i zostańcie ochrzczeni w imię Moje, abyście mogli otrzymać odpuszczenie 
waszych grzechów, abyście zostali napełnieni Duchem Świętym” (3 Nefi 30:2).
Uzupełnij znajdujące się tutaj pomysły własnymi propozycjami. Każdego tygodnia planuj, w jaki 
sposób (1) przedstawisz doktrynę dzieciom, (2) pomożesz im ją zrozumieć i (3) zastosować w 
ich życiu. Zadaj sobie pytanie: „Jakie zajęcia pomogą dzieciom się uczyć i jak mogę pomóc 
im odczuwać Ducha?”.

Tydzień 1.: Będę naśladował Jezusa Chrystusa, przyjmując chrzest i 
konfirmację oraz dotrzymując moich przymierzy chrztu.

Przed zajęciami Organizacji Podstawowej wytnij 
dwa duże ślady stóp z kartek o dwóch różnych 
kolorach. Napisz na jednym: „przyjmując chrzest 
i konfirmację”, a na drugim: „oraz dotrzymu-
jąc moich przymierzy chrztu”. Przygotuj kilka 
mniejszych śladów stóp w obu kolorach. Na 
każdym śladzie jednego koloru napisz po jed-
nym z następujących wyrażeń: 8 lat, odpokuto-
wać, wywiad z biskupem, zanurzenie, upoważnienie 
kapłańskie, przymierze, białe ubranie, Duch Święty. 
Na każdym śladzie stóp drugiego koloru zapisz 
po jednej z norm z „Moich norm ewangelii”. Po 
całej klasie rozmieść w przypadkowej kolejności 
wszystkie małe ślady stóp.

Przedstaw doktrynę: Napisz na tablicy: 
„Będę naśladował Jezusa Chrystusa, …”. Poje-
dynczo umieszczaj duże ślady stóp na tablicy i 
razem przeczytajcie napisy. Wyjaśnij, że są to 
konieczne kroki w planie Ojca Niebieskiego. 
Jeśli będzie to konieczne, pomóż dzieciom zrozu-
mieć, czym jest przymierze chrztu.

Pogłęb zrozumienie i zachęcaj do stoso-
wania (gra w dopasowywanie): Poproś dziecko, 
aby znalazło jeden ślad stopy pierwszego koloru. 
Poproś je, aby odczytało słowo lub wyrażenie z 
zarysu śladu i umieściło go na tablicy pod pasują-
cym dużym śladem. Zapytaj dzieci, co owo słowo 

lub wyrażenie ma wspólnego z chrztem i kon-
firmacją. Powtórz zabawę ze wszystkim śladami 
pierwszego koloru.

Poproś dziecko, aby odnalazło ślad stopy dru-
giego koloru. Poproś je, aby odczytało słowo lub 
wyrażenie z zarysu śladu i umieściło go na tablicy 
pod pasującym dużym śladem. Omówcie, w jaki 
sposób przestrzeganie normy ewangelii zapisanej 
na śladzie pomoże dzieciom w dotrzymywaniu 
zawartych przez nie przymierzy chrztu. Powtórz 
zabawę z pozostałymi śladami.

Tydzień 2.: Jeśli będę żyć, będąc godnym, Duch Święty pomoże mi 
wybrać to, co właściwe.

Przedstaw doktrynę (śpiewanie pieśni): 
Zapytaj dzieci, jaki dar otrzymują po chrzcie. Za-
śpiewajcie drugą zwrotkę pieśni „The Holy Ghost” 
(Duch Święty) (CS, str. 105). Zanim zaczniecie 
śpiewać, poproś dzieci, aby nasłuchiwały odpo-
wiedzi na następujące pytanie: Co Duch Święty 
pomaga nam robić? Pomóż dzieciom zrozumieć, 
że cichy, spokojny głos to Duch Święty i że On 
pomaga nam wybierać to, co właściwe.

Pogłęb zrozumienie (lekcja poglądowa): 
Wyjaśnij, że musimy nauczyć się słuchać pod-
szeptów Ducha Świętego poprzez zwracanie uwagi 
na myśli pojawiające się w naszych umysłach i na 
uczucia naszych serc (zob. NiP 8:2). Niech dziecko 
umieści monetę w szklanym słoiku i potrząś-
nie nim. Niech dzieci zwrócą uwagę na to, jak 
wyraźnie słyszą dźwięk. Niech dzieci dodadzą do 
słoika łyżkę ziemi, ryżu, piasku lub bawełnianych 

Pieśń: „When I Am 
Baptized”  
(Gdy wstąpię w  
wody chrztu)
(CS, str. 103)

Okaż miłość: Aby oka-
zać miłość tym, których 
nauczasz, szczerze chwal 
dzieci, biorące udział w 
lekcji, nawet jeśli to, co 
mówią, nie jest dokładnie 
tym, czego oczekujesz.

Czerwiec

Łączenie doktryny z 
pomocą wizualną pomoże 

dzieciom zapamiętać 
nauczaną lekcję.

8 lat

zanurzenie
odpokutować

Duch Święty

Ślady stóp są dostępne na stronie sharingtime .lds .org
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wacików. Po dodaniu każdej łyżki niech dziecko 
jeszcze raz potrząśnie słoikiem, a pozostałe dzieci 
niech powiedzą, jak to wpłynęło na dźwięk. 
Wciąż dodawajcie po kolejnej łyżce danego pro-
duktu, aż dzieci nie będą mogły usłyszeć dźwięku 
monety. Porównaj to do trudności w słuchaniu 
Ducha Świętego, kiedy nasze życie wypełnione 
jest zakłóceniami lub grzechem. Opróżnij słoik i 
jeszcze raz pokaż, jak wyraźnie można usłyszeć 
dźwięk monety. Złóż świadectwo, że przestrzega-
nie przykazań i pokuta za nasze grzechy pomagają 
nam usłyszeć Ducha Świętego.

Zachęcaj do stosowania (dzielenie się pomy-
słami): Podziel dzieci na grupy i niech każda z 
nich podaje dalej mały przedmiot, podczas gdy 
ty będziesz śpiewać lub recytować słowa pieśni 
„The Holy Ghost” (Duch Święty). Zatrzymaj się 
w dowolnej chwili i niech każde dziecko, które 
akurat trzyma przedmiot, powie o jednej rzeczy, 
jaką może zrobić, aby wyraźniej słyszeć Ducha 
Świętego. Zakończ zabawę wspólnym śpiewaniem 
pieśni „The Holy Ghost”.

Tydzień 3.: Kiedy przyjmuję sakrament, odnawiam swoje przymierza chrztu.

Przedstaw doktrynę (oglądanie zdjęć): Pokaż 
zdjęcie przedstawiające chrzest i zdjęcie przed-
stawiające sakrament i zapytaj, w jaki sposób 
powiązane ze sobą są te dwa zdjęcia. Przypomnij 

dzieciom, że przyjmując 
chrzest, zawieramy 

przymierza z Ojcem 
Niebieskim i wyjaśnij, że 
przyjmując sakrament, odnawiamy te przymierza.

Pogłęb zrozumienie (słuchanie i dyskusja): Po-
proś dzieci, aby wskazały na siebie lub na niebo, 
aby rozpoznać, kto składa obietnicę, kiedy ty czy-
tasz poniższe wyrażenia z modlitwy sakramental-
nej (zob. NiP 20:77): „wziąć na siebie imię Twego 
Syna”, „zawsze o Nim pamiętać”, „przestrzegać 
przykazań”, „aby zawsze mogli mieć z sobą Jego 
Ducha”. Omów znaczenie każdego wyrażenia.

Zachęcaj do stosowania (gesty): Poproś 
dzieci, aby zastanowiły się nad gestami, które 
będą przypominać im o każdej części przymierza, 
o której mowa jest w modlitwie sakramentalnej, 
jak np.: położenie dłoni na sercu (wziąć na siebie 
imię Twego Syna), wskazanie na głowę (zawsze o 
Nim pamiętać), otwarcie dłoni na kształt książki 
(przestrzegać przykazań) i objęcie się rękami (aby 
zawsze mogli mieć z sobą Jego Ducha). Kilka-
krotnie powtórzcie wszystkie cztery obietnice, 
wykonując odpowiednie gesty. Zachęć dzieci, aby 
przypominały sobie te gesty, kiedy będą słuchać 
modlitw sakramentalnych.

Tydzień 4.: Kiedy odpokutowuję, mogę otrzymać przebaczenie.

Przedstaw doktrynę (porządkowanie słów): 
Poproś dzieci, aby wyjaśniły znaczenie słów 
odpokutować i wybaczyć. Daj każdej klasie ko-
pertę, w której na osobnych karteczkach będą 
wypisane następujące słowa: Kiedy, odpokutowuję, 
mogę, otrzymać, przebaczenie. Poproś każdą klasę, 
aby ułożyła słowa we właściwej kolejności. Kiedy 
skończą, niech wszystkie dzieci powtórzą razem 
to zdanie.

Pogłęb zrozumienie (odegranie scenki z pism 
świętych): Opowiedz własnymi słowami historię 
syna marnotrawnego (zob. Ew. Łukasza 15:11–24), 
wykonując odpowiednie gesty tak często, jak 
możliwe (na przykład: podnieś dwa palce, które 
będą symbolizować dwóch synów, zrób dłonią 
okrężne ruchy po brzuchu, by pokazać głód). 

Poproś dzieci, aby posłuchały historii i w ciszy 
naśladowały twoje ruchy. Pokaż ilustrację przed-
stawiającą syna marnotrawnego i zapytaj, w czym 
ojciec z historii podobny jest do naszego Ojca Nie-
bieskiego. Wyjaśnij, że tak, jak ojciec z opowieści, 
nasz Ojciec Niebieski kocha nas i chce, abyśmy 
powrócili do Niego; jeśli odpokutujemy, On nam 
wybaczy wszystkie nasze błędy.

Zachęcaj do stosowania (czytanie fragmentu 
z pism świętych): Poproś jedno z dzieci o przeczy-
tanie fragmentu z księgi Mosjasza 26:30. Poproś 
dzieci, aby posłuchały, jak często człowiek może 
uzyskiwać przebaczenie. Poproś, aby po cichu 
zastanowiły się, co zrobią następnym razem, gdy 
uczynią coś złego.

Angażuj wszystkie 
dzieci: Dzieci uczą się 
i zapamiętują poprzez 
ruch i zabawy. Kiedy 
opowiadasz jakąś historię, 
angażuj je, pozwalając, 
aby wykonywały proste 
czynności i gesty.
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Modlitwa 
rodzinna

Rodziny są częścią planu 
Ojca Niebieskiego
„Rodzina jest wyświęcona od Boga” („Rodzina: Proklamacja dla świata”, akapit 7.).
Uzupełnij znajdujące się tutaj pomysły własnymi propozycjami. Każdego tygodnia planuj, w jaki 
sposób (1) przedstawisz doktrynę dzieciom, (2) pomożesz im ją zrozumieć i (3) zastosować w 
ich życiu. Zadaj sobie pytanie: „Jakie zajęcia pomogą dzieciom się uczyć i jak mogę pomóc 
im odczuwać Ducha?”.

Tydzień 1.: Ojciec Niebieski zaplanował, abym przyszedł na świat w rodzinie.

Przedstaw doktrynę: Pokaż dzieciom doku-
ment „Rodzina: Proklamacja dla świata” i wyjaśnij, 
że uczy on, iż częścią planu Ojca Niebieskiego dla 
Jego dzieci jest przyjście na świat w rodzinach.

Pogłęb zrozumienie (oglądanie ilustracji): 
Podziel dzieci na grupy i daj każdej z nich ilustra-
cję przedstawiającą rodzinę (na przykład: Adam 
i Ewa uczą swoje dzieci [AEwM, nr 5], Chrystus 
wskrzesza córkę Jaira [AEwM, nr 41], rodzina 
Lehiego przybywa do ziemi obiecanej [AEwM, nr 
71] oraz modląca się rodzina [AEwM, nr 112]). 
Poproś każdą grupę, aby odnalazła na swoich 
ilustracjach poszczególnych członków rodziny. 
Niech każda grupa pokaże swoją ilustrację reszcie 
dzieci i wskaże ojca, matkę i dzieci. Poproś dzieci, 
aby wskazały na palcach, ilu członków liczy ich 
rodzina. Powiedz im, że ich rodziny są częścią 
planu Ojca Niebieskiego.

Zachęcaj do stosowania: Poproś chłopców 
o powstanie. Wyjaśnij, że każdy z nich może 
być kiedyś ojcem prawej rodziny. Poproś kilku 
chłopców, aby powiedzieli, co mogą robić, aby być 
dobrymi ojcami. Poproś dziewczynki o powstanie 

i wyjaśnij, że każda z nich może być matką prawej 
rodziny. Poproś kilka z nich, aby powiedziały, co 
mogą robić, aby być dobrymi matkami. Poproś 
wszystkie dzieci, aby podzieliły się przemyśle-
niami na temat tego, co mogą zrobić, aby wnieść 
szczęście do swoich obecnych rodzin.

Tydzień 2.: Modlitwa rodzinna, rodzinne studiowanie pism świętych i 
domowy wieczór rodzinny mogą wzmocnić moją rodzinę.

Przedstaw doktrynę i pogłęb zrozumienie 
(lekcja poglądowa): Niech dziecko trzyma w ręku 

wiązkę patyków. Wyjaśnij, że patyki symbolizują  
członków rodziny. Na trzech kartkach papieru za-
pisz „modlitwa rodzinna”, „rodzinne studiowanie  
pism świętych” i „domowy wieczór rodzinny”. Za-
pytaj dzieci, w jaki sposób te zajęcia wzmacniają  
rodziny lub pomagają im trzymać się razem. 
Poproś dzieci, aby kartkami papieru owinęły patyki. 
Wyjaśnij, że zapisane na nich zajęcia zapraszają 
Ducha do naszych domów i do naszego życia oraz 
zbliżają nas do Ojca Niebieskiego i Jezusa Chry-
stusa, co sprawia, że nasze rodziny są silniejsze.

Zachęcaj do stosowania (rysowanie): Daj 
dzieciom kartki i poproś, aby narysowały coś, co 
robią ze swoimi rodzinami i co je wzmacnia. Po-
proś, by opowiedziały swoim rodzinom w domu o 
tym, co narysowały.

Pieśń: „Families Can 
Be Together Forever” 
(Razem na zawsze 
wieczna rodzina)
(CS, str. 188)

Dostosuj zajęcia: 
Druga zabawa z tygodnia 
1. sprawdzi się w przy-
padku młodszych dzieci. 
Dla starszych dzieci 
zaplanuj sposoby naucza-
nia o tych rodzinach na 
podstawie pism świętych.

Dzieci uczą się lepiej i zapamiętują na 
dłużej, kiedy przedstawiając pojęcia, 

korzystasz z obrazków oraz innych pomocy 
wizualnych (zob. NNMWP, str. 164). 

Lipiec

Lekcję poglądową 
można zastosować, by 

wzbudzić zainteresowanie, 
skupić uwagę dzieci 

lub przedstawić zasadę 
ewangelii (zob. NNMWP, 

str. 170–171).
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Tydzień 3.: Kapłaństwo może błogosławić i wzmacniać moją rodzinę.

Przedstaw doktrynę (zabawa w odgadywanie): 
Powiedz dzieciom, że dasz im kilka wskazówek 
do zagadki na temat czegoś, co 
błogosławi i wzmacnia rodziny. 
Poproś je o podniesienie ręki, 
kiedy będą znały odpowiedź. 
Daj kilka wskazówek na temat 
kapłaństwa, np.: „Ojcowie, któ-
rzy je posiadają, mogą błogosła-
wić swoje rodziny”. Kiedy dzieci 
odgadną słowo, powiedzcie 
razem: „Kapłaństwo może 
błogosławić i wzmacniać 
moją rodzinę”.

Pogłęb zrozumienie (omawianie kapłaństwa): 
Poproś dzieci, aby powiedziały, co mogą robić 
posiadacze kapłaństwa (np.: chrzcić, nadawać dar 

Ducha Świętego, błogosławić chorych 
i roznosić sakrament). Kiedy oma-
wiacie te obrzędy i błogosławieństwa, 
 pokaż zdjęcia przedstawiające je i 
pomóż dzieciom zrozumieć, w jaki 

sposób błogosławią i wzmac-
niają rodziny. Pokaż zdjęcie 
przedstawiające świątynię. 
Wyjaśnij, że jednym z naj-
większych błogosławieństw 
kapłaństwa jest to, że umoż-
liwia ono pójście do świątyni 
i zostanie zapieczętowanym 
jako wieczna rodzina.

Zachęcaj do stosowania (dzielenie się 
przemyśleniami): Poproś kilkoro dzieci, 

aby wstało i powiedziały o jednym lub dwóch do-
świadczeniach, kiedy kapłaństwo pobłogosławiło 
i wzmocniło ich rodzinę. Zachęć je, by podzieliły 
się tymi przykładami z rodzinami w domu.

Tydzień 4.: Ojciec Niebieski chce, abym wziął ślub w świątyni i miał 
rodzinę na wieczność.

Przedstaw doktrynę (oglądanie zdjęcia): 
Pokaż zdjęcie pary ubranej w strój ślubny stojącej 
przed świątynią. Zapytaj dzieci, dlaczego Ojciec 
Niebieski chce, abyśmy zawarli ślub w świątyni. 
Wyjaśnij, że kiedy pobieramy się w świątyni, 
nasze rodziny mogą trwać wiecznie.

Pogłęb zrozumienie (słuchanie świadectw): 
Poproś kilkoro nauczycieli, w tym pary, aby opo-
wiedziało o błogosławieństwach, jakie otrzymali 
dzięki świątyni i małżeństwu świątynnemu. 
Poproś dzieci, aby słuchały uważnie, o jakich kon-
kretnych błogosławieństwach mówią nauczyciele. 
Zróbcie na tablicy listę tych błogosławieństw.

Zachęcaj do stosowania: Poproś kilkoro 
dzieci, aby wstało i powiedziało, dlaczego chcia-
łyby zawrzeć małżeństwo w świątyni i co teraz 
mogą robić, aby przygotować się na to błogosła-
wieństwo.

Wskazówka: Kiedy 
nauczasz na temat wiecz-
nych rodzin, bądź uwraż-
liwiona na dzieci, które 
nie mają matki lub ojca 
w swoim domu. Pamiętaj 
też o dzieciach, których 
rodzice lub rodzeństwo 
są mniej aktywni lub nie 
są członkami Kościoła. 
Zachęć wszystkie dzieci, 
by żyły godnie i przygo-
towały się do tego, by w 
przyszłości mogły założyć 
swoje rodziny i mieć swoje 
własne wieczne rodziny.
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Sierpień Ojciec Niebieski słyszy moje 
modlitwy i odpowiada na nie
„Bądź pokorny, a Pan, twój Bóg, powiedzie cię za rękę i da ci odpowiedź na modlitwy twoje” 
(NiP 112:10).
Uzupełnij znajdujące się tutaj pomysły własnymi propozycjami. Każdego tygodnia planuj, w jaki 
sposób (1) przedstawisz doktrynę dzieciom, (2) pomożesz im ją zrozumieć i (3) zastosować w 
ich życiu. Zadaj sobie pytanie: „Jakie zajęcia pomogą dzieciom się uczyć i jak mogę pomóc 
im odczuwać Ducha?”.

Tydzień 1.: Pisma święte uczą mnie, jak się modlić.

Przedstaw doktrynę: Trzymaj w górze pisma 
święte i poproś dzieci, aby powiedziały ci o kilku 
rzeczach, jakich dowiedziały się na temat pism 
świętych. Powiedz dzieciom, że jedną z rzeczy, 
jakich możemy się dowiedzieć z pism świętych, 
jest to, jak się modlić.

Pogłęb zrozumienie i zachęcaj do stosowania 
(słuchanie historii z pism świętych): Opowiedz 
historię o Almie i Amuleku, którzy nauczali 
Zoramitów (zob. Alma 31; 33–34). Poproś dzieci, 
aby po cichu pokazały właściwy sposób modlenia 
się. Zapytaj dzieci, czego ta historia uczy na temat 
modlitwy. Wypisz na tablicy odpowiedzi dzieci. 
Poproś je, aby powiedziały o tym, w jaki sposób ta 
historia odnosi się do nich.

Tydzień 2.: Ojciec Niebieski chce, abym się często do Niego modlił — 
zawsze i wszędzie.

Przedstaw doktrynę i pogłęb zrozumienie 
(czytanie fragmentów z pism świętych): Powiedz 
dzieciom, że mogą modlić się do Ojca Niebie-
skiego zawsze i wszędzie. Niech zajrzą do księgi 
Almy 33:3–9. Wspólnie przeczytajcie te wersety, a 
dzieci niech podnoszą ręce za każdym razem, gdy 
usłyszą, gdzie modlił się Zenos. Zapisz te miej-
sca na tablicy. Pomóż dzieciom zrozumieć, co te 
miejsca oznaczają dla nich w dzisiejszych czasach, 
poprzez przygotowanie pasków z ich współczes-
nymi odpowiednikami (na przykład: miejsce, 

gdzie czujesz się zagubiony lub samotny dla słowa 
„pustynia”, podwórze, plac zabaw lub park dla słowa 
„pole” i nasze lekcje i spotkania w kościele dla słowa 
„zgromadzenia”). Poproś dzieci, aby dopasowały 
paski ze słowami do odpowiadających im słów 
wypisanych na tablicy.

Zachęcaj do stosowania (dyskusja na temat 
modlitwy): Podziel dzieci na grupy i poproś je, aby 
podzieliły się doświadczeniami, kiedy modliły się 
w miejscach wspomnianych przez Zenosa.

Tygodnie 3. i 4.: Odpowiedzi na modlitwy przychodzą od Ojca 
Niebieskiego na wiele sposobów.

Przedstaw doktrynę (gra): Przed zajęciami 
Organizacji Podstawowej napisz na tablicy: 
„Odpowiedzi na modlitwy przychodzą od Ojca 
Niebieskiego na wiele sposobów” i każde słowo 
zakryj kartką. Niech dziecko odsłoni jedną 
kartkę, a pozostałe dzieci niech zgadną, jak brzmi 
całe zdanie. Powtarzajcie do czasu, aż dzieci od-
gadną zdanie. Poproś je, aby je razem przeczytały.

Pogłęb zrozumienie (czytanie fragmentów z 
pism świętych): Powiedz dzieciom, że Józef Smith 
modlił się, aby wiedzieć, do którego kościoła 
powinien przystąpić. Razem przeczytajcie Józef 
Smith — Historia 1:17, aby dowiedzieć się, w jaki 
sposób przyszła odpowiedź na jego modlitwę (po-
przez przyjście Ojca Niebieskiego i Jezusa Chry-
stusa). Powiedz dzieciom, że Alma modlił się o to, 

Pieśń: „A Child’s 
Prayer”
(CS, 12–13)

Cześć: Dzieci uczą się 
poprzez ruch i zabawy. 
Zaplanuj, w jaki sposób w 
duchu czci doprowadzić 
do końca zabawę, podczas 
której dzieci poruszają się, 
aby pomóc im przygoto-
wać się do następnej części 
zajęć. Możecie zaśpiewać 
pieśń na temat czci.

Dzieci same mogą 
stanowić skuteczną i 

ciekawą pomoc wizualną. 
W tych zajęciach 

dzieci mają możliwość 
zademonstrować właściwy 

sposób modlenia się.
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Pisma święte: Ważne 
jest, żeby dzieci uczyły 
się prawd ewangelii z 
pism świętych. Korzy-
staj z pism świętych, 
kiedy z nich nauczasz.

by jego syn — Alma Młodszy — poznał prawdę. 
Wspólnie przeczytajcie fragment z księgi Mosjasza 
27:11, aby dowiedzieć się, w jaki sposób przyszła 
odpowiedź na modlitwę Almy (Almie Młodszemu 
ukazał się anioł). Wyjaśnij, że większość odpo-
wiedzi na modlitwę przychodzi na inne sposoby. 
Na oddzielnych kartkach napisz następujące 
odsyłacze do pism świętych, które opisują, w jaki 
sposób mogą przyjść odpowiedzi na modlitwy: 
NiP 6:22–23 (poprzez poczucie spokoju); NiP 8:2 
(poprzez myśli pojawiające się w umyśle i uczucia 
w sercu); Mosjasz 27:36 (poprzez działania in-
nych ludzi) i 2 Nefi 32:3 (poprzez pisma święte). 
Włóż kartki do pojemnika. Niech jedno dziecko 
wyciągnie jedną z nich i ją przeczyta. Poszukajcie 
podanego fragmentu z pism świętych i wspólnie 
go przeczytajcie. Zapytaj dzieci, czego uczy każdy 
z fragmentów na temat tego, jak Ojciec Niebieski 
odpowiada na modlitwy.

Zachęcaj do stosowania (wysłuchanie 
historii): Zaproś czterech gości i poproś, aby 
opowiedzieli historię ilustrującą to, w jaki sposób 
przychodzą odpowiedzi na modlitwy. Przykłady 
mogą pochodzić z doświadczeń osobistych, 

czasopism kościelnych lub pism świętych. Poproś 
dzieci, aby zapytały swoje rodziny w domu o sytu-
acje, kiedy przyszły odpowiedzi na ich modlitwy.

Wskazówki dla przywódczyni ds. muzyki

Aby pomóc dzieciom nauczyć się „A Child’s Prayer” 
(CS str. 12–13), rozważ poniższe wskazówki:

•	Poproś	dzieci,	aby	wyobraziły	sobie,	że	przez	
dłuższy czas są z dala od swojej rodziny i w 
końcu wracają do domu. Otwierają drzwi i od-
czuwają pociechę i miłość. Wyjaśnij, że modlenie 
się to jak otwarcie drzwi do Ojca Niebieskiego — 
On naprawdę tam jest, by nas pocieszyć i okazać 
nam miłość. Chce wysłuchać modlitwy każdego 
dziecka i odpowiedzieć na nią.

•	Poproś	dzieci,	aby	nasłuchiwały	słów	„tam”	i	
„modlitwa”, gdy będziesz śpiewać dwie pierwsze 
linijki pieśni „A Child’s Prayer”. Niech dzieci 
dotkną swych uszu, kiedy usłyszą te słowa. 

Poproś je, aby zaśpiewały te linijki z tobą. Kon-
tynuuj zabawę z dalszą częścią pieśni, prosząc 
dzieci, aby słuchały rymujących się słów w 
każdej linijce.

•	Śpiewaj	drugą	zwrotkę	po	jednej	frazie	i	poproś	
dzieci, aby powtarzały każdą frazę, gdy dasz im 
znak. Następnie podziel dzieci na dwie grupy 
i poproś jedną z nich, aby zaśpiewała pierwszą 
część każdej frazy (na przykład: „Módl się”), a 
druga niech ją dokończy („On tam jest”). Poproś 
wszystkie dzieci, aby wstały i zaśpiewały: „Takie 
jest królestwo, królestwo niebieskie”.

Jasno przedstaw doktrynę, której dzieci będą się uczyć każdego tygodnia. Możesz 
poprosić je, aby na początku Wspólnej Nauki wypowiedziały ją razem z tobą.
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Wrzesień Będę służyć Bogu z całego serca, 
całą mocą, umysłem i siłą
„Kochać będziesz Pana, twego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej mocy, umysłu i siły; 
i służyć mu będziesz w imię Jezusa Chrystusa” (NiP 59:5).
Uzupełnij znajdujące się tutaj pomysły własnymi propozycjami. Każdego tygodnia planuj, w jaki 
sposób (1) przedstawisz doktrynę dzieciom, (2) pomożesz im ją zrozumieć i (3) zastosować w 
ich życiu. Zadaj sobie pytanie: „Jakie zajęcia pomogą dzieciom się uczyć i jak mogę pomóc 
im odczuwać Ducha?”.

Tydzień 1.: Jezus Chrystus nauczał nas, jak służyć innym.

Przedstaw dok-
trynę (oglądanie 
obrazków): Pokaż 
kilka obrazków 
ukazujących, jak 
Jezus Chrystus 
służył ludziom. 
Na przykład: użyj 
AEwM, ilustracje 
41, 42, 46, 47 i 
55. Poproś dzieci, 
aby opisały, co 
przedstawia 
każdy obrazek. 
Zwróć uwagę, że 
na każdym z nich Jezus służy ludziom. Napisz na 
tablicy: „Jezus Chrystus nauczał nas, jak służyć 
innym”.

Pogłęb zrozumienie (czytanie fragmentów z 
pism świętych i odgrywanie ról): Poproś dzieci, aby 
po kolei inscenizowały jedną z potrzeb opisanych 
w Ew. Mateusza 25:35–36. Na przykład: dziecko 
może udawać, że jest głodne, spragnione, wyob-
cowane lub chore. Poproś pozostałe dzieci, aby 
odgadły, jaka to potrzeba, a następnie odegrały, 
jak mogą służyć komuś, kto ma taką właśnie 
potrzebę. Razem przeczytajcie Ew. Mateusza 
25:35–40 i poproś dzieci, aby dowiedziały się, 
komu — według słów Jezusa Chrystusa — 
 służymy, kiedy służymy ludziom.

Zachęcaj do stosowania: Daj dzieciom kartkę 
i poproś je, aby wypisały imiona lub narysowały 
osoby, którym mogą służyć oraz co mogą zrobić 
dla tych osób. Poproś je, by pokazały prace swoim 
rodzinom w domu.

Tydzień 2.: Prorocy i apostołowie pokazują nam, jak mamy służyć.

Przedstaw doktrynę: Pokaż ilustracje przedsta-
wiające Mojżesza, króla Beniamina, Józefa Smitha 
i Thomasa S. Monsona. Powiedz dzieciom, że ci 
prorocy, podobnie jak wszyscy prorocy i apostoło-
wie, pokazują nam, jak służyć innym.

Pogłęb zrozumienie (zabawa w odgadywanie): 
Przygotuj podpowiedzi na temat tego, jak Mojżesz, 
król Beniamin, Józef Smith i Thomas S. Monson 
pokazują nam, w jaki sposób służyć. Na przykład 

wskazówki na 
temat Prezydenta 
Monsona mogłyby 
brzmieć: „Regular-
nie odwiedzałem 
wdowy z mojego 
okręgu”, „Kiedy 
byłem chłopcem, 
oddałem innemu 
chłopcu moje 
ulubione zabawki” 
czy „Często odwie-
dzam chorych w 
szpitalu”. Możesz 

skorzystać z następujących materiałów źródło-
wych, aby przygotować podpowiedzi. Mojżesz: 
II Ks. Mojżeszowa 2:16–17; 1 Nefi 17:24–29. Król 
Beniamin: Mosjasz 2:12–19. Józef Smith: Józef 
Smith — History 1:62, 67; NiP 135:3. Thomas 
S. Monson: Ensign, wrzesień 1994 r., str. 12–17; 
grudzień 1995 r., str. 2–4; listopad 2006 r., str. 
56–59.

Wybierz czworo dzieci, aby przedstawiły tych 
proroków i poproś jedno z nich, aby przeczytało 
przygotowane przez ciebie podpowiedzi. Poproś 
pozostałe dzieci, żeby podniosły rękę, kiedy 
domyślą się, kim jest ten prorok. Następnie niech 
znajdą zdjęcie lub ilustrację przedstawiającą tego 
proroka. Powtórz tę zabawę z pozostałymi proro-
kami.

Zachęcaj do stosowania (słuchanie konfe-
rencji): Poproś dzieci, aby oglądały lub słuchały 
konferencji generalnej w przyszłym miesiącu. 
Zachęć je, aby zwróciły szczególną uwagę na hi-
storie o tym, jak służyć innym. Daj im możliwość 
podzielenia się tym, czego się dowiedziały.

Scenka: Scenki bądź 
odgrywanie sytuacji po-
maga dzieciom zastoso-
wać zasady ewangelii w 
prawdziwym życiu. Daje 
im też możliwość aktyw-
nego udziału w lekcji.

Proste kostiumy, takie jak 
szaty i kapelusze, mogą 

uatrakcyjnić scenkę. 
Scenki pomagają dzieciom 

lepiej zrozumieć zasady 
ewangelii i opowieści 

z pism świętych.
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Zachowaj poprawność 
doktryny, nauczając 
prawd ewangelii, a nie 
innych nauk. Zawsze 
korzystaj z materiałów 
wydanych przez Ko-
ściół i zatwierdzonych 
materiałów lekcyjnych 
(zob. NNMWP, str. 52).

Tygodnie 3. i 4.: Kiedy służę innym, służę Bogu.

Przedstaw doktrynę (uczenie się na pamięć 
fragmentu z pism świętych): Pomóż dzieciom 
nauczyć się na pamięć ostatniej części fragmentu 

z księgi Mosjasza 2:17, pisząc na tablicy: „Gdy 
służycie bliźnim, służycie swemu Bogu”. Zachęć 
dzieci, aby powtórzyły to zdanie dwa lub trzy 
razy. Poproś dziecko, aby wymazało jedno lub 
dwa słowa, a następnie niech dzieci powtórzą 
zdanie. Powtarzajcie do czasu, aż na tablicy nie 
pozostanie żadne słowo.

Pogłęb zrozumienie (analizowanie sytuacji): 
W ramach przygotowań przestudiuj w duchu 
modlitwy przesłanie Prezydenta Dietera F. Ucht-
dorfa z konferencji, która odbyła się w kwietniu 
2010 roku, „Wy jesteście Moimi rękami” (zob. 
Ensign lub Liahona, maj 2010 r., str. 68–70, 75). 
Zapytaj dzieci, w jaki sposób służymy Bogu, kiedy 
służymy otaczającym nam ludziom (robimy to, co 
On by zrobił, gdyby tu był). Podziel się historią 
lub osobistym doświadczeniem na temat służby i 
wyjaśnij, jak to pobłogosławiło osobę, która słu-
żyła, i tę, której służono. (W czasopismach Friend 
lub Liahona możesz znaleźć opowieści na temat 
służby). Przygotuj kilka sytuacji do przeanalizo-
wania (zob. NNMWP, str. 179), które pokazują, w 
jaki sposób dzieci mogą służyć innym. Na przy-
kład: „Ania potknęła się i upadła, kiedy wracała 

ze szkoły do domu. Jej książki i zeszyty leżały 
rozrzucone na ziemi. Dawid zatrzymał się, by 
pomóc jej wstać i pozbierał jej rzeczy”. „Sąsiadka 
Marysi miała problem z wniesieniem zakupów 
do domu, ponieważ jej dziecko płakało. Marysia 
pomogła jej wnieść zakupy”. Poproś dzieci, aby 
odegrały scenki z tych sytuacji i powiedziały, 
komu służono (zarówno osobie, której wyświad-
czono przysługę, jak i Bogu).

Pogłęb zrozumienie i zastosowanie (gra w 
dopasowywanie): Znajdź zdjęcia lub narysuj ilu-
stracje przedstawiające ludzi, którym dzieci mogą 
służyć, takich jak rodzice, rodzeństwo, dziadko-
wie, przyjaciele i sąsiedzi. Zrób drugi zestaw tych 
samych zdjęć lub ilustracji i zagraj z dziećmi w 
dopasowywanie elementów (zob. NNMWP, str. 
161). Kiedy dziecko odnajdzie parę tych samych 
elementów, niech powie, w jaki sposób może 
służyć osobie z ilustracji. Wypisz pomysły dzieci 
na tablicy. Więcej pomysłów na temat tego, jak 
można służyć, znajduje się w podręczniku Organi-
zacja Dzieci (Podstawowa) 4, str. 166.

Gry wnoszą do lekcji różnorodność, umożliwiają dzieciom wchodzenie we 
wzajemne interakcje i wspomagają nauczanie doktryny w ciekawy sposób.
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Powtórka: Pamiętaj, aby 
dać dzieciom szansę, by 
podzieliły się tym, czego 
się dowiedziały, oglądając 
bądź słuchając konfe-
rencji generalnej (zob. 
wrzesień, tydzień 2.).

Będę się dzielić ewangelią ze 
wszystkimi dziećmi Boga
„Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili 
Ojca waszego, który jest w niebie” (Ew. Mateusza 5:16).
Uzupełnij znajdujące się tutaj pomysły własnymi propozycjami. Każdego tygodnia planuj, w jaki 
sposób (1) przedstawisz doktrynę dzieciom, (2) pomożesz im ją zrozumieć i (3) zastosować w 
ich życiu. Zadaj sobie pytanie: „Jakie zajęcia pomogą dzieciom się uczyć i jak mogę pomóc 
im odczuwać Ducha?”.

Tydzień 1.: Życie według ewangelii pomaga mi już teraz być misjonarzem.

Przedstaw doktrynę i pogłęb zrozumienie 
(wysłuchanie historii): Pokaż zdjęcie przed-
stawiające misjonarzy. Zapytaj dzieci, co robią 
misjonarze. Podziel się następującą historią lub 
opowiadaniem z czasopism Friend lub Liahona: 
„Któregoś dnia dwóch misjonarzy zapukało do 
drzwi pewnego domu. Drzwi otworzyła pani No-
wak. Misjonarze powiedzieli jej, że są z Kościoła 
Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. 
Pani Nowak zaprosiła ich do środka, ponieważ 
chciała dowiedzieć się więcej na temat Kościoła. 
[…] Powiedziała misjonarzom, że kiedyś miesz-
kała w sąsiedztwie rodziny należącej do Kościoła. 

Stwierdziła, że dzieci w tej rodzinie były zawsze 
bardzo grzeczne i uprzejme. Ładnie się z każdym 
bawiły, a cudzą własność traktowały z szacun-
kiem. Pani Nowak powiedziała, że chciałaby 
więcej dowiedzieć się o kościele, który nauczył 
te dzieci być tak miłymi dla sąsiadów” (zob. 
Organizacja Dzieci (Podstawowa) 2, str. 52). Zapytaj: 
„Jakimi misjonarzami były dzieci, które mieszkały 
niedaleko pani Nowak?”. Wyjaśnij, że kiedy tylko 
żyjemy według ewangelii, jesteśmy misjonarzami. 
Poproś dzieci, aby powiedziały razem z tobą: 
„Życie według ewangelii pomaga mi już teraz być 
misjonarzem”, kładąc nacisk na słowo teraz.

Tydzień 2.: Życie według ewangelii pomaga mi już teraz być misjonarzem.

Pogłęb zrozumienie (śpiewanie pieśni i dys-
kusja o zasadach ewangelii): Przygotuj 13 kart, a 
na każdej napisz jedną z „Moich norm ewangelii” 
(zob. „Sharing Time: Keep the Commandments”, 

Friend, czerwiec 2006 r., str. 36). Wręcz dzieciom 
kilka z tych kart, a one niech przekazują je innym 
dzieciom, podczas gdy wszyscy śpiewają „I Want 
to Be a Missionary Now” [Ja dziś już być misjona-
rzem chcę] (CS, str. 168). Kiedy pieśń się skończy, 
niech każde dziecko trzymające kartę przeczyta 
na głos zapisaną tam normę, a następnie opowie, 
w jaki sposób życie według tej zasady pomoże 
mu już teraz być misjonarzem. Powtarzaj zabawę, 
używając za każdym razem innych kart.

Zachęcaj do stosowania (ustanawianie celów): 
Poproś wszystkie dzieci, aby wybrały jedną z 
norm ewangelii, którą będą się starały lepiej sto-
sować w nadchodzącym tygodniu. Niech zapiszą 
tę normę na kartce lub narysują obrazek i niech 
patrzą na nią każdego dnia, aby pamiętać o tej 
normie. Poproś je, aby podczas następnych zajęć 
Organizacji Podstawowej zdały sprawozdanie ze 
swoich doświadczeń.

Śpiewanie o doktrynie pomaga dzieciom nauczyć się jej i zapamiętać ją.  
Dzieci także uczą się lepiej, jeśli widzą pomoce wizualne 

lub wykonują działania powiązane z treścią pieśni.

Październik
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Zachęć do udzielenia 
odpowiedzi: Dziele-
nie się przez dzieci tym, 
w jaki sposób mogą 
zastosować doktrynę, 
umacnia przesłanie w ich 
sercach i zaprasza Ducha. 
Po nauczaniu danej 
doktryny, daj dzieciom 
możliwość podzielenia 
się sposobami zastosowa-
nia jej w swoim życiu.

ŚWIADECTWO

Wskazówka: Niektóre 
tygodnie zawierają więcej 
pomysłów, niż jesteś w 
stanie zrealizować pod-
czas Wspólnej Nauki. W 
duchu modlitwy wybierz 
te zajęcia, które będą naj-
lepsze dla dzieci w twojej 
Organizacji Podstawowej.

Tydzień 3.: Mogę dzielić się ewangelią z moją rodziną i przyjaciółmi.

Przedstaw doktrynę (słuchanie historii): Przed 
zajęciami Organizacji Podstawowej przeczytaj 
przemówienie Starszego Roberta C. Oaksa wygło-
szone podczas konferencji w październiku 2000 r.  
zatytułowane „Dzielenie się ewangelią” (zob. 
Liahona, styczeń 2001 r., str. 95–97). Opowiedz 
dzieciom historię o soku pomarańczowym. Wy-
jaśnij, że ewangelia jest o wiele słodsza niż sok 
pomarańczowy i że powinniśmy dzielić się nią z 
innymi. Niech dzieci powiedzą: „Mogę dzielić się 
ewangelią z moją rodziną i przyjaciółmi”.

Pogłęb zrozumienie (słuchanie przemawiają-
cego gościa): Poproś misjonarza lub byłego misjo-
narza, aby powiedział, w jaki sposób dzieci mogą 
dzielić się ewangelią z innymi (np.: będąc dobrym 

przykładem, zapraszając przyjaciół na zajęcia Or-
ganizacji Podstawowej i dzieląc się świadectwem) 
oraz jak ich wysiłki włożone w dzielenie się ewan-
gelią pomagają Ojcu Niebieskiemu i misjonarzom.

Zachęcaj do stosowania (wysłuchanie historii 
i dzielenie się pomysłami): Przypomnij dzieciom, 
że już teraz mogą być misjonarzami. Opowiedz o 
sytuacji, kiedy ty lub ktoś, kogo znasz, podzielił 
się ewangelią. Niech dzieci wstają po kolei i niech 
każde z nich wypowie jedno słowo ze zdania: 
„Mogę dzielić się ewangelią”. Poproś dziecko, które 
powiedziało słowo „ewangelią”, aby zastanowiło 
się, w jaki sposób może dzielić się ewangelią z 
rodziną lub przyjaciółmi. Powtórzcie zabawę tyle 
razy, na ile czas pozwoli.

Tydzień 4.: Moje świadectwo wzmacnia się, kiedy dzielę się ewangelią.

Przedstaw doktrynę (lekcja poglądowa): Na-
pełnij przezroczysty pojemnik wodą. Wyjaśnij, 
że za każdym razem, gdy dzielimy się ewangelią, 
nasze świadectwo staje się silniejsze. Wpuść do 
pojemnika kroplę barwnika. Podaj kilka przy-
kładów tego, jak możemy dzielić się ewangelią, 
za każdym razem dodając kolejną kroplę tego 
samego barwnika. Zwróć uwagę, że tak, jak kolor 
wody staje się coraz bardziej intensywny wraz z 
dodawaniem kolejnej kropli, tak i nasze świa-
dectwa stają się za każdym razem silniejsze, gdy 
dzielimy się ewangelią.

Pogłęb zrozumienie (dyskutowanie na temat 
świadectw): Do torby włóż następujące rzeczy: 
ilustrację przedstawiającą Jezusa Chrystusa, 
ilustrację przedstawiającą Józefa Smitha, zdjęcie 
obecnego proroka, Księgę Mormona i karteczkę z 
napisem „prawdziwy Kościół”. Napisz na tablicy 

słowo świadectwo i zapytaj dzieci, czym jest 
świadectwo. Omów ich odpowiedzi. Opowiedz 
następującą historię: „Pewna dziewczynka bała 
się składać świadectwo, ponieważ nie była pewna 
swoich uczuć. Wiedziała jednak, że jest to ważne, 
więc pewnego dnia odważnie wstała i złożyła 
świadectwo, wymieniając pięć rzeczy, w które 
wierzy. Kiedy to zrobiła, czuła się z tym dobrze i 
wiedziała, że jej świadectwo stało się silniejsze”. 
Niech dzieci odkryją, o jakich pięciu kwestiach 
miała świadectwo, wyciągając z torby przygoto-
wane przez ciebie przedmioty. Omów każdy z 
nich i pozostaw je na przedzie klasy.

Zachęcaj do stosowania (dzielenie się przy-
kładami): Niech każde dziecko poda przykład 
tego, jak może dzielić się ewangelią. Za każdym 
razem, gdy dziecko o czymś wspomni, dodaj kro-
plę barwnika do pojemnika z wodą, aby pokazać, 
że dzielenie się ewangelią może wzmocnić świa-
dectwo. (Jeśli twoja Organizacja Podstawowa jest 
duża, możesz zechcieć przeprowadzić te zajęcia w 
grupach, aby każde dziecko miało okazję podzie-
lić się swoimi pomysłami).

Lekcja poglądowa wzbudza 
zainteresowanie i skupia uwagę dzieci 

na danej zasadzie ewangelii.

PRAWDZIWY 
KOŚCIÓŁ
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Listopad Mamy dziękować Bogu za wszystko
„Nakazał im, aby […] każdego dnia dziękowali Panu, swemu Bogu” (Mosjasz 18:23).
Uzupełnij znajdujące się tutaj pomysły własnymi propozycjami. Każdego tygodnia planuj, w jaki 
sposób (1) przedstawisz doktrynę dzieciom, (2) pomożesz im ją zrozumieć i (3) zastosować w 
ich życiu. Zadaj sobie pytanie: „Jakie zajęcia pomogą dzieciom się uczyć i jak mogę pomóc 
im odczuwać Ducha?”.

Tydzień 1.: Jestem wdzięczny za moje ciało i wiem, że jest ono świątynią.

Przedstaw doktrynę (oglądanie zdjęć oraz 
czytanie fragmentów z pism świętych): Pokaż zdję-
cie dziecka i zdjęcie przedstawiające świątynię. 
Razem przeczytajcie na głos I List do Koryntian 
3:16. Zapytaj: „Czego dowiadujemy się o naszych 
ciałach z tego fragmentu pisma świętego?”. Zapisz 
na tablicy: „Moje ciało jest świątynią”.

Pogłęb zrozumienie (czytanie fragmentów z 
pism świętych): Omów, w jaki sposób okazujemy 
Ojcu Niebieskiemu, że jesteśmy wdzięczni za 
nasze ciała; na przykład: troszczymy się o nie 
i dbamy, aby były czyste. Wyjaśnij, że prorocy 
radzą nam, abyśmy troszczyli się o nasze ciała, nie 

paląc papierosów, nie pijąc alkoholu, nie biorąc 
narkotyków czy nie robiąc tatuaży. Podziel dzieci 
na grupy i poproś każdą z nich, aby przeczy-
tała i omówiła jeden lub więcej z następujących 
fragmentów z pism świętych: Nauki i Przymierza 
88:124; 89:7, 8, 9, 10–11, 12, 16–17. Poproś każdą 
grupę, aby opowiedziała, czego się dowiedziała z 
tych fragmentów na temat tego, jak można trosz-
czyć się o swoje ciało.

Zachęcaj do stosowania (ustanawianie celu): 
Niech dzieci zapiszą lub narysują, co zrobią w 
ciągu tygodnia, aby zatroszczyć się o swoje ciało.

Tydzień 2.: Jestem wdzięczny za doczesne błogosławieństwa.

Przedstaw doktrynę: Napisz na tablicy: „Je-
stem wdzięczny za doczesne błogosławieństwa”. 
Poproś dzieci, aby powtórzyły to zdanie. Wyjaśnij, 
że doczesne błogosławieństwa to takie, które mo-
żemy zobaczyć, dotknąć, usłyszeć, posmakować 
lub powąchać.

Pogłęb zrozumienie (zabawa w odgadywanie): 
Pokaż przedmioty lub obrazki, które symbolizują 
kilka z naszych doczesnych błogosławieństw 

(na przykład: ciało, dom, pożywienie, wodę, 
odzież, zdrowie, słońce, księżyc, gwiazdy, ziemię, 
zwierzęta, rośliny, rodzinę, przyjaciół, zabawki, 
książki i szkołę). Podaj wskazówki, opisując jedno 
z błogosławieństw i poproś dzieci, aby odgadły, 
które błogosławieństwo opisujesz. W przypadku 
starszych dzieci, zapisz każde błogosławieństwo 
na oddzielnej kartce i włóż je do pojemnika. 
Poproś dziecko, aby wybrało jedną kartkę i 
podawało wskazówki na temat błogosławieństwa 
pozostałym dzieciom. Kiedy dzieci odgadną, co to 
za błogosławieństwo, zapisz je na tablicy i poproś 
dziecko, by powiedziało, dlaczego jest za nie 
wdzięczne.

Zachęcaj do stosowania (dzielenie się po-
mysłami): Poproś dzieci, aby zastanowiły się, co 
mogą zrobić, aby okazać wdzięczność za jedno 
z omawianych błogosławieństw. Poproś kilkoro 
dzieci, aby podzieliły się swoimi pomysłami.

Dzieci uczą się skuteczniej, kiedy 
wykorzystywane są różnorodne 
metody nauczania. Wybierz 
 zajęcia i metody nauczania, które 
zaangażują wszystkie dzieci.

Pieśni Organizacji 
Podstawowej pomagają 
dzieciom zapamiętać 
doktryny. Zastanów się 
nad doborem pieśni, które 
wzmacniają to, czego 
nauczasz. W tym miesiącu 
takimi pieśniami mogą 
być: „Children All Over 
the World” [Na całym tym 
świecie] (CS, str. 16–17), 
„For Health and Strength” 
[Za zdrowie, moc] (CS, 
str. 21), „I Think the 
World Is Glorious” (CS, 
str. 230), „My Heavenly 
Father Loves Me” [Mój 
Ojciec jest tu] (CS, str. 
228–229) i „Thanks to 
Our Father” [Ojcu w 
Niebie] (CS, str. 20).
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Uczestnictwo w zajęciach 
w małych grupach daje 
większej liczbie dzieci 
możliwość udzielania się. 
Nauczyciele mogą pomagać 
w angażowaniu dzieci i 
zachowaniu atmosfery czci.

Tydzień 3.: Jestem wdzięczny za duchowe błogosławieństwa.

Przedstaw doktrynę i pogłęb zrozumienie 
(czytanie fragmentów z pism świętych): Przygotuj 
podarunek, którym będzie ilustracja przedsta-
wiająca Zbawiciela oraz następujący odsyłacz 
do pisma świętego: Moroni 10:8–17. Napisz na 
tablicy: „Jestem wdzięczny za duchowe błogosła-
wieństwa”. Wyjaśnij, że jest wiele duchowych bło-
gosławieństw, jakie daje nam Pan. On nam daje 
te błogosławieństwa mocą Ducha Świętego. Niech 
dziecko otworzy podarunek i pokaże zawartość. 
Poproś dzieci, aby otworzyły pisma święte i zna-
lazły duchowe błogosławieństwa, jakie może dać 
nam Pan, i wypisz je na tablicy. Omówcie niektóre 
z tych błogosławieństw i wyjaśnij, że powinniśmy 
korzystać z nich, aby pomagać innym.

Tydzień 4.: Powinniśmy dziękować Ojcu Niebieskiemu za wszystkie 
błogosławieństwa.

Przedstaw doktrynę: Pokaż dzieciom  jeden 
lub więcej przedmiotów, które ktoś ci dał. 
Wyjaśnij, że te prezenty są dla ciebie ważne i że 
podziękowałaś za nie. Poproś dzieci, aby powie-
działy o innych sposobach na wyrażenie naszej 
wdzięczności za otrzymane dary. Zapytaj dzieci, 
komu powinniśmy dziękować za wszystkie nasze 
błogosławieństwa. Omówcie powody, dla których 
powinniśmy dziękować Ojcu Niebieskiemu za 
wszystkie błogosławieństwa.

Pogłęb zrozumienie (sporządzanie list): W pię-
ciu woreczkach umieść po jednej kartce, długopi-
sie i jednym z następujących przedmiotów: zdjęcie 
kościelnego domu spotkań, sztukę odzieży, pisma 
święte, zdjęcie rodziny oraz ilustrację przedsta-

wiającą Zbawiciela. Podziel dzieci na grupy i daj 
każdej z nich po jednym woreczku. Niech każda 
grupa zajrzy do swojego woreczka i zapisze na 
kartce, w jaki sposób może okazać wdzięczność 
za to, co jest w środku. Następnie poproś je, aby 
z powrotem włożyły do woreczka te przedmioty, 
kartkę i długopis i przekazały go innej grupie. 
Niech każda grupa po kolei zrobi to samo z każ-
dym woreczkiem, a potem poproś każdą grupę, 
by powiedziała, co znajduje się na liście w ich 
woreczku.

Zachęcaj do stosowania (dzielenie się pomy-
słami): Poproś kilkoro dzieci, aby powiedziało, 
czego się nauczyło z tych zajęć i co zrobi, aby 
zastosować to w swoim życiu.

Tablica: Tablica to jedno 
z najprostszych i najbar-
dziej dostępnych narzędzi 
służących do nauczania. 
Możesz wykorzystać 
tablicę, aby docenić od-
powiedzi i pomysły dzieci 
poprzez zapisanie ich.
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Wiem, że Jezus Chrystus 
znowu przyjdzie
„Ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie!” (Ks. Joba 19:25).
Uzupełnij znajdujące się tutaj pomysły własnymi propozycjami. Każdego tygodnia planuj, w jaki 
sposób (1) przedstawisz doktrynę dzieciom, (2) pomożesz im ją zrozumieć i (3) zastosować w 
ich życiu. Zadaj sobie pytanie: „Jakie zajęcia pomogą dzieciom się uczyć i jak mogę pomóc 
im odczuwać Ducha?”.

Tydzień 1.: Prorocy przepowiedzieli, że Jezus Chrystus przyjdzie na ziemię.

Pogłęb zrozumienie (czytanie fragmentów z 
pism świętych): Pokaż ilustracje przedstawiające 
Izajasza, Nefiego, króla Beniamina, Abinadiego, 
Almę oraz Lamanitę Samuela z Albumu: Ewangelia 
w malarstwie i zestawu ilustracji do podręcznika 
Organizacja Dzieci (Podstawowa) 4. Podziel dzieci 
na grupy i daj każdej z nich jeden z następują-
cych fragmentów z pism świętych do odszukania: 
(1) Ks. Izajasza 7:14; 9:6; (2) 1 Nefi 11:14–15,  
20–21; (3) Mosjasz 3:5–8; (4) Mosjasz 15:1; 
(5) Alma 7:10–12 i (6) Helaman 14:1–3. Poproś 
dzieci, aby poszukały, który prorok mówi te słowa 
i o kim prorokuje. Poproś każdą grupę, aby poka-

zała ilustrację przedstawiającą proroka i powie-
działa innym dzieciom, kto to jest i co powiedział. 
(Dla młodszych dzieci: pomóż sześciorgu dzie-
ciom założyć proste kostiumy, aby przedstawiły 
sześciu proroków. Pokrótce opowiedz o każdym 
proroku i o tym, co powiedział na temat narodzin 
i misji Jezusa Chrystusa). Wyjaśnij, że każdy z 
tych proroków przepowiedział, że Jezus Chrystus 
przyjdzie na ziemię. Zaśpiewajcie „Samuel Tells of 
the Baby Jesus” (CS, str. 36). Złóż świadectwo, że 
Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, jak przepo-
wiedzieli prorocy.

Tydzień 2.: Jezus Chrystus znowu przyjdzie na ziemię.

Przedstaw doktrynę: Pokaż ilustrację przedsta-
wiającą Drugie Przyjście (AEwM, nr 66). Przypo-
mnij dzieciom, że Jezus Chrystus po raz pierwszy 
przyszedł na ziemię w Betlejem jako dzieciątko. 
Wyjaśnij, że z pism świętych dowiadujemy się, 
że ponownie przyjdzie na ziemię.

Pogłęb zrozumienie (zabawa w dopasowywanie):  
Przygotuj dwa pasujące do siebie zestawy z nastę-
pującymi odsyłaczami do pism świętych — każdy 
odsyłacz zapisz na osobnej kartce: Ew.  Mateusza 

16:27; Ew. Mateusza 24:30, 36, 42; Dzieje Apo-
stolskie 1:9–11; NiP 36:8; NiP 45:57–59; NiP 
88:95–98. Umieść kartki zwrócone napisami do 
tablicy. Niech dzieci kolejno wybierają po dwie 
kartki. Odwróć je, aby zobaczyć, czy pasują do 
siebie. Jeśli nie pasują, umieść je tam z powrotem. 
Jeśli pasują, zostaw je odkryte i poproś, aby dzieci 
zajrzały do pism świętych, by zobaczyć, co dany 
fragment naucza na temat ponownego przyjścia 
Chrystusa. Powtarzajcie tę czynność tak długo, aż 
wszystkie kartki zostaną dopasowane.

Tydzień 3.: Przygotuję się, aby ponownie żyć z Ojcem Niebieskim i 
Jezusem Chrystusem.

Przedstaw doktrynę (zabawa w odgadywanie): 
Poproś dwoje lub troje dzieci, aby przedstawiły w 
formie pantomimy przygotowanie się do pójścia 
spać, do kościoła lub na długą wycieczkę. Poproś 
pozostałe dzieci, aby odgadły, co one robią. Prze-

Zajęcia koncentrowania uwagi, takie 
jak pantomima, mogą być wykorzystane 

do tego, aby pomóc dzieciom skupić 
swą uwagę na temacie lekcji. Dzieci 

niebiorące udziału w prezentacji będą 
zaangażowane, obserwując inne dzieci.

Grudzień

Dostosuj zajęcia: 
Dostosuj zajęcia do 
dostępnych zasobów oraz 
dzieci w twojej Organi-
zacji Podstawowej. Na 
przykład w części „zachęć 
do zastosowania” w tygo-
dniu 3., możesz poprosić 
dzieci, aby podnosiły do 
góry po jednym palcu 
dla każdej rzeczy, którą 
mogą zrobić, aby się 
przygotować, zamiast 
zapisywać je na kartce.
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dyskutuj z dziećmi, co się stanie, jeśli nie przy-
gotujemy się do zrobienia tych rzeczy. Wyjaśnij, 
że ważną rzeczą, na jaką powinniśmy się przygo-
tować, jest życie z Ojcem Niebieskim i Jezusem 
Chrystusem.

Pogłęb zrozumienie (śpiewanie pieśni): 
Zaśpiewaj trzecią zwrotkę pieśni „Bóg moim 
Ojcem jest” (HOPDD, str. 96) i poproś dzieci, aby 
nasłuchiwały, w jaki sposób mogą przygotować 
się do ponownego życia z Ojcem Niebieskim. 
Poproś dzieci, aby wstały i zaśpiewały 
wyrażenie: „Uczynię, co nakazał 
On”. Wyjaśnij, że niektóre pieśni 
Organizacji Podstawowej przypomi-
nają nam o tym, co możemy zrobić, 
aby przygotować się do ponownego 
życia z Ojcem Niebieskim i Jezusem 
Chrystusem (na przykład: „I Will 
Follow God’s Plan” (Planem Boga dziś 
będę żyć) [CS, str. 164–165], „Keep 
the Commandments” (Przestrzegaj 
przykazań) [CS, 146–47], „Chcę być 
dobry” [HOPDD, str. 106] i „When I 
Am Baptized” (Gdy wstąpię w wody 
chrztu) [CS, str. 103]). Niech pianista 
zagra kilka nut jednej z tych pieśni i 
poproś dzieci, aby odgadły, która to 
pieśń. Poproś dzieci, aby zaśpiewały 
pieśń i wstały, kiedy będą śpiewać 
o tym, jak mogą się przygotować do 
życia z Ojcem Niebieskim. Powtórz 
zabawę z innymi pieśniami.

Zachęcaj do stosowania (rysowanie): Niech 
dzieci zastanowią się, w jaki sposób mogą przygo-
tować się do życia z Ojcem Niebieskim i Jezusem 
Chrystusem. Daj każdemu dziecku kartkę i 
poproś je, aby narysowały na nich zarys swych 
dłoni. Następnie poproś, aby napisały lub naryso-
wały na każdym palcu na zarysie jedną rzecz, jaką 
mogą zrobić, aby się przygotować. Poproś dzieci, 
aby wybrały jedną z tych rzeczy i pracowały nad 
nią w ciągu tygodnia. Powiedz im, że poprosisz je, 
aby w następną niedzielę opowiedziały, co zrobiły.

Tydzień 4.: Mam świadectwo, że jestem dzieckiem Boga.

Przedstaw doktrynę (zabawa w odgadywanie): 
Zapisz na tablicy: „Mam ___________________”. 
Powiedz dzieciom, aby posłuchały następujących 
podpowiedzi, założyły ręce na siebie, krzyżując je 
i wstały, kiedy będą uważały, że potrafią uzupeł-
nić puste miejsce:

•	To	sprawia,	że	czujemy	się	dobrze,	jesteśmy	
szczęśliwi i czujemy wewnętrzne ciepło.

•	Daje	nam	to	Duch	Święty.

•	Pomaga	to	nam	chcieć	dokonywać	właściwych	
wyborów.

•	Możemy	dzielić	się	tym	z	innymi,	kiedy	wy-
głaszamy przemówienia w Organizacji Podsta-
wowej, a także podczas domowego wieczoru 
rodzinnego oraz podczas spotkania postnego ze 
składaniem świadectw.

Zapytaj: „Co to jest za cudowna rzecz?”.  Uzupełnij 
puste miejsce słowem świadectwo i powiedz 
dzieciom, że mogą mieć świadectwo o tym, że są 
dziećmi Boga.

Pogłęb zrozumienie (śpiewanie pieśni): Poproś 
dzieci, aby zaśpiewały pieśń „Bóg moim Ojcem 
jest” (HOPDD, 96–97) i zastanowiły się, co czują 
w trakcie śpiewania. Poproś kilkoro dzieci o 
podzielenie się swymi odczuciami. Wyjaśnij, 
że dobre odczucia, które mogły mieć, pochodzą 
od Ducha Świętego mówiącego im, że naprawdę 
są dziećmi Boga. Wyjaśnij, że wiedza o tym, 
że jest to prawdą, oznacza, że mają świadectwo. 
 Wyjaśnij, że istnieje wiele sposobów poznania, 
że jesteśmy dziećmi Boga. Zapytaj: „Skąd wiecie, 
że jesteście dziećmi Boga?”.

Zachęcaj do stosowania (wysłuchiwanie świa-
dectw): Zapytaj dzieci: „Dlaczego ważne jest mieć 
świadectwo o tym, że jesteśmy dziećmi Boga? W 
jaki sposób posiadanie świadectwa pomaga nam 
w dokonywaniu właściwych wyborów?”. Podziel 
się świadectwem i zachęć kilkoro dzieci i doro-
słych, aby podzielili się swoimi świadectwami, 
że wszyscy są dziećmi Boga.

Złóż świadectwo: 
Kiedy odczuwasz na-
tchnienie, złóż świadectwo 
o nauczanych przez ciebie 
doktrynach. Duch Święty 
może złożyć świadec-
two każdemu dziecku o 
prawdzie tego, co mówisz. 
Składanie przez ciebie 
świadectwa pomoże 
dzieciom poczuć Ducha i 
zmotywuje je do wzmoc-
nienia swoich świadectw.

Zapisanie zasady ewan-
gelii pomoże dzieciom 
w jej zapamiętaniu.
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Jak posługiwać się muzyką w 
Organizacji Podstawowej
Celem muzyki w Organizacji Podstawowej jest nauczenie dzieci ewangelii Jezusa Chrystusa. Pieśni 
Organizacji Podstawowej czynią naukę radośniejszą, zapraszają Ducha oraz tworzą atmosferę 
pełną czci sprzyjającą nauce (zob. Handbook 2: Administering the Church [2010], 11.2.4).

Kiedy przygotowujesz się do nauczania pieśni, zadaj sobie pytanie: W jaki sposób mogę 
przykuć i utrzymać uwagę dzieci? Jakie mogę zadać pytania, żeby pomóc dzieciom zrozumieć 
przesłanie ewangelii zawarte w pieśni? Jakiej metody mogę użyć podczas uczenia tej pieśni? 
Poniżej podane są niektóre z metod, jakie możesz wypróbować. Te przykłady pomogą ci w 
nauczaniu pieśni zaproponowanych w ramach tego zarysu. Dodatkowe pomysły znajdują się na 
stronie LDS.org w części Primary (Organizacja Podstawowa) pod linkiem Serving in the Church 
(Służenie w Kościele) oraz w części „Jak posługiwać się muzyką w Organizacji Podstawowej” 
w zarysach na rok 2010, 2011 i 2012.

Zwróć uwagę na zasady ewangelii zawarte w pieśni.

Rozważ wykorzystanie poniższych pomysłów 
podczas nauczania pieśni „Families Can Be 
Together Forever” (Razem na zawsze wieczna 
rodzina” (CS, str. 188). Poproś dzieci, aby nasłu-
chiwały odpowiedzi na pytanie, co jest częścią 
planu Ojca Niebieskiego, kiedy będziesz śpiewać 
pierwszą linijkę pieśni. Niech wstaną, kiedy będą 
wiedziały, co nią jest (rodzina). Poproś dzieci, 
żeby zaśpiewały z tobą tę linijkę. Zwróć uwagę, 
że melodia do fragmentów „(ro)-dzinę mam” i 
„dla mnie jest” jest taka sama — poproś dzieci, 
aby zaśpiewały te słowa. Poproś je, aby posłu-
chały następnej części pieśni, by dowiedzieć się, 
jak długo mogą żyć ze swoją rodziną. Zaśpiewaj 
drugą linijkę, podkreślając słowa „na wieczność”. 
Poproś dzieci, aby zaśpiewały tę linijkę z tobą, a 
następnie zaśpiewajcie razem obie linijki. Poproś 
dzieci, aby wsłuchały się i odnalazły inne słowo w 
refrenie, które oznacza „na wieczność”. Zaśpiewaj 
pieśń „Families can be together forever”, a dzieci 
niech będą echem powtarzającym słowa po tobie. 
Zaśpiewaj fragment „wypełnia Boży plan”, a dzieci 
niech po tobie powtórzą. Zapytaj, jaki jest plan 

Ojca Niebieskiego, przypominając dzieciom, że  
On chce, aby zawarły ślub w świątyni i miały 
włas ne wieczne rodziny. Zakończ nauczanie  
refrenu, śpiewając frazy i prosząc dzieci, aby  
powtarzały po tobie.

Korzystaj z pomocy wizualnych, aby pomóc dzieciom nauczyć się słów i 
je zapamiętać.

Rozważ poniższe pomysły, kiedy będziesz uczyć 
pieśni „Gdyby Zbawca stał tuż przy mnie” (str. 28 
w tym zarysie):

•	Przygotuj	paski	dla	każdej	frazy	pieśni	i	znajdź	
ilustrację, która symbolizuje każdy pasek. 
Umieść ilustracje po jednej stronie pokoju, a pa-
ski po drugiej. Przedyskutuj z dziećmi, jaka by-
łaby różnica w ich zachowaniu, gdyby widziały, 
że Zbawiciel stoi tuż przy nich. Zaśpiewaj pieśń 

i poproś dzieci, aby ułożyły słowa i dopasowały 
je do ilustracji.

•	Niech	dzieci	zaśpiewają	pieśń,	a	ty	wskazuj	na	
ilustracje.

•	Daj	każdej	klasie	po	jednej	frazie	do	zaśpiewa-
nia na stojąco, a następnie wymieniaj frazy, aż 
każda klasa będzie miała możliwość zaśpiewa-
nia każdą z nich.

Dostosuj zajęcia: 
Niektóre z pomysłów na 
nauczanie opisane tutaj 
będą najodpowiedniejsze 
dla młodszych dzieci. 
Dostosuj swoje metody 
nauczania do dzieci w 
różnym wieku, aby były 
zaangażowane w proces 
uczenia się i śpiewanie.

Ćwiczenie pieśni: Aby 
skutecznie nauczać danej 
pieśni, musisz sama ją 
znać. Ćwicz w domu, abyś 
mogła patrzeć na dzieci, 
w czasie gdy je nauczasz.

Aby pomóc 
dzieciom nauczyć 
się melodii pieśni, 
„trzymaj rękę w 
pozycji horyzon-
talnej i w czasie 
śpiewania słów 
poruszaj ręką w 
górę, by wskazać 
wyższe tony, i na 
dół, by wskazać 
niższe” (NNMWP, 
str. 167).
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Gdyby Zbawca 
stał tuż  

przy mnie,

jakbym czuł,  
że On tu  

zawsze jest, 
troszczy o 
mnie się??czy bym  

zmienił  
czyny swe? ?Czy bym 

postępował 
wierniej ?i próbował 

zmienić się? ?Czy  
podążałbym 
za wzorem ?Czy bym 

wierniej przez 
świat szedł,

Powtarzanie pomaga 
dzieciom w nauce nowych 
pieśni. Powtarzajcie pieśni 
na różne sposoby, na 
przykład: szepcząc, nucąc, 
wybijając rytm, różnicu-
jąc tempo lub śpiewając 
na siedząco i stojąco.

Złóż świadectwo: 
Złóż dzieciom krótkie 
świadectwo o prawdach 
ewangelii znajdujących się 
w pieśniach Organizacji 
Podstawowej. Pomóż 
dzieciom zrozumieć, 
że śpiewanie jest jednym 
ze sposobów, na jakie 
mogą złożyć świadec-
two i poczuć Ducha.

Wykorzystuj odpowiednie gesty, aby zaangażować dzieci i pomóc im w 
zapamiętaniu pieśni.

Rozważ następujące pomysły, kiedy będziesz 
nauczać pieśni „My Heavenly Father Loves Me” 
(Mój Ojciec jest tu) (CS, str. 228–229). Zapytaj 
dzieci, jak mogą okazać miłość członkom swojej 
rodziny. Zapytaj, w jaki sposób Ojciec Niebieski 
okazuje im Swoją miłość. Wyjaśnij, że stworzył 
ten piękny świat dla nich, ponieważ je kocha. 
Zaśpiewaj dzieciom po jednej frazie i poproś je, 
aby śpiewały ją z tobą, podczas gdy będą pokazy-
wać każde działanie: śpiew ptaków, spoglądanie w 

niebo, padający na ich twarze deszcz itd. Podczas 
drugiej zwrotki poproś je, aby wykonywały takie 
gesty, jak: wskazywanie na oczy, udawanie motyli, 
przystawianie dłoni do ucha. Poproś je, aby się 
objęły ramionami, kiedy śpiewają: „On życie mi 
dał”, potem położyły dłoń na sercu („serce też”) 
oraz skłoniły głowę i złożyły ręce („Dziękuję pięk-
nie Mu za wszystko, co stworzył”). Poproś, aby 
ponownie położyły ręce na sercu, kiedy śpiewają: 
„Ja wiem, że mój Ojciec jest tuż”.

Pomoce wizualne są dostępne na 
stronie sharingtime .lds .org
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Gdyby Zbawca sta∏ tu˝ przy mnie
S∏owa i muzyka: Sally DeFord
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Nauczanie dzieci niepełnosprawnych
Zbawiciel nauczał: „Wszystkie twoje dzieci będą uczniami Pana i wielka będzie ich pomyślność” 
(3 Nefi 22:13).
Przywódczynie Organizacji Podstawowej mają ważny obowiązek nauczania ewangelii  
Jezusa Chrystusa wszystkich dzieci, łącznie z niepełnosprawnymi. Organizacja Podstawowa 
jest miejscem, gdzie każde dziecko powinno być mile widziane, kochane, otoczone opieką i 
zaangażowane. W tej atmosferze jest łatwiej wszystkim dzieciom zrozumieć miłość naszego 
Ojca Niebieskiego i Jezusa Chrystusa oraz poczuć i rozpoznać wpływ Ducha Świętego. 

Każde dziecko jest dla Boga cenne. Każde potrzebuje miłości,  
szacunku i wsparcia.

Naradzaj się z innymi, gdy pracujesz 
nad przystosowaniem lekcji do potrzeb 
dzieci niepełnosprawnych w twojej 
Organizacji Podstawowej.

 1. Naradzaj się z rodzicami 
dziecka. Rodzice zwykle znają 
swoje dzieci lepiej niż inni. Mogą 
nauczyć cię, jak przystosować się 
do jego potrzeb, czasu koncentracji 
uwagi oraz ulubionych sposobów 
uczenia się. Na przykład niektóre 
dzieci szczególnie dobrze reagują na 
dźwięki muzyki, inne na opowia-
danie historii, obrazki, fragmenty 
z pism świętych lub ruch. Stosuj 
różne metody nauczania, ma-
jąc pewność, że zawierają one te 
sposoby, które dziecko najlepiej 
akceptuje.

 2. Naradzaj się z innymi przywód-
czyniami i nauczycielami Orga-
nizacji Podstawowej. Módlcie się 
i pracujcie razem nad najlepszymi 
metodami, które pomogą każdemu 
dziecku uczyć się ewangelii Jezusa 
Chrystusa i czuć się kochane.

 3. Naradzaj się z radą okręgu. 
Przywódcy kapłaństwa oraz innych organizacji 
pomocniczych mogą mieć pomysły na temat 
sposobów pomagania dzieciom niepełnospraw-
nym. W pewnym okręgu grupa wyższych 
kapłanów zaoferowała się udzielić wsparcia w 
postaci „dziadka dla Organizacji  Podstawowej”, 
który miał opiekować się autystycznym chłop-
czykiem. (Idealnie byłoby, gdyby w każdym 
tygodniu była to ta sama osoba). To pomog ło 
chłopcu skupić się na lekcji i poczuć się 
 kochanym.

Starszy M. Russell Ballard nauczał: „Najwidoczniej 
tym, którym powierzono cenne dzieci, nadano 
święte, szlachetne powołanie, ponieważ jesteśmy 
tymi, których Bóg wyznaczył do otoczenia dzisiej-
szych dzieci miłością, ogniem wiary i zrozumie-
niem tego, kim one są” („Great Shall Be the Peace 
of Thy Children”, Ensign, kwiecień 1994, str. 60).

Więcej informacji 
na temat pomagania 
dzieciom ze szczególnymi 
potrzebami, znajdziesz 
w podręczniku Naucza-
nie — nie ma większego 
powołania, 38–39 i na 
stronie disabilities .lds .org.

Niektóre dzieci 
niepełnosprawne dobrze 

reagują na bodźce 
wzrokowe. Stosuj bodźce 
takie, jak pokazano, by 

zasygnalizować im, kiedy 
jest czas na modlitwę, 
spokojne zachowanie 

lub na śpiewanie.

Dostosowywanie 
lekcji: Może zaistnieć 
potrzeba przystosowania 
twoich zajęć Wspólnej 
Nauki do potrzeb dzieci 
niepełnosprawnych. Zob. 
sharingtime .lds .org, gdzie 
znajdziesz kilka przy-
kładów, jak to zrobić.

Figurki są dostępne na stronie 
sharingtime .lds .org
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 opiekuje mną.







?Zatem będę 
dobrym 


dzieckiem,







?aby mógł 
 pochwalić 


mnie,







gdyż wiem, 
że On ze mną 
zawsze jest, 
troszczy o 
mnie się.







Gdyby Zbawca 
stał tuż  


przy mnie,







?czy bym 
zmienił  


czyny swe?







?Czy bym 
 postępował 


wierniej







?i próbował 
zmienić się?







?Czy 
 podążałbym  
za wzorem







?Czy bym 
 wierniej przez 


świat szedł







jakbym czuł, 
że On tu 


 zawsze jest, 
troszczy o 
mnie się?







Gdyby Zbawca 
stał tuż  


przy mnie,







?czy bym 
zmienił  


słowa swe?







?Czy bym 
 mówił czulej, 


piękniej,







?gdyby nie 
 oddalał się?







?Czy bym głosił 
ewangelię,







?wypowiadał z 
mocą się,







jakbym czuł, 
że On tu 


 zawsze jest, 
troszczy o 
mnie się?







On jest zawsze 
blisko,







?nawet gdy nie 
widzę Go.







?A że kocha 
mnie nad 
wszystko,







?On się 
 opiekuje mną.







?Zatem będę 
dobrym 


dzieckiem,







?aby mógł 
 pochwalić 


mnie,







gdyż wiem, 
że On ze mną 
zawsze jest, 
troszczy o 
mnie się.
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