
Zarys Wspólnej Nauki na rok 2014

Rodziny są wieczne
„I zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom” (Ks. Malachiasza 3:24).



Wskazówki dotyczące Wspólnej Nauki 
i prezentacji dziecięcej na spotkaniu 
sakramentalnym

Drogie Członkinie Prezydiów Organizacji Podstawowych oraz 
Przywódczynie ds. muzyki:

W tym roku podczas zajęć Organizacji Podstawowej będziemy miały wspaniałą okazję, by pomóc 
każdemu dziecku zrozumieć, jak ważne są rodziny w planie Ojca Niebieskiego. Dzieci dowie-
dzą się, że małżeństwo zawarte pomiędzy mężczyzną a kobietą jest ustanowione przez Boga, że 
rodzina jest kluczowa dla planu Bożego oraz że dzięki świętym obrzędom świątynnym rodziny 
mogą być razem na zawsze. Lekcje w ramach Wspólnej Nauki będą potwierdzać to, czego dzieci 
się uczą i według czego żyją we własnych domach. Doktryny, które poznają, już teraz wzmocnią 
ich rodziny i pomogą przygotować się im do roli wiernych matek i ojców w przyszłości. Jeśli co 
tydzień będziecie w duchu modlitwy przygotowywać się do lekcji i zapraszać Ducha, prawdy 
ewangelii znajdą potwierdzenie w sercach dzieci. Postarajcie się stwarzać dzieciom okazje do 
dzielenia się z rodzinami tym, czego uczą się i co czują w Organizacji Podstawowej.

Jako Prezydium Organizacji Podstawowej modlimy się za Was i wiemy, że Pan pomoże Wam 
w tych ważnych obowiązkach. Wasze oddanie nauczaniu i służbie dzieciom oraz ich rodzinom 
wielce ich wzmocni. Wyrażamy Wam naszą miłość i wielkie uznanie dla Waszej wiernej służby.

Generalne Prezydium Organizacji Podstawowej

Wskazówki dotyczące Wspólnej Nauki

Nauczanie ewangelii
Korzystaj z tej broszury, kiedy przygotowujesz się 
do nauczania 15-minutowej lekcji podczas coty-
godniowej Wspólnej Nauki. Możesz uzupełniać 
cotygodniowe lekcje innymi materiałami zatwierdzo-
nymi 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 dowiadując 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 świadec-
two na temat zasad, których 
będziesz nauczać. To pomoże ci nauczać poprzez 
Ducha.

Zachęcaj do nauki. Ta broszura ma pomóc ci do-
wiedzieć 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 doktrynę, 
której dzieci będą się uczyć. Rozważ, jakich 
użyjesz słów i pomocy wizualnych. (Kilka przy-

kładów znajdziesz w lekcjach na trzeci tydzień 
sierpnia i drugi tydzień listopada).

 2. Wzmocnij zrozumienie. Zapewnij dzieciom możli-
wość zdobywania głębszego zrozumienia doktryny 
poprzez stosowanie różnorodnych metod naucza-
nia, 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 możliwość 
zastosowania doktryny w 
ich życiu. Rozważ, w jaki 
sposób dzieci mogą wyra-
żać 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 tygodniach dostarcza jedynie 
pomysłów. Uzupełnij je własnymi propozycjami. Mo-
żesz czerpać pomysły, czytając inne lekcje zawarte w 
tej broszurze. Kiedy wypada piąta niedziela miesiąca, 
wykorzystaj czas na przypomnienie poprzednich lek-
cji. Duch Święty może pokierować cię, gdy będziesz 
planować i przygotowywać zabawy do lekcji.

Kiedy będziesz przygotowywać lekcje, współpra-
cuj z przywódczynią ds. muzyki. Śpiewanie pieśni 
pomoże w utrwalaniu nauczanych przez ciebie dok-
tryn. Od czasu do czasu możesz poprosić nauczycieli 

Każdego tygodnia planuj, w 
jaki sposób (1) przedstawisz 

doktrynę dzieciom, (2) po-
możesz im ją zrozumieć i 
(3) zastosować ją w życiu.

Dostępne w Interne-
cie: Informacje, pomoce 
wizualne i materiały 
źródłowe wymienione w 
tej broszurze są dostępne w 
Internecie w części Primary 
[Organizacja Podstawowa] 
na stronie LDS.org.
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Przygotowanie: Podczas 
gdy przygotowujesz się 
do zajęć Wspólnej Nauki, 
módl się o przewodnictwo i 
postaraj się o wpływ Ducha. 
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 podręczników 
Organizacji Podstawowej, w czasopismach kościel-
nych oraz na stronie images.lds.org.

Program nauczania na rok 2014 

Ogólny program nauczania
Żłobek: Behold Your Little Ones; Promyczki: Organiza-
cja Dzieci (Podstawowa) 1; WS (Wybierz Sprawiedli-
wość) 4–7: Organizacja Dzieci (Podstawowa) 2; Dzielni 
8–11:  Primary 6

Podstawowy program nauczania
Promyczki: Organizacja Dzieci (Podstawowa) 1; WS 
4–7: Organizacja Dzieci (Podstawowa) 2; Dzielni 8–11:  
Primary 4

i ich klasy, aby pomogli ci w tej części lekcji, w której 
nauczasz ewangelii.

Niektóre lekcje sugerują, aby zaprosić gości, którzy 
będą przemawiać podczas zajęć Organizacji Pod-
stawowej. 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, jed-
nakże to twoje własne przygotowanie duchowe oraz 
świadectwo Ducha sprawią, że na lekcjach zagości 
Duch, który potwierdzi 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 mu-
zyki. Tym samym zapewnisz sobie wystarczającą ilość 
czasu, aby nauczyć nowej pieśni i pomóc dzieciom w 
czerpaniu radości ze śpiewania.

Ta broszura zawiera nową pieśń dla dzieci, której 
mają się nauczyć w tym roku (zob. str. 28–29). Jest 
tu także rozdział zatytułowany „Jak posługiwać się 
muzyką w Organizacji Podstawowej”, w którym 
znajdują się pomysły na to, jak nauczać dzieci pieśni 
(zob. str. 26–27).

Wskazówki dotyczące prezentacji na spotkaniu sakramentalnym

Prezentacja dziecięca podczas spotkania sakramen-
talnego odbywa się pod kierunkiem biskupa lub 
prezydenta gminy w czwartym kwartale roku. Na po-
czątku 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 
poszczególnych dzieci, w celu ewentualnego wykorzy-
stania ich podczas prezentacji. Kiedy planujesz, czym 
dzieci mogłyby podzielić się z zebranymi, w zakresie 

tego, czego się nauczyły w ramach tegorocznego te-
matu, pomyśl, w jaki sposób mogą pomóc zebranym, 
by skupić się na doktrynach ewangelii, o których 
mówią. Członek rady biskupiej może zakończyć spo-
tkanie 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	me-
dialne nie są stosowne podczas spotkań sakramen-
talnych.

Źródła: Dodatkowe 
pomoce dydaktyczne, takie 
jak obrazki do kolorowania, 
historyjki i pomysły na 
zabawy, możesz znaleźć 
w czasopismach Friend, 
Liahona, w podręczniku dla 
żłobka i w Albumie: Ewan-
gelia w malarstwie. Korzy-
staj z tych pomocy w celu 
uzupełniania swoich lekcji. 
Poszukaj także spisu mate-
riałów źródłowych dotyczą-
cych konkretnych tematów 
ewangelii w czasopiśmie 
Friend na stronie friend.
lds.org. Materiały te można 
wydrukować i wykorzystać 
w trakcie nauczania dzieci.
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Ojciec Niebieski przygotował sposób, 
abym mógł powrócić do Jego 
obecności

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń 
wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (Ew. Jana 3:16).
Uzupełnij znajdujące się tutaj pomysły własnymi propozycjami. Zaplanuj, w jaki sposób przed-
stawisz doktrynę dzieciom oraz jak pomożesz im ją zrozumieć i zastosować w życiu. Zadaj 
sobie pytanie: „Jakie zajęcia pomogą dzieciom w nauce i jak mogę pomóc im odczuwać 
wpływ Ducha?”.

Tydzień 1.: Jestem dzieckiem Boga i pewnego dnia mogę być taki, jak On.

Przedstaw doktrynę i wzmocnij zrozumienie 
(oglądanie zdjęć, śpiewanie pieśni i czytanie frag-
mentu z pism świętych): Pokaż kilka zdjęć przedsta-
wiających dzieci różnych zwierząt i zapytaj klasę, 
co wyrośnie z każdego zwierzątka (na przykład: z 
kociaka wyrośnie kot). Pokaż zdjęcie niemowlę-
cia i zadaj podobne pytanie. Wyjaśnij, że ludzkie 
niemowlę w szczególny sposób różni się od małego 
zwierzaka. Poproś dzieci, aby podczas wspólnego 
śpiewania pieśni „Bóg moim Ojcem jest” (HOPDD, 
str. 96) wsłuchały się w jej słowa i zwróciły uwagę 
na to, czyimi jesteśmy dziećmi. Poproś jedno 
dziecko, aby przeczytało Psalm 82:6, a następnie 
omówcie, czego naucza pieśń i ten fragment. Zapisz 

na tablicy następujące zdanie: „Jestem dzieckiem 
Boga i pewnego dnia mogę być taki, jak On” i poproś 
jedno dziecko o odczytanie go na głos.

Zachęcaj do stosowania (dzielenie się): Poproś 
kilkoro dzieci, aby opowiedziały, w jaki sposób od-
czuwają miłość któregoś rodzica. Wyjaśnij, że Ojciec 
Niebieski chce, abyśmy również czuli Jego miłość. 
Opowiedz, w jaki sposób ty odczuwasz miłość Boga 
i zachęć kilkoro dzieci, aby powiedziały, jak one od-
czuwają Jego miłość w swoim życiu. Poproś dzieci, aby 
podczas wspólnego śpiewania pieśni „Ja Ojca w Niebie 
mam” (HOPDD, str. 94) wsłuchały się w jej słowa i 
dowiedziały się, kto nam powiedział o Jego miłości.

Tydzień 2.: Ojciec Niebieski dał Zbawiciela i umożliwił mi powrót do 
Jego obecności.

Wzmocnij zrozumienie 
(omawianie Zadośćuczynienia): 
Narysuj na tablicy prostą ścieżkę 
kończącą się w miejscu ozna-
czonym napisem „Życie wieczne 
z naszym Ojcem w Niebie”. 
Umieść zdjęcie jakiejś osoby na 
początku tej ścieżki. Wyjaśnij, 
że symbolizuje ono nas wszyst-
kich i że musimy podążać tą 
ścieżką, aby powrócić do Ojca 
Niebieskiego. Powiedz dzieciom, 
że nie możemy powrócić do Ojca 
Niebieskiego na własna rękę. 
Zetrzyj część ścieżki i zapytaj: 

„Co mogłoby pomóc nam w dalszej podróży?”. Poproś 
jedno dziecko o przeczytanie lub wyrecytowanie z 
pamięci trzeciej Zasady Wiary. Pokaż obraz przed-
stawiający Chrystusa w Getsemane i krótko wyjaśnij, 
czym jest Zadośćuczynienie. Powiedz dzieciom, że 
Zadośćuczynienie Chrystusa jest podobne do mostu, 
który pomoże nam powrócić do Ojca Niebieskiego. 
Jeśli odpokutujemy i będziemy przestrzegać przyka-
zań, będziemy mogli ponownie z Nim żyć. Narysuj 
na tablicy most i przesuń zdjęcie osoby na koniec 
ścieżki. Poproś kilkoro dzieci, aby podzieliły się 
swymi uczuciami dotyczącymi Jezusa Chrystusa 
i Jego Zadośćuczynienia. Jeśli czas na to pozwoli, 
zaśpiewajcie pieśń „W niebie mieszkałem” (Liahona, 
kwiecień 1999, str. P5).

Tydzień 3.: Jezus Chrystus jest dla mnie doskonałym przykładem 
do naśladowania.

Przedstaw doktrynę (omawianie przykładów): 
Zapytaj: „Kto dał nam dobry przykład?”. Zapisuj na 
tablicy odpowiedzi (łacznie z: Jezus Chrystus) lub 
poproś o to jedno z dzieci. Wyjaśnij, że wszyscy ci 
ludzie dają nam dobry przykład, ale jedynie Jezus 

Chrystus ustanowił przykład doskonały. Powiedz 
dzieciom, że „chodził, czyniąc dobrze” (Dzieje 
Apostolskie 10:38), okazywał Swoją miłość, służąc 
ludziom i chciał, abyśmy naśladowali Jego przykład.

Pieśń: „Czasami gdy 
czytam”
(HOPDD, str. 100)

Zachęć do udziału: 
Dzieci czują się ważne, 
kiedy biorą udział w proce-
sie uczenia się. Kiedy tylko 
jest to możliwe, zaangażuj 
dzieci, aby zapisywały coś 
na tablicy lub czytały frag-
menty z pism świętych, za-
miast robić to samodzielnie.

Pomoce do muzyki 
oraz propozycje dotyczące 
tego, jak nauczać pieśni 
w tym zarysie Wspól-
nej Nauki, znajdują się 
na stronach 26–27.
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Nauczaj z Duchem: 
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.

Wskazówka: Podczas 
przedstawień dzieci nie po-
winny grać roli Zbawiciela.

Wzmocnij zrozumienie (słuchanie historii i rysowanie): Przed rozpoczęciem zajęć w Organizacji Podstawo-
wej poproś cztery osoby dorosłe, aby przyszły przygotowane do krótkiego omówienia jednej z następujących 
ilustracji i fragmentu z pism świętych oraz opowiedzenia o tym, jak możemy naśladować przykład Jezusa.

Nauczyciele klas mogą po-
magać, prowadząc dyskusje 
w małych grupach, zachęca-
jąc do udziału w lekcji oraz 
utrzymując atmosferę czci.

Ew. Jana 13:14–15 Ew. Mateusza 5:1–2 Ew. Łukasza 15:4 3 Nefi 17:1–10

Podziel dzieci na cztery grupy i przydziel każdej z 
nich jedną osobę dorosłą. Poproś dzieci, aby posłu-
chały, co przydzielone im osoby mają do powiedzenia 
o Zbawicielu, i zachęć je, aby narysowały lub napisały 
na kartce, w jaki sposób mogą naśladować przykład 
Jezusa. Poproś jedno dziecko z każdej grupy, aby 
podzieliło się z resztą dzieci tym, czego się nauczyło.

Zachęcaj do stosowania (śpiewanie pieśni): Za-
śpiewajcie pieśń „Próbuję żyć tak jak Jezus” (Liahona, 
kwiecień 2012, str. 64). Poproś dzieci, aby naśladowały 
przykład Jezusa w tym tygodniu i przygotowały się na 
opowiedzenie w przyszłym tygodniu o tym, co robiły.

Tydzień 4.: Mogę powrócić do Ojca Niebieskiego, naśladując Jezusa Chrystusa.

Przedstaw doktrynę (przypomnienie): Narysuj 
na tablicy ścieżkę z tygodnia 2. Poproś dzieci, aby 
wyjaśniły, kto umożliwił nam powrót do Ojca Nie-
bieskiego. Poproś kilkoro dzieci, aby opowiedziały, 
w jaki sposób naśladowały przykład Chrystusa 
w ubiegłym tygodniu. Poproś, aby podzieliły się 
innymi sposobami, na jakie mogą naśladować Jezusa 
(np. przyjmując chrzest, modląc się i przestrzegając 
przykazań). Zapisz ich odpowiedzi na tablicy.

Wzmocnij zrozumienie (słuchanie historii z pism 
świętych): Opowiedz historię o tym, jak Jezus 
powoływał Swoich Apostołów (zob. Ew. Mateusza 
4:18–22), i poproś, aby dzieci wspólnie z tobą wyko-
nywały pewne ruchy. Na przykład: „Piotr i Andrzej 
zarabiali na życie łowieniem ryb. Pewnego dnia, 
gdy zarzucili sieci w Morzu Galilejskim (rzuć sieci), 
ujrzeli Jezusa z Nazaretu. Usłyszeli, jak mówi (przy-
łóż dłoń do ucha): ‘Pójdźcie za mną’. Chociaż Piotr i 
Andrzej właśnie wykonywali swą pracę (ciągnij sieci), 
natychmiast porzucili swe sieci (rzuć sieci) i poszli 
za Nim (maszeruj w miejscu). Jakub i Jan byli na innej 
łodzi i naprawiali sieci (ceruj sieci). Jezus powołał 
ich, więc porzucili sieci i poszli za Nim (maszeruj 
w miejscu)”. Zapytaj dzieci, czy porzuciłyby to, co 
robią, gdyby Zbawiciel powiedział do nich: „Pójdźcie 
za mną”. Niech każda klasa przewodzi pozostałym 
dzieciom, pokazując w sposób pantomimiczny jakąś 
zabawę, jak pływanie czy bawienie się zabawkami. 
Poproś, aby przerwały to, co robią i maszerowały 
w miejscu, kiedy usłyszą słowa: „Pójdźcie za mną”. 
Kiedy naśladują po kolei każde zajęcia, podnoś do 
góry ilustrację przedstawiającą Jezusa Chrystusa i 
delikatnie mów: „Pójdźcie za mną”.

Zachęcaj do stosowania (omawianie przykła-
dów): Poproś dzieci, aby powiedziały, w jaki sposób 
mogą dzisiaj pójść za Jezusem Chrystusem. Na przy-
kład, mogą być posłuszne, gdy rodzic woła wszyst-
kich do rodzinnej modlitwy lub gdy nauczyciel prosi 
o zachowywanie czci.
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Ojciec Niebieski ma plan dla 
Swoich dzieci
„Jak wspaniały jest plan naszego Boga” (2 Nefi 9:13).
Uzupełnij znajdujące się tutaj pomysły własnymi propozycjami. Zaplanuj, w jaki sposób przed-
stawisz doktrynę dzieciom oraz jak pomożesz im ją zrozumieć i zastosować w życiu. Zadaj 
sobie pytanie: „Jakie zajęcia pomogą dzieciom w nauce i jak mogę pomóc im odczuwać 
wpływ Ducha?”.

Tydzień 1.: Ojciec Niebieski ma plan dla Swoich dzieci.

Przedstaw doktrynę (rozpoznanie doktryny): 
Poproś troje dzieci, by wyszły na środek klasy. Niech 
pierwsze powie: „Ojciec Niebieski”, drugie: „ma 
plan”, a trzecie: „dla Swoich dzieci”. Podziel dzieci 
na trzy grupy i poproś każdą grupę, aby wstała i 
z pomocą tych trojga dzieci jako przywódców po-
wtórzyła swoją część zdania. Powtórz zabawę kilka 
razy, dając każdej grupie okazję do wypowiedzenia 
każdej części zdania.

Wzmocnij zrozumienie (czytanie fragmentów z 
pism świętych): Wyjaśnij, że zanim się urodziliśmy, 
mieszkaliśmy w niebie z naszymi niebiańskimi 
rodzicami. Ojciec Niebieski chce, abyśmy stali się 
bardziej podobni do Niego, dlatego przedstawił 
nam plan. Podziel tablicę na trzy części i podpisz 
je: „Życie przedziemskie”, „Życie śmiertelne” i „Życie 
po śmierci”. Krótko omów każdy z tych etapów 

życia (zob. Oddani wierze: Leksykon ewangelii [2004], 
str. 101–103). Podziel dzieci na niewielkie grupy i 
daj każdej z nich jeden lub kilka z następujących 
fragmentów z pism świętych: I Ks. Mojżeszowa 
1:1; Alma 12:24; Alma 34:32; Alma 40:12; Nauki i 
Przymierza 76:62; Mojżesz 4:2; Abraham 3:22–23. 
Poproś każdą grupę o odczytanie przydzielonego 
fragmentu, opowiedzenie pozostałym dzieciom, o 
czym on mówi oraz zapisanie na tablicy odsyłacza 
pod odpowiednim nagłówkiem.

Zachęcaj do stosowania (rysowanie): Daj 
każdemu z dzieci kartkę podzieloną na trzy części. 
Poproś je, aby narysowały coś, co symbolizuje każdą 
część planu Bożego (życie przedziemskie, życie 
śmiertelne i życie po śmierci). Zachęć je, by pokazały 
swoje rysunki rodzinom w domu. Zaśpiewajcie ra-
zem pieśń „Ja Ojca w Niebie mam” (HOPDD, 94–95).

Tydzień 2.: Ojciec Niebieski nakazał Jezusowi Chrystusowi stworzyć ziemię 
jako dom dla Jego dzieci.

Wzmocnij zrozumienie (omawianie ilustracji): 
Wyjaśnij, że zgodnie z planem Ojca Niebieskiego 
musieliśmy opuścić Jego obecność, dlatego nasz Oj-
ciec pokierował Jezusem Chrystusem, aby stworzył 
dla nas ziemię. W całej klasie rozmieść ilustracje 
przedstawiające niektóre elementy stworzenia (jak 
np.: słońce, księżyc, wodę, rośliny i zwierzęta). 

Wybierz jedno dziecko, aby wzięło jedną ilustrację i 
umieściło ją na tablicy. Omów, dlaczego ten element 
stworzenia jest dla nas ważny. Konytnuuj ćwicze-
nie do czasu umieszczenia wszystkich ilustracji na 
tablicy. Poproś dzieci, aby posłuchały, dlaczego te 
rzeczy zostały stworzone, podczas, gdy ktoś będzie 
czytał Nauki i Przymierza 59:18–19.

Zachęcaj do stosowania (rysowanie): Rozdaj 
dzieciom kartki i poproś je, aby narysowały na nich 
ulubiony element stworzenia. 

Pieśń: „Ja Ojca w 
Niebie mam”
(HOPDD, str. 94–95)

Pomoce wizualne: 
Dzieci reagują pozytyw-
nie na pomoce wizualne. 
Zastanów się nad wyko-
rzystaniem różnorodnych 
pomocy wizualnych, łącznie 
z pomocami dydaktycz-
nymi, rysunkami na tablicy, 
paskami ze słowami, 
ilustracjami i kukiełkami 
(zob. NNMWP, str. 89–90).
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Tydzień 3.: Moje ciało jest stworzone na obraz Boga.

Przedstaw doktrynę (oglądanie odbić w lustrze): 
Umieść lustro przed kilkorgiem dzieci, a one niech 
opiszą, co widzą (oczy, uszy, usta itd.). Wyjaśnij, że 
to, co widzą, to ich „obraz”. Niech dzieci nasłuchują, 
na czyj obraz jesteśmy stworzeni, kiedy ktoś będzie 
czytał I Ks. Mojżeszową 1:27. Wyjaśnij, że Bóg ma 
oczy, uszy, usta itd. i że właśnie dlatego my tak wy-
glądamy. (W przypadku młodszych dzieci zastanów 
się nad poruszaniem różnymi częściami ciała lub 
dotknięciem ich, kiedy wyjaśniasz, że Bóg też je ma).

Zachęcaj do stosowania (gra): Narysuj lub zapisz 
nazwy różnych części ciała na wszystkich bokach 
sześciennego klocka lub papierowego sześcianu. Po-
proś dzieci, aby przekazywały sobie klocek lub sze-
ścian, kiedy słuchają lub śpiewają pieśń „Mój Bóg mi 
dał świątynię” (HOPDD, str.104). Zatrzymuj muzykę 
w przypadkowych miejscach, a osoba trzymająca 
kostkę niech nią rzuci po podłodze. Zapytaj: „W jaki 
sposób Ojciec Niebieski chce, abyśmy korzystali z tej 
części ciała lub się o nią troszczyli?”. Kontynuujcie 
zabawę tak długo, na ile czas pozwoli.

Tydzień 4.: Wolna wola jest darem, który umożliwia mi dokonywanie wyborów.

Przedstaw doktrynę (lekcja poglądowa): Przynieś 
kilka przedmiotów, spomiędzy których dzieci mogą 
jakiś wybrać. Możesz, na przykład, przynieść dwa 
różne rodzaje owoców, długopis i ołówek czy dwa 
różne rodzaje obuwia. Poproś kilkoro dzieci, aby wy-
brały jeden z przedmiotów. Wyjaśnij, że umiejętność 
dokonania wyboru jest darem zwanym „wolną wolą” 
i że mamy możliwość wyboru, lecz każdy wybór 
niesie ze sobą konsekwencje.

Wzmocnij zrozumienie (czytanie fragmentu z 
pism świętych): Powiedz dzieciom, że kiedy byliśmy 
duchami w życiu przedziemskim, skorzystaliśmy 
z daru wolnej woli, by dokonać dobrego wyboru — 
wszyscy z nas zdecydowali się postąpić zgodnie z 
planem Ojca Niebieskiego. Poproś kogoś o odczy-
tanie 2 Nefi 2:27. Przedyskutujcie, co ten fragment 
pisma świętego mówi o konsekwencjach wyboru, 
kiedy decydujemy się naśladować Jezusa Chrystusa 
oraz kiedy nie naśladujemy Go.

Zachęcaj do stosowania (odgrywanie ról): Poproś 
każdą klasę o odegranie sytuacji, w której dzieci mo-
głyby skorzystać ze swojej wolnej woli, postępując 
zgodnie z jakimś przykazaniem. (Na przykład, mogą 
przedstawić posłuszeństwo rodzicom lub podzie-
lenie się zabawką z przyjacielem). Niech pozostałe 
dzieci omówią dobre konsekwencje ich wyboru.

Pozwalając 
dzieciom na udział 
w lekcji, dajesz im 
możliwość odegra-
nia aktywnej roli w 
procesie uczenia się.

Przygotowanie: Zanim 
zaplanujesz zajęcia na 
Wspólną Naukę, przeczytaj 
wszystkie lekcje przezna-
czone na dany miesiąc. 
Następnie dostosuj zajęcia, z 
których planujesz skorzy-
stać, do czasu, którym dys-
ponujesz i do potrzeb twojej 
Organizacji Podstawowej. 
Na przykład, możesz prze-
prowadzić połowę dłuższej 
lekcji w jednym tygodniu 
i dokończyć ją w następ-
nym lub powtórzyć krótsze 
zajęcia, by pomóc dzieciom 
przypomnieć je sobie.
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Kliknij tutaj, by pobrać szablon sześcianu.
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Jak powinienem korzystać 
z tej części ciała lub się o nią troszczyć: Oczy

Jak powinienem korzystać 
z tej części ciała lub się o nią troszczyć: Uszy

Jak powinienem korzystać 
z tej części ciała lub się o nią troszczyć: Usta

Jak powinienem korzystać 
z tej części ciała lub się o nią troszczyć: Umysł

Jak powinienem korzystać 
z tej części ciała lub się o nią troszczyć: Ręce

Jak powinienem korzystać 
z tej części ciała lub się o nią troszczyć: Stopy

Jak powinienem 
korzystać z tej 

części ciała lub się 

o nią troszczyć: Umysł
Jak powinienem 

korzystać z tej 

części ciała lub się 

o nią troszczyć: 

Ręce

Jak powinienem korzystać z tej 

części ciała lub się o nią troszczyć: 
Uszy



Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem
„A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata”  
(I List Jana 4:14).
Uzupełnij znajdujące się tutaj pomysły własnymi propozycjami. Zaplanuj, w jaki sposób przedstawisz 
doktrynę dzieciom oraz jak pomożesz im ją zrozumieć i zastosować w życiu. Zadaj sobie pytanie: 
„Jakie zajęcia pomogą dzieciom w nauce i jak mogę pomóc im odczuwać wpływ Ducha?”.

Tydzień 1.: Mogę zdobyć świadectwo o Jezusie Chrystusie.

Przedstaw doktrynę (słuchanie historii): Opo-
wiedz następującą historię: „Kiedy Prezydent James 
E. Faust był dzieckiem, miał zły sen i obudził się z 
płaczem. Babcia utuliła go, pocieszyła i powiedziała, 
że są bezpieczni, ponieważ troszczy się o nich Jezus 
Chrystus. Spokojnie wrócił do łóżka, pewny tego, że 
Jezus nas strzeże”. Powiedz dzieciom, że to doświad-
czenie pomogło Prezydentowi Faustowi w uzyskaniu 
świadectwa o Jezusie Chrystusie (zob. „A Growing 
Testimony”, Ensign, listopad 2000, str. 53).

Wzmocnij zrozumienie (gra): Przygotuj 10 pa-
sków ze słowami opisującymi to, co pomaga zdobyć 
świadectwo i kilka innych, które opisują to, co w 
tym nie pomaga (przykładowe paski dostępne są na 
stronie sharingtime.ldschurch.org). Na podłodze 
umieść długą linę lub sznur z 10 węzłami. Poproś 
jedno dziecko, aby stanęło na jednym końcu sznura 
i trzymało kartkę, na której jest napisane: „świa-
dectwo o Jezusie Chrystusie”. Poproś inne dziecko, 
aby stanęło na drugim końcu z kartką: „Mogę 
zdobyć”. Niech jedno dziecko wybierze jeden pasek 
i przeczyta na głos jego treść. Jeśli opisuje coś, co 
pomaga nam w zdobyciu świadectwa, niech dziecko 
z napisem „Mogę zdobyć” przejdzie o jeden węzeł na 
sznurze do przodu. Jeśli opisuje coś, co nie prowadzi 
do świadectwa, niech dziecko stoi w miejscu. Powta-
rzajcie zabawę do czasu, aż dziecko dojdzie na drugi 
koniec sznura. Niech każdy powie: „Mogę zdobyć 
świadectwo o Jezusie Chrystusie”. Wyjaśnij, że nasze 
świadectwa nigdy nie przestaną wzrastać. Kiedy 
będziemy wciąż naśladować Jezusa Chrystusa i do-
konywać prawych wyborów przez całe nasze życie, 
nasze świadectwa będą stawać się coraz silniejsze.

Tydzień 2.: Dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa mogę odpokutować i 
uzyskać wybaczenie moich grzechów.

Przedstaw doktrynę (omawianie 
fragmentów z pism świętych): Pokaż ilu-
strację przedstawiającą Jezusa Chrystusa 
w Getsemane i pokrótce omów, czym 
jest Zadośćuczynienie (zob. Ew. Łukasza 
22:39–44). Poproś kogoś o przeczytanie 
Nauk i Przymierzy 19:16, a dzieci poproś 
o wsłuchanie się w to, co muszą robić, aby 
cieszyć się błogosławieństwami Zadość-
uczynienia.

Wzmocnij zrozumienie (słuchanie 
historii z pism świętych): Opowiedz 
historię Almy Młodszego i zachęć dzieci, 
aby wykonywały wraz z tobą ruchy 
odpowiadające historii. Oto przykład: 

„Alma Młodszy dokonał złego wyboru 
(zrób brzydką minę). On i jego przyjaciele 
próbowali zniszczyć Kościół. Pewnego 
dnia przyszedł anioł, aby ich powstrzy-
mać; Alma się wystraszył (odegraj 

Pieśń: „Podziwiam 
miłości czyn”
(HOPDD, str. 38)

marzec

Odgrywanie ról daje wszystkim dzieciom możliwość udziału w zajęciach.
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Mogę zdobyć

świadectwo 

o Jezusie 
Chrystusie

Kliknij tutaj, aby pobrać 
paski ze słowami.



Wskazówka: Podczas 
planowania zajęć Wspólnej 
Nauki weź pod uwagę 
ograniczenia czasowe. Na 
przykład, przygotowując 
się do zajęć w tygodniu 3., 
poproś gości, aby mówili 
przez około dwie minuty. 
Możesz poprosić mniejszą 
liczbę osób, aby dać każdej 
z nich więcej czasu.

przestrach). Tak bardzo się bał, że upadł, jakby był 
martwy (udawaj, że nie żyjesz). Było mu tak przykro 
z powodu popełnionych grzechów, że przez trzy 
dni nie mógł się poruszyć (nie ruszaj się). W końcu 
przypomniał sobie, że Jezus Chrystus zapłacił, czyli 
zadośćuczynił za jego grzechy. Kiedy pomyślał o 
tym, czego dokonał Jezus, odczuł wielką radość 
(podskocz z radości). Alma odpokutował i stał się 

wielkim prorokiem, który nauczał ludzi o Jezusie 
Chrystusie” (zob. Alma 36).

Zachęcaj do stosowania (dyskusja): Pokrótce 
omów następujące zasady pokuty: (1) uświadomie-
nie sobie tego, że zrobiłem coś złego, (2) odczuwanie 
smutku z powodu grzechu, (3) wyznanie go Ojcu 
Niebieskiemu, (4) naprawienie zła i (5) niepopełnia-
nie go ponownie.

Tydzień 3.: Jezus Chrystus zmartwychwstał i ja też zmartwychwstanę.

Przedstaw doktrynę (śpiewanie pieśni): Zaśpie-
wajcie razem pieśń „Did Jesus Really Live Again?” 
[Czy Jezus powstał z grobu sam?] (CS, 64). 
Poproś jedno dziecko, aby wyjaśniło, czego naucza 
ta pieśń. Powiedz dzieciom, że ponieważ Jezus 
Chrystus zmartwychwstał, my także zmartwych-
wstaniemy. Weź do ręki pisma święte i wyjaśnij, 
że wiemy o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, 
ponieważ możemy przeczytać o tym w pismach 
świętych. Wyjaśnij, że chociaż sami nie widzieliśmy 
zmartwychwstałego Chrystusa, widzieli Go inni i 
opowiedzieli nam o tym.

Wzmocnij zrozumienie (słuchanie przemawiają-
cych gości): Poproś kilku dorosłych członków swo-
jego okręgu, aby przyszli na zajęcia Wspólnej Nauki 
i przedstawili następujących świadków zmartwych-
wstania Chrystusa: Marię Magdalenę (zob. Ew. Jana 
20:1–18), Tomasza (zob. Ew. Jana 20:19–29), Nefitów 
i Nefitki (zob. 3 Nefi 11:1–17; 17) oraz Józefa Smitha 
(zob. Józef Smith — Historia 1:11, 14–17; zob. 
także NiP 76:22–24). Poproś członków okręgu, aby 
podzielili się opowieściami z pism świętych i złożyli 
świadectwo o Zmartwychwstaniu Chrystusa.

Tydzień 4.: Mogę okazać szacunek Zbawicielowi poprzez pełne czci zachowanie.

Wzmocnij zrozumienie (oglądanie ilustracji): 
Pokaż ilustracje przedstawiające święte miejsca, 
takie jak: ogród Getsemane, grób Jezusa, Święty Las, 
świątynia i dom spotkań. Kiedy pokazujesz każdą 
z nich, zapytaj: „Dlaczego to miejsce jest święte lub 
wyjątkowe? Jak byście się zachowywali, gdybyście 
tam byli?”. Omów, czym jest okazywanie czci i jak 
pokazuje naszą miłość i szacunek dla Zbawiciela. 
Wyjaśnij, że kiedy jesteśmy pełni czci, możemy 
poczuć, że jesteśmy blisko Niego.

Zachęcaj do stosowania (dzielenie się przykła-
dami): Zapisz na tablicy słowa: „Okazywanie czci” i 

„Brak czci”. Podziel dzieci na kilka grup. Każdej gru-
pie daj nieduże kartki i poproś, aby zapisały na każdej 
z nich, w jaki sposób można okazać cześć w kościele, 
a w jaki nie. Niech każda grupa po kolei przeczyta, 
co ma zapisane na kartce. Poproś dzieci, aby złożyły 
ramiona, jeśli dana sytuacja jest przykładem czci, lub 
kiwały palcami, jeśli okazuje to brak czci. Następnie 
poproś przedstawiciela grupy, aby umieścił kartkę 
pod właściwym nagłówkiem na tablicy.

Gry: Odpowiednie gry w 
Organizacji Podstawowej 
pomagają w utrzymaniu 
atmosfery czci. Gry wnoszą 
do lekcji urozmaicenie 
i umożliwiają dzieciom 
wchodzenie we wzajemne 
interakcje. Wspomagają też 
nauczanie doktryny ewan-
gelii w ciekawy sposób.
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Rodzina jest centralną częścią 
planu Boga
„Małżeństwo między mężczyzną a kobietą jest wyświęcone od Boga. […] Rodzina zajmuje 
centralne miejsce w planie Stworzyciela dotyczącym wiecznego przeznaczenia Jego dzieci” 
(„Rodzina: Proklamacja dla świata”).
Uzupełnij znajdujące się tutaj pomysły własnymi propozycjami. Zaplanuj, w jaki sposób przedstawisz 
doktrynę dzieciom oraz jak pomożesz im ją zrozumieć i zastosować w życiu. Zadaj sobie pytanie: 
„Jakie zajęcia pomogą dzieciom w nauce i jak mogę pomóc im odczuwać wpływ Ducha?”.

Tydzień 1.: Rodzina jest centralną częścią planu Boga.

Przedstaw doktrynę (odszukiwanie brakujących 
słów): Przed zajęciami Organizacji Podstawowej przy-
klej słowa „Rodzina” i „centralną” pod siedzeniami 
dwóch krzeseł. Napisz na tablicy: „__________ jest 

__________ częścią planu Boga”. Poproś dzieci, by 
zajrzały pod swoje krzesła w poszukiwaniu brakują-
cych słów. Niech te osoby, które je znajdą, umieszczą 
je we właściwym miejscu na tablicy. Niech wszystkie 
dzieci razem przeczytają to zdanie.

Wzmocnij zrozumienie (dyskusja na temat rodzin i 
śpiewanie pieśni): Wyjaśnij, że słowo centralna ozna-
cza „niezbędna część”. Poproś dzieci, aby uniosły 
tyle palców, ile osób liczy ich rodzina, oraz powie-
działy, kogo przedstawia każdy palec. Zaśpiewajcie 
pieśń „Razem na zawsze wieczna rodzina” (Liahona, 
kwiecień 2013, str. 65).

Zachęcaj do stosowania (rysowanie): Poproś 
dzieci, aby narysowały duże koło, a następnie — w 
jego centrum — niech narysują obrazek przedsta-
wiający ich rodzinę. Zachęć dzieci, aby wzięły swoje 
obrazki do domu i nauczały rodzinę, że rodzina 
znajduje się w centrum planu Boga.

Tydzień 2.: Rodzice w rodzinie mają do wypełnienia ważne obowiązki.

Przedstaw doktrynę (śpiewanie): Poproś dzieci, 
aby pomyślały o swojej ulubionej pieśni Organi-
zacji Podstawowej. Powiedz, że kiedy policzysz do 
trzech, mają wszystkie wstać i w tym samym czasie 
zacząć ją śpiewać. Policz do trzech, a dzieci niech 
zaczną śpiewać. Przerwij im, a następnie poproś, aby 
przywódczyni ds. muzyki podyrygowała dzieciom 
podczas śpiewania jednej pieśni. Zwróć uwagę, że 
bez przywódczyni, która nimi kierowała, powstało 
zamieszanie. Wyjaśnij, że w naszych domach 
również panowałoby zamieszanie, gdyby Ojciec 
Niebieski nie dał rodzicom ważnych obowiązków 
związanych z prowadzeniem rodziny.

Wzmocnij zrozumienie (dyskusja na temat roli 
rodziców): Poproś o wyjście na środek dwóch 
chłopców i dwóch dziewczynek. Daj każdemu 
jakiś rekwizyt symbolizujący członka rodziny (ojca, 
matkę, syna i córkę). Stań obok „ojca” i wyjaśnij, że 
obowiązkiem ojca jest bycie patriarchą rodziny, prze-
wodniczenie jej, zapewnienie bytu oraz chronienie 
jej. Poproś dzieci, aby powiedziały, co robią ojcowie, 
aby wypełnić te role, a „ojca” — aby pantomimicznie 
pokazywał to, co one opisują. Stań obok „matki” i 
wyjaśnij, że obowiązkiem matki jest otaczanie ro-
dziny troską i opieką. Poproś dzieci, aby powiedziały, 
co robią matki, aby wypełnić te role, a „matkę” — 

Pieśń: „Rodzina 
dziełem Boga”
(strony 28–29 tego zarysu 
Wspólnej Nauki)

Wskazówka: Podczas 
nauczania w Organizacji 
Podstawowej na temat 
rodzin, bądź wrażliwa na 
sytuację rodzinną dzieci. 
Zachęć wszystkie dzieci, by 
żyły godnie i przygotowały 
się do tego, by w przy-
szłości móc założyć swoje 
własne wieczne rodziny.

kwiecień

Angażowanie dzieci do pokazów wizualnych 
skupia ich uwagę i przygotowuje do uczenia się.
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Okaż miłość: Aby 
okazać miłość dzieciom, 
które nauczasz, praw 
szczere komplementy, które 
precyzują, co zostało zro-
bione przez dane dziecko. 
Na przykład, możesz 
powiedzieć: „Dziękuję 
ci za opowieść na temat 
twojej rodziny” zamiast 
typowego komplementu 
w rodzaju: „dobrze ci 
poszło” czy „dziękuję”.

aby pantomimicznie pokazywała to, co one opisują. 
Powiedz dzieciom, że oboje rodzice mają obowiązek 
być dobrym przykładem i nauczać ewangelii. Każdej 
klasie daj coś, co symbolizuje, w jaki sposób rodzice 
mogą nauczać swoją rodzinę (na przykład: pisma 
święte, podręcznik do prowadzenia domowych wie-

czorów rodzinnych lub zdjęcia rodzin, które wspól-
nie jedzą posiłek, modlą się czy pracują). Poproś, aby 
jedno dziecko z każdej klasy powiedziało, w jaki 
sposób rodzice mogą wykorzystać te przedmioty, by 
wesprzeć swoją rodzinę.

Tydzień 3.: Dzieci mają obowiązek być posłuszne swoim rodzicom.

Przedstaw doktrynę (czytanie fragmentu z pism 
świętych): Przed zajęciami Organizacji Podstawowej 
ukryj kartkę z napisem: List do Efezjan 6:1. Poproś 
jedno dziecko, aby wstało i pokieruj nim tak, by zna-
lazło kartkę. Możesz na przykład mówić: „Zrób trzy 
ogromne kroki naprzód. Zrób sześć kroków w lewo”. 
Kiedy dziecko znajdzie kartkę, niech wszystkie dzieci 
poszukają wersetu w pismach świętych, a jedno z 
nich niech odczyta go na głos. Wyjaśnij, że wyrażenie 

„w Panu” oznacza „w robieniu tego, co jest właściwe”.

Wzmocnij zrozumienie (omawianie historii z pism 
świętych): Opowiedz historię o tym, jak Lehi wysłał 
swoich synów, aby zdobyli złote płyty (zob. 1 Nefi 
3–4). Przeanalizuj historię, zadając takie pytania, 
jak: „Które z postaci to dzieci? Kto był rodzicem? O 
co poprosił rodzic? Czy było łatwo to zrobić? Co się 
stało, kiedy dzieci były posłuszne rodzicowi?”.

Tydzień 4.: Mogę okazać miłość każdemu członkowi mojej rodziny.

Wzmocnij zrozumienie (zabawa w odgadywanie 
i śpiewanie): Podawaj wskazówki na temat nastę-
pujących członków rodziny, a dzieci niech dotkną 
nosa, kiedy będą wiedziały, kogo opisujesz: ojciec, 
matka, brat, siostra, babcia, dziadek, ciocia, wujek, 
kuzyn. Wskazówki dotyczące cioci mogą brzmieć: 

„Jestem kobietą. Dorastałam razem z twoim ojcem. 
Jestem mamą twojego ciotecznego brata”. Kiedy 
dzieci odgadną odpowiednie powiązania rodzinne, 
daj jednemu dziecku rekwizyt danej osoby i poproś, 
aby stanęło na środku klasy. Wyjaśnij, że rodziny 
mogą, ale nie muszą, mieć wszystkich wymienio-
nych członków, ale pomimo iż każda rodzina jest 
inna, wszystkie charakteryzują się jedną wspólną 
cechą — miłością.  

Zachęcaj do stosowania (omawianie tematu ro-
dziny): Niech jedno dziecko trzyma ilustrację przed-
stawiającą dom. Poproś kilkoro dzieci, aby wymieniły 
członków rodziny, którzy mieszkają w ich domu oraz 
w jaki sposób okazują sobie miłość. Poproś drugie 
dziecko, aby stanęło obok pierwszego i trzymało inny 
obrazek przedstawiający dom. Zapytaj: „Jacy inni 
członkowie rodziny mieszkają w sąsiedztwie? W jaki 
sposób okazujesz, że ich kochasz?”. Na koniec niech 
trzecie dziecko trzyma ilustrację przedstawiającą 
dom i stanie z dala od pozostałych dwojga dzieci. 

Zapytaj: „Czy ktoś z was ma rodzinę, która mieszka 
daleko?”. Omówcie, w jaki sposób dzieci mogą oka-
zać miłość tym członkom rodziny. Zachęć dzieci, aby 
zdecydowały, w jaki sposób okażą miłość członkom 
swoich rodzin w ciągu przyszłego tygodnia.
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Kiedy rodzina podąża za głosem 
proroka, jest błogosławiona
„Abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy” (II List Piotra 3:2).
Uzupełnij znajdujące się tutaj pomysły własnymi propozycjami. Zaplanuj, w jaki sposób przedstawisz 
doktrynę dzieciom oraz jak pomożesz im ją zrozumieć i zastosować w życiu. Zadaj sobie pytanie: 
„Jakie zajęcia pomogą dzieciom w nauce i jak mogę pomóc im odczuwać wpływ Ducha?”.

Tydzień 1.: Bóg przemawia do nas poprzez proroków.

Przedstaw doktrynę (wyszeptanie przesłania): 
Wyszepcz jednemu dziecku zdanie: „Bóg przemawia 
do nas poprzez proroków”. Poproś je, aby wyszeptało 
to samo następnemu dziecku. Kontynuujcie zabawę 
do czasu, aż każde dziecko usłyszy przesłanie. (W 
większej Organizacji Podstawowej pomyśl nad po-
działem na mniejsze grupy). Poproś ostatnie dziecko, 
aby wstało i powtórzyło na głos to przesłanie. Zwróć 
uwagę na to, że tak jak dzieci przekazywały sobie to 
przesłanie, tak Bóg prosi proroków, aby mówili (czyli 
przekazywali przesłania) w Jego imieniu.

Wzmocnij zrozumienie (czytanie fragmentów z 
pism świętych i nauczanie innych): Pokaż dzieciom 
ilustrację przedstawiającą Noego. Podziel dzieci na 
cztery grupy. Przydziel każdej z grup po jednym z 
poniższych fragmentów z pism świętych: Mojżesz 
8:20–26; I Ks. Mojżeszowa 6:13–17; I Ks. Mojże-

szowa 6:18–22; I Ks. 
Mojżeszowa 7:7–12. 
Poproś, aby każda 
grupa przeczytała wy-
znaczone fragmenty, 
a następnie przed-
stawiła pozostałym 
dzieciom, czego się 
dowiedziała. Za-
pytaj dzieci, co ich 
zdaniem stało się z ludźmi, 
którzy postąpili zgodnie z przesłaniem Noego, a co 
z tymi, którzy go nie posłuchali (zob. I Ks. Mojże-
szowa 7:23). Złóż świadectwo, że Bóg przemawia do 
nas poprzez Swoich proroków i że jeśli będziemy 
postępować zgodnie z ich naukami, będziemy 
bezpieczni.

Tydzień 2.: Prorocy z pism świętych są przykładem dla mojej rodziny.

Przedstaw doktrynę (naśladowanie przykładu): 
Wyklaszcz prosty rytm i poproś, aby dzieci go po-
wtórzyły, naśladując twój przykład. Omów, co to jest 
przykład. Wyjaśnij, że prorocy z pism świętych są 
dla nas przykładem.

Wzmocnij zrozumienie i zachęcaj do stosowa-
nia (czytanie fragmentów z pism świętych): Podziel 
dzieci na grupy. Daj osobie dorosłej z każdej grupy 
jeden z następujących pasków i poproś ją, aby prze-
czytała dzieciom ze swojej grupy wypisany na nim 
fragment:

Jan Chrzciciel: NiP 84:27–28 (był ochrzczony)

Alma Młodszy: Mosjasz 27:23–24 (odpokutował)

Jozue: Ks. Jozuego 24:15 (służył Panu)

król Beniamin: Mosjasz 2:17–18 (służył innym 
ludziom)

Lehi: 1 Nefi 1:5 (modlił się)

Nefi: 1 Nefi 3:7 (przestrzegał przykazań)

brat Jereda: Eter 3:9 (miał wiarę)

Poproś dzieci, aby przysłuchiwały się historii i 
dowiedziały się, co zrobił prorok, by dać przykład. 
Poproś każdą grupę, aby powiedziała pozostałym 
dzieciom o tym, co godnego naśladowania zrobił 
prorok.

Tydzień 3.: Moja rodzina będzie błogosławiona, kiedy będziemy naśladować 
proroka.

Przedstaw doktrynę (postępowanie według wska-
zówek): Przygotuj pasek papieru z napisem: „Moja 
rodzina będzie błogosławiona, kiedy będziemy 
naśladować proroka” i ukryj go w klasie przed 
rozpoczęciem zajęć Organizacji Podstawowej. Poproś 
dziecko, aby postępowało według twoich wskazówek 
i odnalazło pasek. Wyjaśnij, że tak jak dziecko kie-
rowało się twoimi wskazówkami, tak nasze rodziny 

mogą postępować zgodnie ze wskazówkami proroka. 
Poproś dzieci, aby wspólnie przeczytały to, co jest 
napisane na pasku.

Wzmocnij zrozumienie (słuchanie osób prze-
mawiających): Skontaktuj się z wyprzedzeniem z 
kilkoma rodzinami i poproś je o przyjście na zajęcia 
Organizacji Podstawowej, aby powiedzieć o tym, jak 
posłuszeństwo prorokowi błogosławi ich rodzinę.

Powtarzanie doktryny: 
W tym miesiącu dzieci będą 
poznawać różne przykłady 
z pism świętych ilustru-
jące doktrynę, zgodnie z 
którą rodziny są błogo-
sławione, kiedy naśladują 
proroka. Zastanów się nad 
poproszeniem dzieci, aby 
wypowiadały tę doktrynę 
każdego tygodnia.

Pieśń: Pieśń wybrana 
przez ciebie ze 
śpiewnika Hymny 
oraz pieśni dla dzieci 
lub z czasopism 
kościelnych.

10

maj

Pozwalając dzieciom 
na udział w lekcji, 

dajesz im możliwość 
aktywnego uczestnictwa 
w procesie uczenia się.



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 każde z nich, poznając 
ich zainteresowania i troski, 
nazywając je po imieniu 
oraz uważnie je słuchając.

Zachęcaj do stosowania (śpiewanie pieśni i dysku-
sja): Pokaż zdjęcie obecnego proroka i wyjaśnij, że w 
dzisiejszych czasach jesteśmy prowadzeni przez pro-
roka i będziemy błogosławieni, kiedy będziemy go 
słuchać i naśladować. Niech dzieci zaśpiewają pieśń 

„Dziękujemy Ci, Boże, za proroka” (HOPDD, str. 47). 
Znajdź rady i wskazówki, jakich udzielił prorok pod-
czas ostatniej konferencji generalnej. Poproś kilkoro 
dzieci, aby powiedziały, w jaki sposób postępowanie 
zgodnie z tą radą pobłogosławi ich rodziny.

Tydzień 4.: Prorok przemawia do nas podczas konferencji generalnej.

Przedstaw doktrynę (oglądanie zdjęć): Poproś 
dzieci, żeby wstały, jeżeli wiedzą, kto prowadzi Ko-
ściół. Pokaż zdjęcie proroka i zapytaj dzieci, jak on 
się nazywa. Wyjaśnij, że Bóg przemawia do nas za 
jego pośrednictwem. Pokaż zdjęcie Centrum Konfe-
rencyjnego. Powiedz dzieciom, że w tym budynku 
odbywa się konferencja generalna, podczas której 
przemawia do nas prorok.

Wzmocnij zrozumienie (omawianie historii z 
pism świętych): Powiedz dzieciom, że Bóg zawsze 
przemawia do Swego ludu poprzez proroków. Pokaż 
ilustrację przedstawiającą króla Beniamina i opo-
wiedz historię zawartą w księdze Mosjasza 2:1–8. 
Poproś dzieci, by odegrały tę historię. Przypomnij 

im, że król Beniamin przemawiał z wieży, a potem 
jego słowa zostały spisane, aby każdy mógł je 
przeczytać. Poproś dzieci, aby porównały historię 
króla Beniamina z tym, co dzieje się dzisiaj podczas 
konferencji generalnej.

Używanie prostych rekwizytów czy kostiumów może wzbogacić 
lekcje Organizacji Podstawowej i przyciągnąć uwagę dzieci.
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Obrzędy kapłańskie i praca świątynna 
błogosławią moją rodzinę
„Cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie” (Ew. Mateusza 18:18).
Uzupełnij znajdujące się tutaj pomysły własnymi propozycjami. Zaplanuj, w jaki sposób przedstawisz 
doktrynę dzieciom oraz jak pomożesz im ją zrozumieć i zastosować w życiu. Zadaj sobie pytanie: 
„Jakie zajęcia pomogą dzieciom w nauce i jak mogę pomóc im odczuwać wpływ Ducha?”.

Tydzień 1.: Obrzędy kapłańskie błogosławią i wzmacniają moją rodzinę.

Przedstaw doktrynę (śpiewanie pieśni): Poproś 
dzieci, aby podczas wspólnego śpiewania drugiej 
zwrotki pieśni „Love Is Spoken Here” [Miłość ma tu 
plon] (CS, 190–91) wsłuchały się w jej słowa i zwró-
ciły uwagę na to, co błogosławi ich rodzinę. Powiedz, 
że obrzędy świątynne mogą błogosławić i wzmacniać 
wszystkie rodziny.

Wzmocnij zrozumienie (omawianie ilustracji): Po-
dziel dzieci na grupy i daj każdej z nich po jednym 
zdjęciu przedstawiającym obrzęd kapłański. Poproś 
każdą grupę, aby zastanowiła się nad kilkoma wska-
zówkami, które pomogłyby pozostałym dzieciom 
w odgadnięciu, jaki obrzęd przedstawiony jest na 
ich zdjęciu (na przykład: „Ten obrzęd odbywa się w 
każdą niedzielę w kościele”). Poproś każdą grupę, 
aby podała swoje wskazówki, a reszta dzieci niech 
odgadnie, jaki obrzęd kapłański jest opisywany. Po 

odgadnięciu omów, w jaki sposób ten obrzęd nas 
błogosławi i wywieś zdjęcie na tablicy.

Zachęcaj do stosowania (dzielenie się pomy-
słami): Poproś dzieci, aby w domu porozmawiały 
ze swoimi rodzinami na temat tego, kiedy obrzędy 
kapłańskie błogosławiły ich życie i ich wzmacniały.

Tydzień 2.: Świątynie umożliwiają rodzinom życie razem na zawsze.

Przedstaw doktrynę (śpiewanie pieśni): Pokaż 
dzieciom zdjęcie świątyni, która znajduje się najbli-
żej waszego miejsca zamieszkania. Zachęć je do za-
śpiewania pierwszej zwrotki pieśni „I Love to See the 
Temple” [Gdy patrzę na świątynię] (CS, 95). Zwróć 
uwagę na słowa: „kiedyś wejdę tam”, a kiedy będzie-
cie razem śpiewać drugą zwrotkę, poproś dzieci, aby 
posłuchały, dlaczego członkowie Kościoła chodzą 
do świątyni. Omów ich odpowiedzi i podkreśl, że 
obrzędy świątynne umożliwiają rodzinom życie 
razem na zawsze.

Zachęcaj do stosowania (rysowanie): Daj każ-
demu dziecku kartkę z prostym rysunkiem przed-
stawiającym świątynię (szkic dostępny na stronie: 
sharingtime.lds.org). Poproś dzieci, by narysowały 
obrazki przedstawiające członków ich rodziny trzy-
mających się za ręce w pobliżu świątyni. Zachęć je, 
by pokazały swoje rysunki rodzinom w domu.

Pieśń: Pieśń wybrana 
przez ciebie ze 
śpiewnika Hymny 
oraz pieśni dla dzieci 
lub z czasopism 
kościelnych.

Nauczanie innych: 
Kiedy dzieci dzielą się z 
innymi tym, czego się uczą 
w Organizacji Podsta-
wowej, wzmacnia się ich 
zrozumienie i świadectwo 
na temat danej doktryny. W 
tym miesiącu są zachęcane 
do podzielenia się w domu 
tym, czego się nauczyły. 
Stworzy to w domu okazje 
do dyskusji na temat ewan-
gelii oraz wzmocni rodzinę.

Umożliwianie dzieciom narysowania tego, o czym 
się uczyły, wzmacnia ich zrozumienie doktryny.
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Kliknij tutaj, aby pobrać zarys świątyni.



Pieśni: Podczas śpiewania 
z dziećmi nowej pieśni, 
śpiewaj dzieciom jedną 
linijkę tekstu, a one niech 
ją powtarzają. Powta-
rzaj to z każdą linijką.

Tydzień 3.: Mogę już teraz przygotować się do tego, by być godnym wejścia do 
świątyni.

Przedstaw doktrynę (śpiewanie pieśni): Poproś 
dzieci, aby podczas śpiewania pierwszej zwrotki 
pieśni „I Love to See the Temple” [Gdy patrzę na 
świątynię] (CS, 95) wsłuchały się w słowa i zwróciły 
uwagę na to, jakie jest ich święte zadanie. Powiedz 
im, że już teraz mogą przygotować się na wejście do 
świątyni w przyszłości.

Wzmocnij zrozumienie (omawianie bycia god-
nym): Pokaż zdjęcie przedstawiające świątynię. Wy-

jaśnij, że ponieważ świątynia jest 
miejscem świętym, wejść do niej 
mogą jedynie godne osoby. Po-
wiedz dzieciom, że życie zgodne z 
normami zawartymi w broszu-
rze Dla wzmocnienia młodzieży 
przygotuje nas do bycia godnymi. 
Na osobnych paskach papieru 
zapisz kilka norm. Podziel 
dzieci na grupy i daj każdej z 
nich po jednym pasku. Niech 

każda grupa wstanie i wyjaśni, w jaki sposób życie 
zgodne z daną normą przygotuje nas do tego, by być 
godnym wejścia do świątyni.

Zachęcaj do stosowania (gra): Na osobnych kart-
kach narysuj usta, oczy, uszy, dłonie i stopy (proste 
rysunki znajdują się na stronie: sharingtime.lds.
org). Podczas gdy pianista gra pieśń „I Love to See 
the Temple” [Gdy patrzę na świątynię], niech dzieci 

przekazują sobie rysunki. Kiedy muzyka zamilknie, 
poproś dzieci trzymające obrazki, aby powiedziały 
o jednej rzeczy, jaką mogą zrobić przy użyciu danej 
części ciała, aby przygotować się do pójścia do świą-
tyni (na przykład: ustami mogą się modlić, mówić 
w uprzejmy sposób i wypowiadać słowa prawdy). 
Powtórzcie zabawę tyle razy, na ile czas pozwoli.

Tydzień 4.: Historia rodziny łączy mnie z moimi przodkami.

Wzmocnij zrozumienie (słuchanie historii): 
Opowiedz następującą historię. „Pewna rodzina 
kochała muzykę i śpiew. Dzięki badaniom nad 
historią rodziny jej członkowie dowiedzieli się, że 
ich przodkowie — Mary 
Jones i jej rodzice — rów-
nież kochali muzykę i śpiew. 
Rodzina Jonesów kochała też 
Kościół. Ochrzczeni zostali 
na walijskiej wsi i postano-
wili przeprowadzić się do 
Utah. Podczas podróży oboje 
rodzice Mary zmarli i choć 
sama była małą dziewczynką, 
przemierzyła pieszo równiny, 
niosąc drewniane pudełko 
wypełnione hymnami ko-
ścielnymi napisanymi przez 
jej ojca. Później Mary za-
szczepiła w swoich dzieciach 
miłość do śpiewu. Dzisiaj jej 
prapraprawnukowie uwiel-
biają śpiewać. Dzieci te czują 
jedność z Mary i wiedzą, że 
to ona przekazała im miłość 
do Kościoła i do śpiewu”.

Zachęcaj do stosowania (kolorowanie): Każdemu 
dziecku daj dwie kartki — na jednej napisz: „Ja”, na 
drugiej: „Mój przodek”. Poproś je, aby narysowały 
siebie na kartce z napisem „Ja”. Następnie zachęć 

je, aby w domu poprosiły 
swoich rodziców, by opowie-
dzieli o jednym z przodków 

— dzięki temu będą mogły 
narysować swojego przodka 
na drugiej kartce.
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Stajemy się członkami Kościoła 
poprzez chrzest i konfirmację
„Jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego”  
(Ew. Jana 3:5).
Uzupełnij znajdujące się tutaj pomysły własnymi propozycjami. Zaplanuj, w jaki sposób przedstawisz 
doktrynę dzieciom oraz jak pomożesz im ją zrozumieć i zastosować w życiu. Zadaj sobie pytanie: 
„Jakie zajęcia pomogą dzieciom w nauce i jak mogę pomóc im odczuwać wpływ Ducha?”.

Tydzień 1.: Kościół Jezusa Chrystusa został przywrócony.

Przedstaw doktrynę (oglądanie zdjęcia): Pokaż 
wizerunek Proroka Józefa Smitha i poproś dzieci, 
aby powiedziały, co wiedzą na jego temat. Wyjaśnij, 
że Kościół Jezusa Chrystusa został przywrócony 
poprzez Józefa Smitha.

Wzmocnij zrozumienie (lekcja poglądowa): Wyjaś-
nij, że kiedy Jezus Chrystus był na ziemi, zorganizo-
wał Swój Kościół wraz z przywództwem kapłańskim 
i prawdziwymi doktrynami. Poproś dzieci, aby wy-
mieniły kilka nauk i przywódczych powołań kościel-
nych, a wraz z każdą odpowiedzią niech stawiają na 
stole klocek, aby utworzyć budowlę. Kiedy budowla 
będzie gotowa, wyjaśnij, że symbolizuje ona Kościół 
Jezusa Chrystusa. Pokaż ilustracje przedstawiające 
ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Chrystusa i wyjaś-
nij, że po tych wydarzeniach ludzie zaczęli rozpo-
wszechniać błędne nauki. Przewróć budowlę, kiedy 
będziesz pokrótce wyjaśniać, czym jest Odstępstwo. 
Omów powołanie Józefa Smitha związane z przywró-
ceniem Kościoła i powtórz te same nauki i przywód-
cze powołania, o których wspomniały dzieci, kiedy 
będziesz odbudowywać budowlę. Złóż świadectwo o 
Przywróceniu Kościoła poprzez Józefa Smitha.

Tydzień 2.: Staję się członkiem Kościoła poprzez chrzest i konfirmację.

Przedstaw doktrynę (oglądanie zdjęć): Udawaj, 
że jesteś reporterką. Powiedz dzieciom: „Witam w 
programie Dobre Wiadomości! Dzisiaj mam wam do 
przekazania najwspanialszą wiadomość — każdy z 
was może stać się członkiem prawdziwego Kościoła 
Jezusa Chrystusa! Jest to jedna z najważniejszych 
rzeczy, jakie możecie zrobić w swoim życiu. Człon-
kiem Kościoła staje się poprzez chrzest (pokaż 
ilustrację przedstawiającą chrzest dziecka) i konfirmację 
(pokaż ilustrację przedstawiającą konfirmację dziecka)”.

Wzmocnij zrozumienie (czytanie fragmentów z 
pism świętych): Podziel dzieci na grupy i każdej z 
nich przydziel po jednym lub więcej z poniższych 
fragmentów z pism świętych. Poproś, aby wyobraziły 
sobie, co by powiedziały, gdyby reporterka zadała im 
poniższe pytania. Niech poszukają swoich odpowie-
dzi w pismach świętych.

 1. Dlaczego muszę być ochrzczona?  
(Zob. Ew. Jana 3:5; Dzieje Apostolskie 2:38).

 2. W jakim wieku mogę być ochrzczona?  
(Zob. NiP 68:27).

 3. Kto może mnie ochrzcić? (Zob. NiP 20:73).

 4. W jaki sposób powinnam być ochrzczona?  
(Zob. NiP 20:74).

 5. Co symbolizuje chrzest?  
(Zob. List do Rzymian 6:3–5).

 6. W jaki sposób mam przygotować się do chrztu? 
(Zob. Alma 7:15–16; 19:35).

 7. Jaką obietnicę składam podczas chrztu?  
(Zob. Mosjasz 18:10).

 8. Jaką obietnicę składam każdej niedzieli, kiedy 
przyjmuję sakrament i odnawiam swoje przymie-
rza chrztu? (Zob. NiP 20:77).

Zachęcaj do stosowania (odpowiadanie na pyta-
nia): Udawaj, że przeprowadzasz wywiad z kilkor-
giem dzieci. Poproś, aby zdały sprawozdanie z tego, 
czego się dowiedziały na temat tego, jak zostałaś 
członkiem Kościoła.

Pieśń: „Baptism” 
[Chrzest]
(CS, 100–101)

lipiec

Jeśli nie masz materiałów 
potrzebnych do lekcji 

poglądowej opisanej w 
tygodniu 1., możesz użyć 

dostępnych ci materiałów.
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Tydzień 3.: Duch Święty pociesza i prowadzi mnie.

Przedstaw doktrynę i wzmocnij zrozumienie 
(wysłuchanie świadectw): Poproś dzieci, aby wy-
szeptały: „Duch Święty pociesza i prowadzi mnie”. 
Poproś jednego z nauczycieli, aby pokrótce powie-
dział, jak Duch Święty go pocieszał lub prowadził.

Zachęcaj do stosowania (śpiewanie pieśni): Daj 
każdemu dziecku kartkę i poproś, aby zapisały kilka 
słów, które przychodzą im do głowy, kiedy myślą o 
tym, w jaki sposób Duch Święty pociesza nas i nam 
przewodzi. Podczas śpiewania następującej pieśni 

poproś dzieci, aby wsłuchały się w słowa i zwróciły 
uwagę na to, czy są w niej zawarte zapisane przez 
nie słowa: „The Holy Ghost” [Duch Święty] (CS, 105). 
Poproś, aby zakreśliły te słowa, gdy będą je śpiewać. 
Poproś dzieci, aby powiedziały, jakie słowa zakre-
śliły i omówcie ich znaczenie. Możesz też zachęcić 
dzieci, aby powiedziały, jakie słowa nie zostały 
zakreślone. Poproś kilkoro dzieci, aby opowiedziały, 
kiedy Duch Święty przyniósł im pociechę lub za-
pewnił im przewodnictwo.

Tydzień 4.: Mogę poznać prawdę poprzez moc Ducha Świętego.

Przedstaw doktrynę (odróżnianie prawdy od 
błędu): Na oddzielnych kartkach zapisz kilka zdań, 
które w oczywisty sposób są prawdziwe oraz takie, 
które są ewidentnie fałszywe (na przykład: „Słońce 
jest gorące”, „Lód jest ciepły”, „Gwiazdy świecą nocą” 
i „Ogień jest zimny”). Poproś dziecko, aby wybrało 
jedno zdanie i przeczytało je na głos. Pozostałe 
dzieci niech wstaną, jeśli zdanie jest prawdziwe i 
niech siedzą, jeśli jest fałszywe. Zapytaj: „Skąd o tym 
wiecie?”. Powtórz tę zabawę z każdą kartką. Wyjaś-
nij, że jeszcze jednym sposobem na dowiedzenie się, 
czy coś jest prawdą, jest przekonanie się o tym mocą 
Ducha Świętego. Przeczytaj Moroni 10:5.

Wzmocnij zrozumienie (czytanie fragmentów z 
pism świętych): Wyjaśnij, że dzięki mocy Ducha 

Świętego możemy poznać prawdę; możemy usłyszeć 
głos Zbawiciela lub możemy poczuć, jak przemawia 
On do naszych umysłów i serc. W widocznym miej-
scu umieść ilustracje przedstawiające głowę (umysł), 
serce i ucho (przykładowe ilustracje znajdują się 
na stronie: sharingtime.lds.org). Podziel dzieci 
na cztery grupy. Każdą grupę poproś, aby chó-
rem odczytała jeden z następujących fragmentów 
(zob. „Czytanie chórem”, NNMWP, 159): NiP 11:13, 
Helaman 5:45, NiP 8:2, Helaman 5:46–47. Kiedy 
każda grupa czyta swój fragment, niech pozostałe 
dzieci wskażą — poprzez umieszczenie dłoni na 
głowie, sercu lub uszach — która ilustracja pasuje 
do danego fragmentu .

Pisma święte: Ważne 
jest, żeby dzieci uczyły 
się prawd ewangelii z 
pism świętych. Pomóż 
dzieciom skupić się i 
słuchać, kiedy czytane są 
pisma święte. Nawet małe 
dzieci mogą wsłuchiwać 
się w poszczególne słowa, 
kiedy czytasz werset.

Muzyka: Włącz do 
swojego nauczania pieśni 
Organizacji Podstawo-
wej. To pomoże dzieciom 
zapamiętywać, czego były 
uczone. „Możemy poczuć i 
nauczyć się bardzo szybko 
przez muzykę […] niektó-
rych duchowych rzeczy, 
jakie w innym wypadku 
byłyby przyswajane bardzo 
powoli” (Boyd K. Packer, 
w: NNMWP, str. 45).

Pomóż dzieciom zrozumieć, że uczucie spokoju i miłości, jakie mają podczas uczenia się o 
ewangelii, pochodzi od Ducha Świętego. W tym celu zapewnij dzieciom atmosferę czci.
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Udział we właściwych zajęciach 
wzmocni moją rodzinę
„Udane małżeństwa i rodziny powstają i trwają w oparciu o zasady wiary, modlitwy,  
pokuty, przebaczenia, szacunku, miłości, współczucia, pracy i zdrowej rekreacji”  
(„Rodzina: Proklamacja dla świata”).
Uzupełnij znajdujące się tutaj pomysły własnymi propozycjami. Zaplanuj, w jaki sposób przedstawisz 
doktrynę dzieciom oraz jak pomożesz im ją zrozumieć i zastosować w życiu. Zadaj sobie pytanie: 
„Jakie zajęcia pomogą dzieciom w nauce i jak mogę pomóc im odczuwać wpływ Ducha?”.

Tydzień 1.: „Módlcie się z waszymi rodzinami do Ojca, […] aby wasze [rodziny] 
były błogosławione” (3 Nefi 18:21).

Przedstaw doktrynę (oglądanie ilustracji oraz 
czytanie fragmentów z pism świętych): Pokaż ilustrację 
przedstawiającą Jezusa Chrystusa i powiedz dzieciom, 
że nauczał On: „Módlcie się z waszymi rodzinami do 
Ojca, […] aby wasze [rodziny] były błogosławione” 
(3 Nefi 18:21). Kilkakrotnie powtórz z dziećmi ten 
fragment. Pokaż zdjęcie modlącej się rodziny i omów 
z dziećmi, co ono przedstawia. Wyjaśnij, że podczas 
rodzinnej modlitwy dziękujemy Ojcu Niebieskiemu 
za otrzymane błogosławieństwa i prosimy Go o po-
moc i błogosławienie naszych rodzin.

Wzmocnij zrozumienie i zachęcaj do stoso-
wania (śpiewanie i dzielenie się pomysłami): Poproś 
dzieci, aby utworzyły jedno lub więcej kół. Zaśpie-
wajcie pieśń „Family Prayer” [Rodzinna modlitwa] 
(CS, 189). Poproś każde dziecko, aby powiedziało, 
za co może podziękować lub o co może poprosić 
Ojca Niebieskiego podczas modlitwy rodzinnej, 
a następnie niech dziecko złapie za rękę kolejne 
dziecko w kręgu. Kiedy wszystkie dzieci będą trzy-

mały się za ręce, podkreśl, w jaki sposób rodziny 
są połączone, jak są błogosławione i wzmacniane 
poprzez modlitwę rodzinną.

Tydzień 2.: Domowy wieczór rodzinny wzmacnia moją rodzinę.

Przedstaw doktrynę (powtarzanie doktryny): Po-
dziel Organizację Podstawową na trzy grupy. Poproś, 
aby jedno dziecko z każdej grupy trzymało rekwi-
zyty wymienione poniżej, a dzieci z danej grupy 
niech wstaną i powtórzą razem odpowiednią frazę:

Niech dzieci wymienią się rekwizytami i powtórzą 
zabawę, aż wszystkie grupy powiedzą każdą frazę.

Wzmocnij zrozumienie (wyobrażanie sobie silnych 
rodzin): Pokaż portret Prezydenta Josepha F. Smitha 
i wyjaśnij, że w 1915 r. zapoczątkował on zwyczaj 

organizowania domowego 
wieczoru rodzinnego i 
obiecał „wspaniałe błogo-
sławieństwa” związane z 
regularnym ich przepro-
wadzaniem. Pokaż zdjęcie 
obecnego proroka i wyjaśnij, 
że niemal 100 lat później 
nasz prorok nadal świadczy o tym, że domowy wie-
czór rodzinny wzmocni nasze rodziny. Poproś kilkoro 
dzieci, aby przedstawiły członków rodziny i stanęły 
razem ze splecionymi ramionami. Niech inne dziecko 
spróbuje odciągnąć jedno z nich. Wyjaśnij, że rodziny 
są silniejsze, kiedy mają domowe wieczory rodzinne.

Zachęcaj do stosowania (odgrywanie domowego 
wieczoru rodzinnego): Poproś kilkoro dzieci, aby 
opowiedziały, co lubią robić podczas domowego 
wieczoru rodzinnego. Zapisz ich pomysły na tablicy. 
Zachęć dzieci, aby pomagały w organizowaniu wie-
czorów rodzinnych i aktywnie brały w nich udział.

Pieśń: „Dziękuję Ci, 
Ojcze”
(HOPDD, str. 98)

Uczenie się na pamięć 
fragmentów z pism 
świętych może pomóc 
dzieciom w przyswoje-
niu doktryn ewangelii. 
Duch pomoże dzieciom 
przypominać sobie te 
słowa w razie potrzeby w 
ciągu całego ich życia.

sierpień

Ruch podczas zajęć Organizacji Podstawowej 
sprawia, że dzieci są aktywnie zaangażowane 

i skupione. Dostosuj zabawy do potrzeb 
twojej Organizacji Podstawowej.
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Tydzień 3.: Studiowanie pism świętych daje mi i mojej rodzinie duchową siłę.

Przedstaw doktrynę (odpowiadanie na pytania): 
Poproś dzieci, aby napięły mięśnie ramion i poka-
zały swą siłę fizyczną. Zapytaj, co mogą robić, aby 
być silniejsze pod względem fizycznym. Podnieś do 
góry pisma święte i wyjaśnij, że nasze duchy mogą 
być silniejsze, kiedy czytamy pisma święte. Poproś 
dzieci, aby mówiły: „pisma święte” za każdym razem, 
gdy podniesiesz swój egzemplarz. Zadaj kilka pytań, 
na które można odpowiedzieć tą właśnie frazą, jak 
np.: „Co może pomóc mi mieć dobre myśli?” i „Jak 
mogę zdobyć siłę, by wybierać dobro?”. Podnoś w 
górę pisma święte po każdym pytaniu, aby dzieci 
mogły odpowiedzieć. (Jeśli dzieci przyniosły swoje 
pisma święte do Organizacji Podstawowej, poproś 
je, aby podnosiły swoje egzemplarze, kiedy mówią 

„pisma święte” w odpowiedzi na twoje pytania).

Wzmocnij zrozumienie (omawianie historii z 
pism świętych): Przygotuj na tablicy trzy rysunki, 
które symbolizują to, w jaki sposób kuszony był 
Chrystus, o czym jest mowa w Ew. Mateusza 4:1–11. 
Pod każdym rysunkiem zapisz odpowiadający 
odsyłacz (Ew. Mateusza 4:4, Ew. Mateusza 4:7 i Ew. 
Mateusza 4:10). Wyjaśnij, że Jezus Chrystus korzy-
stał z pism świętych, kiedy był kuszony. Przeczytaj 
na głos Ew. Mateusza 4:1–11, zatrzymując się po 
każdej pokusie i pytając: „Co dało Jezusowi siłę du-
chową?”. Podnieś pisma święte, aby pomóc dzieciom 
w udzieleniu odpowiedzi. Poproś jedno dziecko, aby 

przeczytało odpowiedź Jezusa Chrystusa z pism 
świętych. Wyjaśnij, że „napisano” oznacza, iż Jezus 
cytował fragment z pisma świętego.

Zachęcaj do stosowania (uczenie się fragmentów 
pism świętych na pamięć): Poproś każdą klasę o 
wybranie i nauczenie się na pamięć krótkiej frazy z 
pism świętych, która może dać im i ich rodzinom 
duchową siłę (na przykład: Ew. Łukasza 1:37, 1 Nefi 
3:7 lub NiP 10:5).

Tydzień 4.: Sabat jest dniem odpoczynku i oddawania czci.

Przedstaw doktrynę (porządkowanie słów): Daj każdej klasie kopertę zawierającą siedem kartek, na któ-
rych zapisane jest po jednym słowie zdanie: Sabat jest dniem odpoczynku i oddawania czci. Poproś dzieci, aby 
ułożyły słowa we właściwej kolejności. Omów znaczenie słów „odpoczynek” i „oddawanie czci”. Powtórzcie 
to zdanie razem.

Wzmocnij zrozumienie (omawianie fragmentów z 
pism świętych): Napisz na tablicy poniższe odsyłacze 
do pism świętych: II Ks. Mojżeszowa 20:8–11; Ew. 
Łukasza 23:56; Mosjasz 18:23; Nauki i Przymierza 
68:29. Wyjaśnij, że Ojciec Niebieski stworzył świat 
w sześć dni (podnieś do góry sześć palców i poruszaj 
nimi), lecz siódmego dnia odpoczął (podnieś siedem 
palców i trzymaj je nieruchomo) i cały czas nakazuje 
Swoim dzieciom, aby siódmego dnia — dnia Sabatu 

— odpoczywały i zachowywały jego świętość. Poproś 
czworo dzieci, aby odczytały fragmenty z pism 
świętych wypisane na tablicy. Poproś dzieci, aby 

przysłuchiwały się i odkryły, jakich zasad się z nich 
uczymy. Zwróć uwagę, że wszystkie te fragmenty 
spisywane były w różnych okresach historii świata, 
lecz wszystkie one uczą tej samej zasady. Wyjaśnij, 
że zachowywanie świętości dnia Sabatu oznacza 
robienie tego, co zbliża nas do Ojca Niebieskiego.

Zachęcaj do stosowania (gra): Niech dzieci po 
kolei odliczają dni tygodnia, zaczynając od ponie-
działku. Poproś dziecko, które powie „niedziela”, aby 
zaproponowało zajęcia odpowiednie dla dnia Sabatu. 
Powtórz zabawę tyle razy, na ile czas pozwoli.

Pisma święte: Niektóre 
dzieci mogą nie posiadać 
pism świętych. Inne dzieci 
nie potrafią jeszcze czytać. 
Zastanów się, w jaki sposób 
zaangażować wszystkie 
dzieci, kiedy szukacie 
fragmentów w pismach. 
Możesz na przykład napisać 
fragment na tablicy i 
przeczytać go razem albo 
możesz zorganizować 
mniejsze grupy, które będą 
miały jeden zestaw pism.
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Ew. 
Mateusza 

4:7

Ew. 
Mateusza 

4:10

Ew. 
Mateusza 

4:4

Sabat jest dniem odpoczynku i oddawania czci.

Kliknij tutaj, aby pobrać paski ze słowami.



Życie zgodne z zasadami ewangelii 
błogosławi moja rodzinę
„Wierzymy w uczciwość, wierność, cnotę, dobrą wolę, szlachetność i dobroczynność wobec 
wszystkich ludzi, w istocie możemy powiedzieć, że kierujemy się upomnieniem Pawła — we 
wszystkim mamy pełną nadzieję i ufność, przetrwaliśmy wiele i mamy nadzieję wytrwać do 
końca; wszystko, co jest cnotą, zaletą, uznane za dobre czy godne pochwały staje się naszym 
celem” (Zasady Wiary 1:13).
Uzupełnij znajdujące się tutaj pomysły własnymi propozycjami. Zaplanuj, w jaki sposób przedstawisz 
doktrynę dzieciom oraz jak pomożesz im ją zrozumieć i zastosować w życiu. Zadaj sobie pytanie: 
„Jakie zajęcia pomogą dzieciom w nauce i jak mogę pomóc im odczuwać wpływ Ducha?”.

Tydzień 1.: Okazuję wdzięczność, dziękując za wszystkie błogosławieństwa.

Przedstaw doktrynę (słuchanie opowieści i czytanie 
fragmentów z pism świętych): Opowiedz zwięźle hi-
storię o uzdrowieniu dziesięciu trędowatych (zob. Ew. 
Łukasza 17:11–19). Zapytaj dzieci, kto w tej historii 
okazał wdzięczność. Przeczytaj Nauki i Przymierza 
59:7 i zapytaj dzieci, komu powinniśmy okazywać 
wdzięczność i za co powinniśmy Jemu dziękować.

Wzmocnij zrozumienie i zachęcaj do stoso-
wania (gra): Pokaż zdjęcia, które ukazują takie 

błogosławieństwa, jak: rodzina, przyjaciele, jedzenie, 
dom, ziemia, zwierzęta i świątynie. Poproś dzieci, 
aby zamknęły oczy, a ty w tym czasie zabierz jedno 
zdjęcie. Poproś, aby otworzyły oczy i spróbowały po-
wiedzieć, którego zdjęcia brakuje. Rzuć do jednego 
dziecka woreczek wypełniony grochem i poproś, aby 
powiedziało, w jaki sposób można okazać wdzięcz-
ność za to błogosławieństwo. Powtórz zabawę tyle 
razy, na ile czas pozwoli.

Tydzień 2.: Kiedy służę bliźnim, służę Bogu.

Przedstaw doktrynę (czytanie fragmentu z pism 
świętych): Napisz na tablicy następujące zdanie: 
Kiedy ja _________ bliźnim, _________ Bogu. 
Przeczytajcie razem Mosjasz 2:17 i zapytaj dzieci, 
jakiego słowa brakuje w pustych miejscach (służę). 
Poproś dzieci, aby wspólnie powtórzyły to zdanie.

Wzmocnij zrozumienie (słuchanie historii): Opo-
wiedz następującą historię: 

„Ojciec Prezydenta Hebera J. 
Granta zmarł, kiedy ten miał 
zaledwie dziewięć dni. Jego 
matka była bardzo biedna, 
a na życie zarabiała, szyjąc 
ubrania innym ludziom. Cza-
sami szyła bez odpoczynku 
przez tak wiele godzin, że z 
ledwością naciskała pedał ma-
szyny do szycia. Heber często 
wczołgiwał się pod maszynę 
i naciskał za nią pedał. Zimy 
były bardzo mroźne, a Heber 
miał tylko cienki, znoszony 

płaszcz, który miał go chronić przed zimnem. Ma-
rzył o ciepłym płaszczu, ale wiedział, że pieniędzy 
wystarcza ledwo na jedzenie. Ucieszył się, kiedy na 
urodziny od mamy dostał ciepły płaszcz, który mu 
sama uszyła. Była to najcenniejsza rzecz, jaką posia-
dał. Kilka tygodni później Heber zobaczył trzęsącego 
się z zimna chłopca i przypomniał sobie, jakie to 

uczucie. Zdjął nowy płaszcz i poda-
rował go chłopcu”. Możesz pokazać 
krótki film „The Coat” [Płaszcz], 
dostępny na stronie: www.mor-
monchannel.org/the-coat). Powiedz, 
jak Heber służył innym ludziom. 
Poproś kilkoro dzieci i nauczy-
cieli, aby opowiedzieli o swoich 
doświadczeniach związanych ze 
służbą. Powiedz, że kiedy służymy 
innym ludziom, służymy Bogu. 
(Zob. NNMWP, str. 68–70, aby 
zapoznać się z pomysłami na temat 
tego, jak zadawać pytania, aby 
wywiązała się dobra dyskusja).

Różnorodność: Używaj 
różnorodnych metod, kiedy 
razem z dziećmi powta-
rzasz fragmenty z pism 
świętych czy jakieś wyra-
żenia. Możesz na przykład 
poprosić, aby tylko chłopcy 
lub tylko dziewczynki po-
wtarzały zdanie, albo mogą 
mówić głośno lub cicho.
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wrzesień

Zastanów się nad poproszeniem 
dzieci o pomoc w zilustrowaniu 

historii, które opowiadasz w 
Organizacji Podstawowej.



Tydzień 3.: Wierzymy w uczciwość.

Przedstaw doktrynę (słuchanie historii i recytowa-
nie fragmentu z pism świętych): Opowiedz historię 
o dziecku, które mówi innemu dziecku o swojej 
wyprawie na ryby i znacznie wyolbrzmia wielkość 
złapanej ryby. Zapytaj dzieci, co to dziecko zrobiło 
niewłaściwego i co powinno było zrobić. Poproś 
dzieci, aby pomyślały o jednej z Zasad Wiary, która 
pomogłaby im pamiętać, żeby mówić prawdę. 
Wspólnie powtórzcie początek trzynastej Zasada 
Wiary („Wierzymy w uczciwość”).

Zachęcaj do stosowania (reagowanie na sytu-
acje): Przedstaw jakąś sytuację, w której dzieci mogą 
odczuwać pokusę, aby być nieuczciwymi, jak w 
przypadku gdy rodzic pyta, kto zostawił zabawkę na 
podłodze. Poproś dzieci, aby wstały, kiedy wiedzą, 
co zrobić, aby zachować się uczciwie. Niech kilkoro 
dzieci poda odpowiedź. Jeśli czas na to pozwala, 
powtórz zabawę, podając inne sytuacje. Zachęć 
dzieci, aby powtarzały w myślach słowa: „Wierzymy 
w uczciwość”, kiedy odczuwają pokusę, by zachować 
się niewłaściwie.

Tydzień 4.: Kiedy żyję według zasad ewangelii, daję innym dobry przykład do 
naśladowania.

Przedstaw doktrynę (inscenizowanie historii): 
Opowiedz poniższą historię i poproś dzieci, żeby 
zainscenizowały ją razem z tobą: „Udaliście się na 
wycieczkę w góry ze swoją rodziną i wtedy rozpętała 
się straszna śnieżyca (dygocz). Nie widzicie drogi po-
wrotnej do obozowiska (zrób dłonią daszek na oczami 
i rozglądaj się). Wtedy przyszedł tata w dużych, cięż-
kich butach (maszeruj w miejscu). Powiedział: ‘Znam 
drogę powrotną! Idźcie za mną!’. Ojciec zostawiał na 
śniegu duże ślady, którymi mogliście iść”. Wyjaśnij, 
że tak, jak możemy podążać śladem stóp ojca, inni 
mogą widzieć i naśladować dobry przykład, który 
dajemy, kiedy żyjemy zgodnie z zasadami ewangelii. 
Poproś dzieci, aby powtarzały za tobą: „Kiedy żyję 
według ewangelii, daję innym dobry przykład do 
naśladowania”.

Wzmocnij zrozumienie i zachęcaj do sto-
sowania (czytanie fragmentów z pism świętych i 
omawianie norm): Niech dzieci przeczytają I List 
do Tymoteusza 4:12. Wypisz na osobnych kartkach 
kilka norm z broszury Dla wzmocnienia młodzieży, 
które twoim zdaniem są odpowiednie dla dzieci. 
Kartki umieść w pojemniku. Poproś, aby jedno 
dziecko wybrało jedną kartkę i opowiedziało o oso-
bistym doświadczeniu związanym z daną normą lub 
wyjaśniło, jak życie zgodne z nią jest dobrym przy-
kładem do naśladowania. Powtórz zajęcia odnosząc 
się do pozostałych norm.

  

Opowiadanie: Opowia-
danie historii skupia uwagę 
dzieci i pomaga im odnieść 
się do zasad ewangelii. 
Zapoznaj się z historiami 
na tyle, żebyś mogła 
opowiadać je własnymi 
słowami — z ekspresją 
i podekscytowaniem.
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Dokument „Rodzina: Proklamacja dla 
świata” pochodzi od Boga i ma pomóc 
mojej rodzinie
„To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna” 
(Ew. Jana 15:11).
Uzupełnij znajdujące się tutaj pomysły własnymi propozycjami. Zaplanuj, w jaki sposób przedstawisz 
doktrynę dzieciom oraz jak pomożesz im ją zrozumieć i zastosować w życiu. Zadaj sobie pytanie: 
„Jakie zajęcia pomogą dzieciom w nauce i jak mogę pomóc im odczuwać wpływ Ducha?”.

Tydzień 1.: Dokument „Rodzina: Proklamacja dla świata” pochodzi od Boga i 
ma pomóc mojej rodzinie.

Przedstaw doktrynę: Pokaż dzieciom ilustra-
cję przedstawiającą Dziesięcioro Przykazań oraz 
pisma święte. Zapytaj: „Skąd pochodzą te rzeczy?”. 
Wyjaśnij, że pochodzą od Boga i dane są poprzez 
Jego proroków, abyśmy wiedzieli, co mamy robić. 
Pokaż dzieciom dokument „Rodzina: Proklamacja 
dla świata” i wyjaśnij, że pochodzi on od Boga i dany 
jest poprzez Jego proroków w dniach ostatnich, aby 
pomóc naszym rodzinom.

Wzmocnij zrozumienie (śpiewanie pieśni): Wy-
jaśnij, że nie wszystkie rodziny są takie same, ale 

każda jest ważna. Bóg chce, aby wszystkie rodziny 
były szczęśliwe i powróciły do Niego. Każdej klasie 
daj paski z różnymi zdaniami pochodzącymi z pro-
klamacji. Poproś dzieci, żeby zastanowiły się, jaka 
pieśń odnosi się do ich zdania. Poproś, aby klasy po 
kolei odczytywały na głos swoje zdania i dyrygowały 
pozostałymi dziećmi podczas śpiewania wybranej 
przez nie pieśni. Złóż świadectwo, że rodziny będą 
błogosławione, kiedy będą postępować zgodnie z 
naukami zawartymi w proklamacji na temat rodzin.

Tydzień 2.: Małżeństwo pomiędzy mężczyzną i kobietą stanowi podstawę 
Bożego planu.

Wzmocnij zrozumienie (słuchanie i opowiadanie 
historii): Opowiedz historię o tym, że Adam był 
pierwszym człowiekiem na ziemi. Niech jedno 
dziecko przeczyta I Ks. Mojżeszową 2:18, a pozostałe 
dzieci niech słuchają, co powiedział Ojciec Niebieski 
(„Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam”). Wy-
jaśnij, że stworzył On Ewę, która poślubiła Adama. 
Niech jedno dziecko przeczyta I Ks. Mojżeszową 
3:20, a reszta dzieci niech słucha, jak Adam nazwał 
swoją żonę (Ewa). Następnie niech któreś dziecko 
przeczyta I Ks. Mojżeszową 1:28. Pozostali niech słu-
chają, co nakazał Ojciec Niebieski Adamowi i Ewie 

(„rozradzajcie się”, czyli „załóżcie rodzinę”). Wyjaś-
nij, że bez małżeństwa Adama i Ewy nie mógłby być 
zrealizowany plan Boga związany ze sprowadzeniem 
na ziemię Jego dzieci. Poproś kilkoro dzieci, by 
ponownie opowiedziały tę historię.

Zachęcaj do stosowania (oglądanie zdjęć): 
Wyjaś nij, że przykazanie Ojca Niebieskiego mówiące, 
że mężczyzna i kobieta mają być poślubieni i założyć 
rodzinę, jest równie ważne dzisiaj, jak było ważne w 
czasach Adama i Ewy. Pokaż zdjęcie przedstawiające 
rodziny, a dzieci niech wskażą mężczyznę, kobietę 
i dzieci.

Tydzień 3.: Kiedy życie rodzinne opiera się na naukach Jezusa Chrystusa, 
możemy być szczęśliwi.

Przedstaw doktrynę (oglądanie ilustracji): Niech 
jedno dziecko trzyma zdjęcie przedstawiające 
rodzinę. Zapytaj, co powinno znajdować się u 
podstawy naszego życia rodzinnego, abyśmy mogli 
być szczęśliwi. Niech inne dziecko trzyma ilustra-
cję przedstawiającą Jezusa Chrystusa. Wyjaśnij, że 
kiedy życie rodzinne opiera się na naukach Jezusa 
Chrystusa, możemy być szczęśliwi.

październik
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 Ta proklamacja została przeczytana przez prezydenta Gordona B. Hinckleya jako część jego przesłania podczas 
Generalnego Spotkania Stowarzyszenia Pomocy, 23 września 1995 roku w Salt Lake City, Utah. 

  RADA PREZYDENTA KOŚCIOŁA I RADA DWUNASTU APOSTOŁÓW 
KOŚCIOŁA JEZUSA CHRYSTUSA ŚWIĘTYCH W DNIACH OSTATNICH 

   MY, RADA PREZYDENTA KOŚCIOŁA  i Rada Dwu-

nastu Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych 

w Dniach Ostatnich, uroczyście ogłaszamy, że małżeń-

stwo między mężczyzną i kobietą jest wyświęcone od 

Boga i że rodzina zajmuje centralne miejsce w planie 

Stworzyciela dotyczącym wiecznego przeznaczenia 

Jego dzieci.

   WSZYSTKIE ISTOTY LUDZKIE  — mężczyźni i kobiety — 

są stworzone na obraz i podobieństwo Boga. Każdy jest 

umiłowanym duchowym synem lub córką niebiańskich 

rodziców, i dlatego każdy posiada boską naturę i prze-

znaczenie. Płeć stanowi zasadniczą cechę tożsamości i 

celu istnienia każdej osoby w jej życiu przed przyjściem 

na ziemię, podczas życia ziemskiego i w wieczności.

   PODCZAS ŻYCIA PRZED PRZYJŚCIEM NA ŚWIAT,  du-

chowi synowie i duchowe córki znały i czciły Boga jako 

swojego Wiecznego Ojca i przyjęły Jego plan, dzięki 

któremu Jego dzieci mogą otrzymać fi zyczne ciało i 

zdobyć doświadczenia podczas życia na ziemi, aby 

czynić postępy ku doskonałości i ostatecznie osiągnąć 

swoje boskie przeznaczenie jako dziedzice życia wiecz-

nego. Boski plan szczęścia umożliwia, aby związki 

rodzinne trwały nadal po śmierci. Święte obrzędy i 

przymierza dostępne w świętych świątyniach, umożli-

wiają ludziom powrót do obecności Boga, a rodzinom 

zjednoczenie na wieczność.

   PIERWSZE PRZYKAZANIE,  jakie Bóg dał Adamowi i 

Ewie, nawiązywało do ich rodzicielskiego potencjału 

jako męża i żony. Oświadczamy, że przykazanie Boga 

dla Jego dzieci, aby się rozmnażały i zapełniały ziemię, 

pozostaje w mocy. Oświadczamy także, iż Bóg nakazał, 

aby święta moc prokreacji była wykorzystywana tylko 

pomiędzy mężczyzną i kobietą, prawnie zaślubionymi 

jako mąż i żona.

   OŚWIADCZAMY,  że sposób, w jaki powstaje życie na 

ziemi, jest ustanowiony przez Boga. Potwierdzamy świę-

tość życia i jego ważność w wiecznym planie Boga.

   MĄŻ I ŻONA  mają święty obowiązek, aby kochać i 

dbać o siebie nawzajem oraz o swoje dzieci. „Oto dzieci 

są darem Pana” ( Psalm 127:3 ). Rodzice mają święty 

obowiązek wychowywania swoich dzieci w miłości 

i prawości, zaspokajania ich potrzeb fi zycznych i du-

chowych, nauczania ich miłości i służby wzajemnej, 

zachowywania przykazań Boga i bycia przestrzegają-

cymi prawa obywatelami, niezależnie od tego gdzie 

mieszkają. Mężowie i żony — matki i ojcowie — staną 

przed Bogiem, aby być przez Niego osądzeni za wy-

pełnienie tych zobowiązań.

   RODZINA  jest wyświęcona od Boga. Małżeństwo po-

między mężczyzną i kobietą stanowi podstawę Jego 

wiecznego planu. Dzieci mają prawo do tego, aby 

przyjść na świat w prawnie zaślubionym związku i być 

wychowywane przez ojca i matkę, którzy szanują przy-

sięgę małżeńską i są jej całkowicie wierni. Szczęście w 

życiu rodzinnym może być najpewniej osiągnięte, kiedy 

opiera się na naukach Pana Jezusa Chrystusa. Udane 

małżeństwa i rodziny powstają i trwają w oparciu o za-

sady wiary, modlitwy, pokuty, przebaczenia, szacunku, 

miłości, współczucia, pracy i zdrowej rekreacji. Według 

boskiego zamysłu, ojcowie mają przewodniczyć swoim 

rodzinom w miłości i prawości, i są odpowiedzialni za 

zapewnienie swoim rodzinom niezbędnych środków 

do życia i ochrony. Głównym obowiązkiem matek jest 

dbałość o duchowy i fi zyczny rozwój dzieci. W tych 

świętych obowiązkach, ojcowie i matki, są zobowią-

zani pomagać sobie wzajemnie, jako równi partnerzy. 

Niepełnosprawność, śmierć lub inne okoliczności mogą 

wymagać przystosowania do konkretnej sytuacji. W ra-

zie potrzeby powinna służyć pomocą dalsza rodzina.

   OSTRZEGAMY  te osoby, które łamią przymierze czy-

stości, które molestują współmałżonka albo potom-

stwo, lub które nie wypełniają swoich obowiązków 

rodzinnych, pewnego dnia staną przed Bogiem, aby 

być przez Niego za to sądzeni. Ostrzegamy ponadto, 

że dezintegracja rodziny sprowadzi na poszczególnych 

ludzi, społeczeństwa i narody nieszczęścia przepowie-

dziane przez starożytnych i współczesnych proroków. 

   WZYWAMY  odpowiedzialnych obywateli i członków 

rządów na całym świecie, aby promowali takie zasady, 

które mają na celu zachowanie i wzmacnianie rodziny 

jako podstawowej jednostki społeczeństwa.    

 RODZINA
  PROKLAMACJA 

DLA ŚWIATA



Pisma święte: Kiedy 
dzieci proszone są o czyta-
nie fragmentów z własnych 
pism świętych, podkreśla 
się ważność ich studiowa-
nia i zaprasza się Ducha. 
Jeśli to możliwe, poproś 
dzieci, by zaznaczyły 
wersety w swoich pismach 
świętych, a następnie 
przeczytały je razem.

Wzmocnij zrozumienie i zachęcaj do stosowa-
nia (sporządzanie list): Umieść na tablicy ilustrację 
przedstawiającą Jezusa Chrystusa i pod spodem 
napisz „Nauki Jezusa”. Podziel dzieci na trzy grupy. 
Przydziel każdej z grup po jednym z poniższych pa-
sków z napisami oraz odsyłaczami do pism świętych: 

„Przestrzegaj przykazań” (Ew. Jana 14:15), „Pomagaj 
bliźnim” (Mosjasz 2:17) oraz „Okazuj miłość każdej 
osobie” (Ew. Jana 13:34). Poproś dzieci o przeczy-

tanie wyznaczonych fragmentów z pism świętych i 
omówienie w grupach, w jaki sposób mogą postępo-
wać zgodnie z daną nauką Jezusa w swojej rodzinie. 
Poproś każdą grupę o umieszczenie swoich pasków 
na tablicy i opowiedzenie pozostałym dzieciom tego, 
o czym rozmawiały. Kiedy każda grupa podzieli się 
swoimi pomysłami, przedyskutujcie, w jaki sposób 
postępowanie zgodnie z tą nauką Jezusa może po-
móc naszym rodzinom osiągnąć szczęście.

Tydzień 4.: Rodziny, które odnoszą sukces, pracują razem.

Przedstaw doktrynę (lekcja z wykorzystaniem po-
mocy dydaktycznej): Poproś czworo dzieci, aby wy-
szły na środek klasy. Niech każde dziecko trzyma 
po jednym końcu sznurka, a ty trzymaj drugie 
końce wszystkich czterech sznurków. Poproś, aby 
dzieci ze sobą współpracowały, kiedy będą skręcać 
sznurki w linę. Zwróć uwagę, że tak jak skręcanie 
sznurków razem tworzy silną linę, tak wspólna 
praca może stworzyć silną rodzinę. Napisz każde 
z następujących wyrażeń na osobnych paskach 
papieru: Rodziny, które, odnoszą sukces, pracują razem. 

Przymocuj każdy pasek do sznura. Niech dzieci 
razem przeczytają to zdanie.

Wzmocnij zrozumienie (odgrywanie ról): Pokaż 
ilustrację przedstawiającą Noego i pokrótce opo-
wiedz historię o tym, jak Noe — przygotowując się 
do potopu — zbudował arkę i zgromadził zwierzęta 
(zob. I Ks. Mojżeszowa 6–7; Mojżesz 8). Podziel 
dzieci na grupy i wyznacz każdej z nich do ode-
grania coś, nad czym pracowała rodzina Noego 
(na przykład: zbieranie drewna do budowy arki, 

budowanie arki i gromadzenie zwierząt). 
Niech pozostałe dzieci odgadną, co one 
robią. Wyjaśnij, że rodzina Noego odniosła 
sukces, kiedy pracowała wspólnie.

Zachęcaj do stosowania (rysowanie): 
Wyjaśnij, że podobnie jak ważna była 
wspólna praca rodziny Noego, tak ważne 
jest, abyśmy pracowali wspólnie w naszych 
rodzinach. Daj każdemu dziecku kartkę 
i kredki i poproś, aby narysowały swoją 
rodzinę, jak pracuje razem. Poproś kilkoro 
dzieci, aby pokazały swoje rysunki i wy-
jaśniły, jak to, co narysowały, pomoże ich 
rodzinom osiągnąć szczęście.
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Ponowne opowiadanie 
historii: Kiedy dzieci po-
nownie opowiadają historię, 
którą właśnie usłyszały, 
lepiej ją zapamiętują.

Lekcje z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych 
„[łączą] niewidzialną ideę […] z jakimś namacalnym 

przedmiotem, który uczniowie znają, a wówczas budują 
na tej wiedzy” (Boyd K. Packer, w: NNMWP, str. 171).

które odnoszą 
sukces, pracują razem.Rodziny,



Życie zgodne z naukami 
Jezusa Chrystusa wzmacnia  
mnie i moją rodzinę
„Szczęście w życiu rodzinnym może być najpewniej osiągnięte, kiedy opiera się na naukach 
Pana Jezusa Chrystusa” („Rodzina: Proklamacja dla świata”).
Uzupełnij znajdujące się tutaj pomysły własnymi propozycjami. Zaplanuj, w jaki sposób przedstawisz 
doktrynę dzieciom oraz jak pomożesz im ją zrozumieć i zastosować w życiu. Zadaj sobie pytanie: 
„Jakie zajęcia pomogą dzieciom w nauce i jak mogę pomóc im odczuwać wpływ Ducha?”.

Tydzień 1.: „Jeśli więc masz wiarę, pokładasz nadzieję w tym, czego nie 
widziałeś, a co jest prawdą” (Alma 32:21).

Przedstaw doktrynę (uczenie się na pamięć 
fragmentu z pism świętych): Zapisz na tablicy zdanie: 

„Jeśli więc masz wiarę, pokładasz nadzieję w tym, 
czego nie widziałeś, a co jest prawdą”. Niech dzieci 
przeczytają je razem na głos, a wtedy zetrzyj je, 
pozostawiając tylko pierwszą literę każdego wyrazu. 
Poproś dzieci, aby wyrecytowały je ponownie. 
Wycieraj po jednej literze do czasu, aż dzieci będą 
potrafiły wyrecytować zdanie z pamięci.

Wzmocnij zrozumienie (słuchanie historii z pism 
świętych): Poproś dzieci, aby powiedziały, po czym 
poznają, że jest noc. Pokaż ilustrację przedstawiającą 

Lamanitę Samuela i wyjaśnij, że prorokował on, iż 
w noc, kiedy narodzi się Jezus Chrystus, zajdzie 
słońce, ale nie zrobi się ciemno. Poproś, aby dzieci 
ponownie opowiedziały wydarzenia zapisane w 
rozdziałach: Helaman 16 i 3 Nefi 1:1–13 (możesz z 
wyprzedzeniem poprosić kilkoro dzieci o opowie-
dzenie tej historii). Poproś dzieci, aby wyrecytowały 
fragment, którego nauczyły się na pamięć i zapytaj, 
jak wierzący Nefici okazali swą wiarę. Zapytaj dzieci, 
co ich zdaniem stało się z wierzącymi. Poproś jedno 
z dzieci o przeczytanie 3 Nefi 1:15, 19. Złóż świadec-
two o ważności wiary.

Tydzień 2.: Modlitwa jest pełnym czci aktem komunikowania się z 
Ojcem Niebieskim.

Przedstaw doktrynę (rozpoznawanie przedmiotów 
i ilustracji): Przed zajęciami zbierz lub narysuj rze-
czy, jakich ludzie używają do komunikowania się ze 
sobą (np. list, telefon czy komputer) i ukryj obrazki 
pod kilkoma krzesłami w sali Organizacji Podstawo-
wej. Poproś dzieci, aby wyobraziły sobie, że są z dala 

od domu i muszą skontaktować się ze swoją rodziną. 
Niech zajrzą pod krzesła, aby poszukać ukrytych 
obrazków i niech omówią, w jaki sposób przedmioty 
te pomagają nam w komunikowaniu się z innymi 
ludźmi. Wyjaśnij, że kiedy przyszliśmy na ziemię, 
opuściliśmy nasz niebiański dom, ale wciąż możemy 

kontaktować się z naszym Ojcem 
Niebieskim. Zapytaj dzieci: „W jaki 
sposób możemy się komunikować z 
Ojcem Niebieskim?”. Pokaż kilka zdjęć 
przedstawiających modlące się dzieci 
i rodziny. Wyjaśnij, że każde zdjęcie 
pokazuje pełną czci komunikację z 
Ojcem Niebieskim, czyli modlitwę 
przepełnioną miłością i szacunkiem. 
Poproś, aby dzieci powiedziały: „Mod-
litwa jest pełnym czci aktem komuni-
kowania się z Ojcem Niebieskim”.

listopad
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Wzmocnij zrozumienie i zachęcaj do sto-
sowania (zajęcia z użyciem tablicy): Wypisz na 
tablicy cztery elementy, z jakich składa się modlitwa. 
Poproś dzieci, aby wymieniły, za co mogą podzię-

kować Ojcu Niebieskiemu i o co mogą Go poprosić. 
Zapisz ich odpowiedzi na tablicy. Poproś dzieci, aby 
pokazały, w jaki sposób mogą okazać cześć podczas 
modlitwy.

Tydzień 3.: Pokuta jest to przemiana umysłu i serca.

Przedstaw doktrynę (odsłanianie ilustracji): Przy-
gotuj paski, a na każdym zapisz po jednym słowie 
ze zdania: „Pokuta jest to przemiana umysłu i serca”. 
Użyj pasków, aby zasłonić ilustrację przedstawia-
jącą Anti-Nefi-Lehitów, którzy zakopują swoją broń. 
Poproś kilkoro dzieci, by usuwały paski ze słowami i 
układały je na tablicy we właściwej kolejności. Niech 
dzieci przeczytają razem to zdanie, podkreślając 
słowa umysł i serce poprzez przedstawienie ich.

Wzmocnij zrozumienie (słuchanie historii z pism 
świętych): Powiedz dzieciom, że w Księdze Mor-
mona występuje pewna grupa ludzi, która doświad-
czyła przemiany serc. Opowiedz następującą historię 
(zob. Alma 24): „Ammon nauczał grupę Lamani-
tów ewangelii. Byli oni niegodziwymi ludźmi, ale 

wierzyli w to, czego nauczał ich Ammon i odmienili 
swe serca. Chcieli przystąpić do Kościoła, dlatego 
odpokutowali za swe grzechy, obiecali, że nie będą 
walczyć i zakopali swoją broń. Nazwali siebie Anti-
Nefi-Lehitami i stali się pracowitym, prawym ludem”.

Zachęcaj do stosowania (zakopywanie „mieczy” 
i śpiewanie): Daj każdemu dziecku kartkę. Poproś, 
aby narysowały miecz i napisały na nim jakąś 
błędną decyzję (np. „bójka z bratem” lub „kłama-
nie”). Poproś dzieci, aby opowiedziały, w jaki sposób 
mogą postanowić, że będą postępować właściwie, 
a następnie niech „zakopią” swoje miecze poprzez 
zgniecenie kartki lub wyrzucenie jej. Zaśpiewajcie 
pieśń „Repentance” [Pokuta] (CS, 98).

Tydzień 4.: Przebaczenie przynosi pokój.

Przedstaw doktrynę (lekcja poglądowa): Zapytaj 
dzieci, jak by się czuły, gdyby ktoś je popchnął lub 
uderzył. Podnieś do góry duży kamień i powiedz 
dzieciom, że symbolizuje on poczucie krzywdy. 
Umieść kamień w podkolanówce. Poproś jedno 
dziecko, by wyszło na środek klasy. Zawiąż podkola-
nówkę na kostce dziecka. Poproś, aby przeszło się po 
klasie. Omówcie, w jaki sposób kurczowe trzyma-
nie się złych uczuć ściąga nas w dół. Wyjaśnij, że 
kiedy przebaczymy komuś, kto nas skrzywdził, 
pozwalamy, aby te złe uczucia od nas odeszły. Niech 
dziecko odwiąże podkolanówkę. Poproś, aby dzieci 
powiedziały: „Przebaczenie przynosi pokój”.

Wzmocnij zrozumienie (słuchanie historii z pism 
świętych): Z kilkudniowym wyprzedzeniem poproś 
przywódczynie lub nauczycieli, aby przygotowali się 
do opowiedzenia jednej z następujących historii o 
przebaczeniu:

 1. Jezus wybacza na krzyżu (zob. Ew. Łukasza 
23:13–34).

 2. Nefi wybacza swoim braciom (zob. 1 Nefi 7:6–21).

 3. Józef wybacza swoim braciom (zob. I Ks. Mojże-
szowa 37; 41–45).

Podziel dzieci w klasie na trzy grupy. Każdą grupę 
wyślij do różnych części sali (zob. „Stacje”, NNMWP, 
str. 178), gdzie przywódczyni lub nauczyciel po-
krótce opowie historię z pism świętych, którą przy-
gotował. Po tym, jak każda grupa odwiedzi każdą 
stację, zaśpiewajcie pieśń „Chcę być dobry” (HOPDD, 
str. 106).

Zachęcaj do stosowania (dzielenie się odczu-
ciami): Poproś kilkoro dzieci, aby opowiedziały o sy-
tuacji, kiedy wybaczenie komuś przyniosło im pokój.

Stacje: Jeśli twoja 
Organizacja Podstawowa 
jest duża, możesz poprosić 
przywódczynie o przemiesz-
czanie się od stacji do stacji, 
zamiast prosić o to dzieci.

Małe grupy: Uczestnic-
two w zajęciach w małych 
grupach daje większej 
liczbie dzieci możliwość 
udzielania się. Podczas 
Wspólnej Nauki dzieci już 
są podzielone na grupy 
według klas, do których 
należą. Ten podział można 
wykorzystać do zabaw w 
małych grupach. Nauczy-
ciele klas mogą pomagać 
w angażowaniu dzieci 
do uczestnictwa i utrzy-
maniu atmosfery czci.
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Pamiętamy o naszym Zbawicielu, 
Jezusie Chrystusie, i oddajemy Mu cześć.
„Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko 
przeze mnie” (Ew. Jana 14:6).
Uzupełnij znajdujące się tutaj pomysły własnymi propozycjami. Zaplanuj, w jaki sposób przedstawisz 
doktrynę dzieciom oraz jak pomożesz im ją zrozumieć i zastosować w życiu. Zadaj sobie pytanie: 
„Jakie zajęcia pomogą dzieciom w nauce i jak mogę pomóc im odczuwać wpływ Ducha?”.

Tydzień 1.: Sakrament to czas, kiedy pamiętamy o Jezusie Chrystusie.

Wzmocnij zrozumienie (dopasowywanie fragmen-
tów z pism świętych do ilustracji): Napisz na tablicy 
poniższe odsyłacze do pism świętych: Ew. Łukasza 
2:7; Ew. Marka 10:13, 16; Ew. Mateusza 26:36, 39; 
Ew. Jana 19:17–18; Ew. Jana 20:11–16. Wokół sali 
rozmieść ilustracje obrazujące wydarzenia opisane 
w podanych fragmentach (AEwM 30, 47, 56, 57 i 59). 
Powiedz dzieciom, że sakrament to czas, kiedy pa-
miętamy, jak bardzo Jezus Chrystus nas kocha i jak 
wiele dla nas zrobił. Poproś dziecko o przeczytanie 
jednego fragmentu. Drugie dziecko niech wybierze 
odpowiednią ilustrację i przyniesie ją na środek 
klasy. Powtórz zajęcia z pozostałymi fragmentami.

Zachęcaj do stosowania (gra pamięciowa): 
Umieść na stole takie przedmioty jak: ilustrację 
przedstawiającą Chrystusa w Getsemane, ilustra-
cję Ostatniej Wieczerzy, kawałek chleba, kubeczki 
sakramentalne, tacki sakramentalne, pisma święte 
i śpiewnik. Poproś dzieci, aby przez krótką chwilę 

przyjrzały się przedmiotom, a następnie je zakryj. 
Poproś, aby w grupach zapisały przedmioty, które 
widziały. Niech dzieci wyjaśnią, jak każdy przed-
miot może pomóc im pamiętać o Jezusie Chrystusie 
podczas sakramentu.

Tydzień 2.: Pamiętanie o Jezusie Chrystusie pomaga mi w wybieraniu dobra.

Przedstaw doktrynę (słuchanie fragmentów z 
pism świętych): Poproś dzieci, aby zamknęły oczy 
i wyobraziły sobie, jak wyglądałoby życie, gdyby 
każdy podejmował prawe decyzje. Poproś kilkoro z 
nich, aby powiedziały, co sobie wyobraziły. Powiedz 
im, że był taki czas opisany w Księdze Mormona, 
kiedy tak właśnie było. Poproś je, aby posłuchały, 
jak opisano te czasy, gdy jedno z nich będzie czytać 
4 Nefi 1:15, 17. Wyjaśnij, że ludzie potrafili wybierać 
dobro, ponieważ pamiętali o czymś bardzo wyjąt-
kowym. Przypomnij wydarzenia opisane w 3 Nefi 
17:20–25. Poproś dzieci, aby razem powiedziały 
zdanie: „Pamięć o Jezusie Chrystusie pomaga mi 
wybierać dobro”.

Wzmocnij zrozumienie i zachęcaj do stosowa-
nia (śpiewanie pieśni): Przykryj kilkoma czystymi 
kartkami ilustrację przedstawiającą Chrystusa, 
który błogosławi dzieci Nefitów. Poproś dzieci, aby 
pomyślały o pieśniach, które pomogą im o Nim 
pamiętać. Zaśpiewajcie razem kilka z nich. Po każdej 
pieśni niech jedno dziecko usunie kartkę z ilustracji. 
Powtarzajcie do czasu, kiedy wszystkie kartki będą 
usunięte. Omów, w jaki sposób dzieci  przedstawione 

grudzień
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Śpiewanie o doktrynie 
pomaga dzieciom nauczyć 

się jej i zapamiętać ją. Dzieci 
także uczą się lepiej, jeśli 
widzą pomoce wizualne 
lub wykonują czynności 

powiązane z treścią pieśni. 
Propozycje na ten miesiąc 
podają wzór kilku różnych 

sposobów, na jakie można to 
robić. Podczas planowania 
innych lekcji uwzględnij 

podobne pomysły.



na ilustracji potrafiły potem wybierać dobro, ma-
jąc wspomnienia dotyczące Jezusa. Przypomnij 
dzieciom, że kiedy będą pamiętały o Jezusie, będą 

chciały wybierać dobro. Poproś je, aby wymieniły 
kilka rzeczy, które mogą robić podczas codziennych 
obowiązków, aby pamiętać o Jezusie.

Tydzień 3.: Na ziemi narodził się Syn Boży.

Przedstaw doktrynę: Zapytaj dzieci: „Czy kiedy-
kolwiek czekaliście na jakieś szczególne wydarzenie? 
Czy czas wam się dłużył? Jak się czuliście, kiedy 
wreszcie to się stało?”. Pozwól dzieciom opowiedzieć 
o swych odczuciach. Wyjaśnij, że od czasów Adama 
i Ewy nasz Ojciec w Niebie obiecywał, że będzie 
miało miejsce pewne ważne wydarzenie. Prawi 
ludzie z niecierpliwością wyczekiwali tej chwili. 
Po cichu wyszepcz małej grupie dzieci: „Na ziemi 
narodził się Syn Boży”. Niech wyszepczą to zdanie 
pozostałym dzieciom, a potem poproś, aby wszyst-
kie dzieci wyszeptały to razem.

Wzmocnij zrozumienie (opowiadanie historii i 
śpiewanie pieśni): Poproś dzieci, aby powiedziały, co 

wiedzą na temat narodzin Jezusa Chrystusa (zob. 
Ew. Łukasza 2:1–20). Uzupełnij historię szczegó-
łami, o których nie wspomniały. Zaśpiewajcie razem 
kolędę „Cicha noc” (HOPDD, str. 90) i zachęć dzieci, 
aby wyobraziły sobie, co czuli pasterze, gdy usłyszeli 
śpiew aniołów.

Zachęcaj do stosowania (robienie kartek Bożo-
narodzeniowych): Daj każdemu dziecku kartkę oraz 
ołówek lub kredki. Pomóż im złożyć kartkę tak jak 
kartkę z życzeniami. Poproś, aby zrobiły kartkę 
na Boże Narodzenie dla swojej rodziny, rysując naro-
dziny Jezusa Chrystusa. Na przedniej stronie kartki 
niech napiszą: „Na ziemi narodził się Syn Boży”.

Tydzień 4.: Jezus Chrystus przyjdzie ponownie.

Wzmocnij zrozumienie (czytanie fragmentów z 
pism świętych): Przygotuj następujące paski z tek-
stem (dostępne na stronie: sharingtime.lds.org):

Jedynie Ojciec Niebieski zna dokładny _______, 
kiedy Jezus przyjdzie ponownie (zob. Józef Smith — 
Mateusz 1:40).

Jezus przyjdzie z __________ (zob. Dzieje Apostol-
skie 1:11).

Jezus będzie odziany w _________ szaty (zob. NiP 
133:48).

__________ wielu fałszywych Chrystusów (zob. Józef 
Smith — Mateusz 1:22).

Niegodziwi będą _______________ (zob. NiP 29:9).

Słońce będzie _______________ (zob. NiP 45:42).

Kiedy przyjdzie Jezus, będzie wyglądał jaśniej niż 
___________ (zob. NiP 133:49).

Jezus Chrystus po Swoim Drugim Przyjściu zamieszka 
z prawymi ludźmi na okres __________ lat (zob. NiP 
29:11).

Podziel dzieci na grupy i daj każdej z nich po jed-
nym lub po dwa paski. Poproś, aby po przeczytaniu 
fragmentów poszukały słów, które wypełnią puste 
miejsca. Niech każda grupa powie pozostałym dzie-
ciom, czego się dowiedziała.

Zachęcaj do stosowania (śpiewanie pieśni i dzie-
lenie się przemyśleniami): Wyjaśnij, że każdego dnia 
musimy pamiętać o Jezusie Chrystusie i oddawać 
Mu cześć, abyśmy byli przygotowani na Jego Drugie 
Przyjście. Poproś dzieci, aby wymieniły kilka rzeczy, 
które mogą zrobić one i ich rodziny, aby przygoto-
wać się na to wydarzenie.  

Składanie świadec-
twa: Krótkie świadectwo 
złożone podczas lekcji może 
zaprosić Ducha. Nie jest ko-
nieczne używanie formalnej 
zapowiedzi: „Chcę złożyć 
swoje świadectwo”, aby 
zaświadczyć o prawdzie. 
Świadectwo może być bar-
dzo proste, jak np.: „Wiem, 
że Jezus Chrystus żyje”.

Dzielenie się tym, co 
się zrozumiało: Dzieci 
będą czuły Ducha, kiedy 
podzielą się swoim zrozu-
mieniem zasad ewangelii. 
Mogą podzielić się tym, 
czego się nauczyły, poprzez 
słowa, sztukę i pieśni.

Na ziemi narodził 
się Syn Boży
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Jak posługiwać się muzyką w 
Organizacji Podstawowej
Celem wprowadzania muzyki na zajęcia w Organizacji Podstawowej jest nauczanie dzieci ewange-
lii Jezusa Chrystusa i pomaganie, by żyły według niej. Pieśni Organizacji Podstawowej sprawiają, 
że nauka jest bardziej radosna, pomagają one dzieciom uczyć się i zapamiętywać prawdy ewange-
lii oraz zapraszają Ducha do Organizacji Podstawowej.

Poniżej podano przykłady, które pomogą ci w nauczaniu pieśni zaproponowanych w ramach tego 
zarysu Wspólnej Nauki. Możesz wykorzystać te metody podczas nauczania innych pieśni Organi-
zacji Podstawowej. Aby zapoznać się z dodatkowymi pomysłami, zobacz rozdział „Jak posługiwać 
się muzyką w Organizacji Podstawowej” w zarysach Wspólnej Nauki z poprzednich lat.

Styczeń: „Czasami gdy czytam” (HOPDD, str. 100)

Niech dzieci posłuchają pieśni. Zwróć uwagę, że 
każda zwrotka składa się z czterech linijek. Niech 
połowa dzieci śpiewa dwie pierwsze linijki pieśni, a 
druga połowa niech śpiewa trzecią i czwartą linijkę. 

Po kilkukrotnym zaśpiewaniu pieśni, niech dzieci 
się zamienią. Kiedy będą już dobrze ją znały, dziel 
grupę na różne sposoby (na przykład: na chłopców 
i dziewczynki, nauczycieli i dzieci itd.).

Luty: „Ja Ojca w Niebie mam” (HOPDD, str. 94)

Powiedz dzieciom, że Bóg dał nam bardzo wyjąt-
kowy dar. Poproś, aby posłuchały, jaki to może być 
dar, gdy będziesz śpiewać drugą zwrotkę (przysłał 
mnie na świat). Pokaż mapę i porównaj używa-
nie mapy do wiernego podążania ścieżką Bożego 
planu, by powrócić do Ojca w Niebie. Wyjaśnij, że 
ta pieśń uczy nas, aby zawsze być wiernym, by móc 
ponownie żyć z Ojcem Niebieskim. Rozmieść w 

klasie ilustracje, które obrazują ważne słowa (np.: 
niebo, ziemia i narodziny ) oraz kilka zapisanych słów 
(np.: kocha, wierny i ucieszyć się), które pochodzą 
z tej pieśni. Niech dzieci zbiorą je i trzymają we 
właściwym porządku, kiedy będziesz śpiewać im tę 
pieśń. Poproś, aby śpiewały razem z tobą, patrząc na 
ilustracje i słowa.

Marzec: „Podziwiam miłości czyn” (HOPDD, str. 38)

Podziel dzieci na cztery grupy. Daj pierwszej grupie 
ilustrację 116 z AEwM i zaśpiewaj pierwszą linijkę 
tekstu. Krótko ją omów, a następnie niech dzieci 
zaśpiewają ją z tobą kilka razy. Kontynuuj zabawę 
z każdą grupą i każdą kolejną frazą (skorzystaj z 
następujących ilustracji: grupa 2, AEwM 108; grupa 

3, AEwM 57; grupa 4, AEwM 
56). Zaśpiewaj całą pierwszą 
zwrotkę, a każda grupa niech 

wstaje, trzymając swoją ilustrację i śpiewając razem z 
tobą. Poproś, aby grupy wymieniły się ilustracjami i 
zaśpiewajcie pieśń jeszcze raz. Powtarzajcie do czasu, 
aż każda grupa zaśpiewa każdą linijkę. Zaśpiewaj 
refren i poproś dzieci, aby posłuchały, ile razy 
zaśpiewasz słowo „wspaniale”. Kilkakrotnie powtórz 
z nimi refren i poproś, aby położyły dłoń na sercu za 
każdym razem, gdy będą śpiewać słowo „wspaniale”.

    Kwiecień: „Rodzina dziełem Boga” (strony 28–29 tego zarysu 
Wspólnej Nauki)

Znajdź lub narysuj obrazki 
przedstawiające słowa lub wy-
rażenia znajdujące się w pieśni 
(przykładowe obrazki znajdują 
się na stronie: sharingtime.lds.
org). Umieszczaj je na tablicy po 
jednym, kiedy śpiewasz dzie-
ciom poszczególne  wyrażenia. 

Kiedy już nauczysz je linijki tekstu, zaśpiewaj 
większość słów, a następnie zatrzymaj się i pozwól 
dzieciom ją dokończyć. Kilkakrotnie zaśpiewajcie 
razem całą pieśń. Poproś jedno dziecko, aby zdjęło 
jeden lub dwa obrazki i jeszcze raz zaśpiewajcie 
pieśń. Powtarzajcie, aż dzieci będą potrafiły zaśpie-
wać pieśń bez obrazków.

Postaw na różno-
rodność: Zastanów się, 
na jakie różne sposoby 
powtarzać pieśni. Dzieci 
łatwiej uczą się pieśni, 
kiedy słuchają ich i śpie-
wają je raz za razem.
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Ćwiczenie: Aby 
skutecznie uczyć danej 
pieśni, musisz sama ją 
znać. Ćwicz w domu, abyś 
nie musiała patrzeć do 
książki, tylko na dzieci, w 
czasie gdy je nauczasz.

Lipiec: „Baptism” [Chrzest] (CS, 100–101) lub wybrana pieśń

Przygotuj następujące paski ze słowami: Kto, Kiedy, 
Jak i Gdzie. Umieść na tablicy ilustrację przedsta-
wiającą chrzest Jezusa Chrystusa. Obok ilustracji 
umieść pasek z napisem „Kto”. Kiedy będziesz 
śpiewać pierwszą linijkę pieśni, poproś dzieci, aby 
posłuchały, do kogo przyszedł Jezus. Wysłuchaj 
odpowiedzi, a potem niech dzieci zaśpiewają z 

tobą dany fragment. Postępuj tak samo z każdym 
paskiem i każdą linijką tekstu. Razem zaśpiewajcie 
pierwszą zwrotkę. Każdemu dziecku daj po jednym 
pasku z odpowiedziami ( Jan Chrzciciel, dawno temu, 
przez zanurzenie i rzeka Jordan). Niech dzieci wstają, 
kiedy śpiewane będą ich słowa. Niech wymienią się 
paskami i powtórzcie całe ćwiczenie.

Sierpień: Korzystanie z ilustracji podczas nauczania pieśni

Korzystaj z ilustracji podczas nauczania pieśni po 
jednej linijce (przykładowe ilustracje znajdują się 
na stronie: sharingtime.lds.org). Umieść na tablicy 
wszystkie ilustracje. Poproś dziecko, aby wyszło z 
sali, a kogoś innego o schowanie jednej ilustracji. 
Poproś dziecko, aby wróciło i „poszukało” ilustracji 
dzięki wskazówkom pozostałych dzieci, które śpie-
wają głośniej, gdy poszukiwacz zbliża się do obrazka, 
i ciszej, gdy się od niego oddala. Powtórz zabawę tyle 
razy, na ile czas pozwoli.

Dodatkowe pieśni wykorzystywane w tym zarysie Wspólnej Nauki

Wykorzystywanie tablicy do 
nauczania pieśni 
Zapisz słowa pierwszej zwrotki na tablicy lub na 
dużej kartce. Zaśpiewaj ją dzieciom i pokrótce omów 
jej treść. Zaśpiewajcie ją razem i poproś kogoś, kto 
ładnie śpiewał, aby wycierał lub wycinał po jednym 
słowie. Powtarzaj do czasu, aż dzieci nauczą się 
zwrotki, a następnie powtórz zabawę z pozostałymi 
zwrotkami.

Klaskanie do rytmu
Kiedy będziesz śpiewać pieśń, niech dzieci wykla-
skują rytm pieśni, co pomoże im się z nią zapoznać. 
Pomóż im wykonywać proste ruchy, które odpowia-
dają śpiewanym słowom. Poproś dzieci, aby wyko-
nywały te ruchy bez śpiewania — tylko do podkładu 
muzycznego — a następnie razem zaśpiewajcie pieśń 
i wykonujcie ruchy.  

„Razem na zawsze wieczna rodzina” 
(Liahona, kwiecień 2013, str. 65).
Niech dzieci dyrygują i śpiewają razem z tobą, 
podkreślając powtarzający się wzorzec melodii, taki 
jak w słowach: „ziemi mam” i „dobra jest”. Zadawaj 
proste pytania, takie jak: „Kiedy powinniśmy przy-
gotować się na pójście do świątyni?”, a dzieci niech 
odpowiedzą poprzez zaśpiewanie frazy z pieśni. 
Poproś dzieci, aby używając prostych rekwizytów 
odegrały członków rodziny i dyrygowały grupami 
podczas śpiewania konkretnych wyrażeń.

„W niebie mieszkałem” (Liahona, 
kwiecień 1999)
Podziel dzieci na cztery grupy i przydziel każdej z 
nich jedną linijkę pieśni. Daj każdej grupie kartkę 
i poproś je, aby narysowały prosty obrazek, który 
odnosi się do ich linijki tekstu. Razem zaśpiewajcie 
pieśń, używając obrazków jako pomocy wizualnych.
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