
  Нацрт за заједничке активности за 2010. год. 

  Спаситељ мој живи знам
   „Али знам да jе жив моj откупитељ, и на последак да ће стати над прахом” 

( Књига о Јову 19:25 ).  



ii

 Упутства за заjедничке 
активности и извођење 
дечjег причесног састанка 

  Прилог:  Позивање 

деце да уче из Светих 

писма помоћи ће им да 

развију доживотну 

љубав према Божјој 

речи. Сваке недеље 

планирајте начине на 

које ћете помоћи деци 

да користе Света 

писма и уче из њих. 

Нека деца можда 

немају Света писма. 

Друга деца још увек 

не знају да читају. 

Активности учења у 

овом прегледу и при-

лози за учење на стр. 

7, 12, и 18 даће вам 

идеје у вези са тим 

како подучавти кори-

шћењу Светих писама. 

 Драга председништва Школице и музичке вође!

  Ове године имате прилику да помогнете деци да осете и схвате велику љубав коју 
наш Спаситељ, Исус Христ, гаји према њима. Сведочанством Светог Духа, деца ће 
научити да због централне улоге Исуса Христа у плану нашег Небеског Оца, могу 
имати веру у Њега. Деца ће, такође, научити да ће њихова вера јачати док буду држа-
ла заповести, служила, делила јеванђеље, следила пример Спаситеља, и припремала 
се за Његов Други долазак.

  Хвaла вам за вашу посвећеност. Молимо се за вас, и уверени смо у вашу способност да 
волите децу и подучавате их јеванђељу Исуса Христа и помогнете им да живе према 
његовим начелима.

  Врховно председништво Школице 

 Упутства за заједничке активности 

   Јеванђеоска настава

  Ову брошуру користите док се будете при-
премали за подучавање 15-минутне лекције 
сваке недеље током заједничких активно-
сти. Своје недељне лекције можете допу-
нити са другим материјалима које је Црква 
одобрила, као што су часописи  Friend  или 
  Liahona.  Следеће смернице помоћи ће вам 
да испланирате и изложите лекције.

   Волите оне које подучавате.  Покажите 
своју љубав према деци тако што ћете нау-
чити њихова имена и сазнати која су њихова 
интересовања, таленти и потребе.

   Подучаваjте учење са Духом.  Док будете 
припремали лекције, молите се за вођство 
и настојте да ојачате своје сведочанство о 
начелима која ћете подучавати. То ће вам 
помоћи да подучавате са Духом.

   Подстакните марљиво учење.  Ова бро-
шура је осмишљена да би вам помогла да 
сазнате не само  шта  да подучавате него и 
 како  да подучавате и подстакнете марљиво 
учење. Учење ћете успешније подучавати 
ако током сваке лекције будете чинили сле-
деће три ствари: 

     1.     Истакните учење.  Јасно представите 
учење које ће деца учити. Размотрите 
начине на које ћете то учинити речима и 
визуелно. (За неке примере погледати лек-
ције за прву недељу марта и прву недељу 
јула.)

     2.    Подстакните разумевање.  Обезбе-
дите да деца стекну дубље разумевање 
доктрине преко различитих метода које 
их укључују у учење, као што је певање 
песма , глуму и читање стихова.

     3.    Подстакните примену.  Дајте деци 
прилике да примене доктрину у својим 
животима. Размотрите како могу изразити 
осећања или поставити циљ у вези са тим 
учењем.

    Ова брошура обезбеђује готове лекције за 
неке седмице у години. Идеје, али не готове 
лекције, укључене су за остале седмице. 
Допуните их сопственим идејама. Идеје 
можете добити читањем других лекција из 
ове брошуре. Када има пета недеља, кори-
стите је да бисте поновили претходне лек-
ције. Дух вас може водити док планирате и 
припремате активности за лекције.

  У припремању лекције сарађујте са музич-
ким вођом. Певање песама помоћи ће да се 
поткрепе учења која подучавате. Повремено 
можете позвати учитеље и њихове разреде 
да помогну са деловима јеванђеоске наставе.

  У неким лекцијама се предлаже позивање 
гостију да говоре у Школици. Пре него што 
позовете те особе, морате добити одобрење 
свог бискупа или председника огранка.

  Ову лекцију прати неколико прилога који 
ће вам помоћи да побољшате своју способ-
ност подучавања. Лекције такође обухватају 
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  Извођење дечјег 

причесног састанка

  Није потребно да сваком 

детету дате део са тек-

стом који ће говорити. 

Деца се могу делотворно 

представити на 

различите начине.  

  Прилог:  Можете про-

наћи додатне мате-

ријале за подучавање 

као што су странице 

за бојење, приче и 

активности у часопи-

сима  Friend  и   Liahona.  
Користите те мате-

ријале као допуну 

вашим лекцијама. 

Прилог: Можете п

слике које ће вам помоћи да видите како 
нека активност изгледа. Мада је развијање 
вештина за подучавање важно, ваша соп-
ствена духовна припрема и сведочанство 
су оно што ће позвати Духа да потврди та 
учења у срцима деце. 

    Време за певање

  Музика у Школици треба да створи побожну 
атмосферу, подучи јеванђељу, помогне деци 
да осете Светог Духа и радост коjа долази 

кроз певање. У заједничким активностима 
треба да одвојите 20 минута за подучавање 
музике. То ће вам опружити довољно вре-
мена да подучавате новој мелодији и помог-
нете деци да уживају у певању.

  Ова брошура обухвата нову песму за децу 
коју ће учити ове године (видети стр. 28–29). 
Такође обухвата одељак под насловом „Како 
користити музику у Школици” (видети 
стр. 26–27) и додатне идеје за подучавање 
песама за децу (видети стр. 3, 5, 9, и 15).  

 Смернице за Извођење дечјег причесног састанка

  Под вођством бискупа или председника 
огранка, извођење дечјег причесног састанка 
даје се током четвртог тромесечја године. 
Почетком године састаните се са саветником 
у бискупству или председништву огранка 
који надгледа Школицу да бисте разговарали 
о прелиминарним плановима. Затражите 
његово одобрење када планови буду готови.

  Испланирајте да деца представе програм 
заснован на месечним темама за заједничке 
активности. Током године, водите евиденцију 
о дечјим говорима и личним искуствима за 
могуће коришћење у извођењу. Док будете 

планирали да деца поделе оно што су нау-
чила о овогодишњој теми, размислите о 
начинима на које могу помоћи заједници да 
се усредсреди на јеванђеоска учења којима 
буду подучавала.

  Док будете припремали извођење, сетите се 
следећих смерница:

    •   Вежбање не треба непотребно да одузи-
ма време од часова и породице.

    •   Визуелна помагала, костими и медијска 
извођења нису прикладни за састанак 
причешћа   

 Материјали коришћени у овој 
брошури

  У брошури се користе следеће скраћенице: 

ДП   Дечја песмарица 

ПНВП Подучавање, нема већег позива 

  Многе лекције обухватају предлоге за кори-
шћење слика. Слике можете пронаћи у 
Књизи јеванђеоске уметности,  Збирци 
јеванђеоске уметности, комплету слика уз 
приручник за Школицу, и црквеним часопи-
сима, и путем интернета на images.lds.org. 

 Наставни план за 2010. год. 

   Општи наставни план

  Јаслице:  Behold Your Little Ones;  Сунчеви 
зраци:  Школица 1;  CTR 4–7:  Школица 2;  
Valiant 8–11:  Школица 6 

    Основни наставни план

  Сунчеви зраци:  Школица 1;  CTR 4–7: 
Школица 2;  Valiant 8–11:  Школица 4   
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Јануар   Веруjемо у Бога, вечног Оца, 
и у Његовог Сина, Исуса Христа
  „Веруjемо у Бога, Вечног Оца, и у Његовог Сина, Исуса Христа, 
и у Светог Духа” ( Чланци вере 1:1 ).

  Идеје које се овде налазе допуните сопственим идејама. Испланирајте начине на 

које ћете истаћи одређено учење деци и помоћи им да га разумеју и примене у соп-

ственом животу. Поставите себи питање: „Шта ће деца учинити како би научила, 

и како им ја могу помоћи да осете Духа?” 

  1. недеља: Бог је Отац мог духа.

 Песма: „I Know That 

My Savior Loves Me”

   (стр. 28–29 овог прегле-

да или  Friend,  окт. 2002. 

год., стр. 46, 47).  

  Циљ лекција

  „Циљ лекција је да 

укажу на везу између 

неопипљивих начела и 

познатих физичких 

ствари” ( ПНВП,  164). 

Ова лекција помоћи ће 

деци да разумеју природу 

свог духа у односу на 

њихово физичко тело.  

  Прилог:  Исплани-
рајте начине  на које 
ћете истаћи  одређено 
учење за децу и 
помоћи им да га  разу-
меју  и  примене  у соп-
ственом животу. Раз-
мислите о томе како 
деци можете пру-
жити прилике да:   
 •   Разговарају о учењу.
    •   Читају стихове који 

се односе на учење.
    •   Стекну представу о 

учењу.
    •   Певају песме које се 

односе на учење.
    •   Обаве физичку ак-

тивност која се од-
носи на учење.   

  Прилог:  Молите се за 
вођство и тражите 
утицај Духа док се 
будете припремали за 
заједничке активно-
сти. Док се будете 
припремали и подуча-
вали са Духом, Он ће 
вам потврдити исти-
нитост онога о чему 
будете подучавали. 

   Истакните учење  (узимајући у обзир 

лекцију засновану на неком случају):   
Покажите деци неколико различитих рука-
вица и истакните да свака од тих рукавица 
изгледа другачије, баш као што је свако од 
нас другачији. Објасните да без обзира на 
то што изгледамо другачије, сви имамо духа 
у свом телу, и наш дух нам даје живот. Да 
бисте то илустровали, навуците рукавицу и 
мрдајте прстима. Објасните да је рукавица 
као наше тело, а рука је као наш дух. За 
одговор на питање „Ко је Отац мог духа,” 
нека деца слушају док будете читали прве 
две реченице из  Књ. пророка Малахије 2:10 . 
Напишите на табли: „Бог је Отац мог духа”. 
Нека деца заједно са вама прочитају то. 
Објасните да смо сви ми део једне велике 
породице—Божје породице.

   Подстакните разумевање  (певањем 

песме):   Покажите слику породице и обја-
сните да када нас је Небески Отац послао 
на земљу, послао нас је да живимо у породи-
цама. Нека деца подигну своје прсте да би 
показала колико чланова има њихова 

породица. Кажите деци да ће певати песму 
која подучава о њиховој небеској породици 
и њиховој овоземаљској породици. Замолите 
једно дете да напусти просторију, а друга 
деца нека изаберу место где ће сакрити 
слику породице. Позовите дете да се врати 
и пронађе слику породице док деца буду 
певала „Божје сам дете ја” ( ДП,  2–3). Када се 
дете удаљи од слике, нека деца седну; када 
се приближава слици, нека деца постепено 
устају. Поновите са другом децом колико 
вам време допусти. Поразговарајте о поруци 
песме и посведочите о важности породица.

   Подстакните примену  (гледањем у 

огледало):   Нека свако дете дође на ред 
да погледа у огледало. 
Кажите им да сваки 
пут када погледају 
у огледало треба да 
се сете да гледају 
Божје дете.
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  Деца воле да виде соп-

ствена уметничка 

дела. Ако направите 

кутију у облику ваљка, 

она се може поново 

користити за друге 

лекције. Ова активност 

се такође може изве-

сти спајањем слика 

тако што ћемо добити 

једноставан свитак.  

  Прилог:  Старешина 

Далин Х. Оукс, је рекао: 

„Морамо више кори-

стити наше химне 

како бисмо били у 

хармонији са Духом 

Господњим, да нас 

уједини, и помогне нам 

да подучавамо и учимо 

нашу доктрину” (из 

Conference Report, окт. 

1994. год., стр. 13; 

  Ensign,  нов. 1994. год., 

стр. 12). Погледајте 

прилоге и активности 

из овог нацрта да 

бисте научили разли-

чите начине на које 

можете користити 

музику на заједничким 

активностима. 

   Подстакните примену  (читањем сти-

хова):   Поставите на таблу три слике: Јован 
крсти Исуса, Христ се појављује пред 
Нефицима, и Прва визија. Поделите разред 
у три групе и свакоj групи даjте jедан од 
следећих стихова:  Јев. по Матеју 3:16–17 ; 
 3.   Нефи 11:6–8 ;  Џозеф Смит—Историја 1:17 . 
Нека у својим групама поразговарају о тим 

стиховима, а затим осталој деци испричају 
(1) догађај, (2) шта је Небески Отац рекао, 
и (3) како би се осећала да су била тамо. 
Позовите једно дете да прочита  Jев. по 
Јовану 5:39 . Објасните да можемо добити 
сведочанство да је Исус Христ Божји 
Син ако будемо читали Света писма и 
молили се.

    2. недеља: Исус Христ је Божји Син.

    3. и 4. недеља: Небески Отац и Исус Христ ме воле.

   Подстакните разумевање  (игром пога-

ђања и певањем):   Нека пијаниста одсвира 
прве две ноте песме која подучава о љубави 
Небеског Оца и Исуса Христа према нама, и   
нека деца погоде која је песма у питању. 
Додајте једну по једну ноту док деца не 
погоде. Заједно отпевајте песму, а затим 
поразговарајте о томе шта песма подучава о 
љубави Небеског Оца и Исуса Христа према 
нама. Дечjе идеје напишите на табли. Поно-
вите са сваком песмом. Размислите о кори-
шћењу следећих песама: „My Heavenly Father 
Loves Me” ( CS,  228–229), „Thanks to Our 
Father” ( CS,  20), „I Feel My Savior’s Love” ( CS,  
74–75), и „Божје сам дете ја” ( ДП,  2–3).

   Подстакните примену  (цртањем):   Сва-
ком детету дајте папир и нека деца нацртају 
један начин на који знају да их Небески Отац 
и Исус Христ воле. Можда ћете желети да 

подсетите децу на идеје наведене на табли у 
горе наведеној активности. Повежите слике 
и прикажите их на покретном ваљку (видети 
 ПНВП,  178–179) или их одмотавајте као што 
бисте одмотавали ролну. Док деца буду 
посматрала, нека пијаниста свира горе наве-
дене песме.

   Подстакните разумевање и примену 

 (учешћем у физичкој активности):   На 
засебне папириће напишите неке примере 
начина на које Небески Отац показује своју 
љубав према нама и начина на које ми показу-
јемо своју љубав према Њему. Ставите папи-
риће у једну посуду, и нека деца извлаче 
један по један. Наглас прочитајте сваки. Ако 
је то нешто што показује љубав Небеског Оца 
према нама, нека деца испруже једну руку на 
горе. Ако показује нашу љубав према Небе-
ском Оцу, нека своје руке ставе преко срца.

    Помоћ за музичког вођу

  Да бисте помогли деци да науче песму 
„Спаситељ мој живи знам” (стр. 28–29 овог 
нацрта), размотрите следеће:

  Покажите слику на којој Спаситељ благосиља 
нефијску децу, и сопственим речима испри-
чајте деци причу која се налази у  3.   Нефију 
17:11–24 . Прочитајте деци први стих песме, 

и укључите покрет који прати израз „дивно 
место” (као што је ширење руку). Нека деца 
певају и изводе покрет заједно са вама. Замо-
лите децу да размисле о покретима који ће 
пратити сваки стих песме. Затим певајте и 
заједно изводите покрете.  
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   Истакните учење  (учењем чланка вере 

напамет):   Напишите на табли трећи чланак 
вере и замолите децу да га неколико пута 
понове са вама. Укратко објасните сваку реч 
коју деца не разумеју. (На пример, Поми-
рење је оно што је Исус учинио да би нам 
омогућио да се покајемо и вратимо Богу.) 
Избришите једну или две речи и поново га 

изговорите заједно. Понављајте како бисте 
помогли деци да га запамте.

   Подстакните разумевање  (тако што 

ћете одглумити причу):   Испричајте сле-
дећу причу и замолите децу да устану и 
глуме са вама. „Један човек је ишао путем 
 (корачајте у месту).  Упао је у дубоку јаму 
 (седите).  Покушавао је, али није могао да 

    2. и 3. недеља: Преко Христовог помирења сав људски род може 
бити спашен.

   Подстакните разумевање.  (гледањем 

слика и читањем Светих писма):   Изло-
жите по просторији слике Последња вечера, 
Христ у Гетсеменији, Распеће и Васкрсење. 
Истакните слике и кажите деци да те слике 
представљају последњу недељу Спаситељевог 
живота. Кажите деци да ћете им прочитати 
стихове који прате једну од слика. Замолите 
их да у себи размишљају о томе која слика се 
поклапа са стихом. Прочитајте  Јев. по Луци 
22:13–14, 19–20 . Нека свако устане и погледа 

према одговарајућој слици. Поразговарајте 
о томе шта се дешава на слици. Поновите са 
осталим сликама (Гетсеманија:  Јев. по Луци 
22:39–44 ; Распеће:  Јев. по Луци 23:33–34, 46 ; 
Васкрсење:  Jев. по Јовану 20:11–18 ). Отпевајте 
песму као на пример „He Sent His Son” ( CS,  
34–35) или „Мислити на Исуса” ( ДП,  71). 
Посведочите да је Исус умро због нас како 
бисмо поново могли да живимо са Небеским 
Оцем.

фебруар   Исус Христ је мој 
Спаситељ и Откупитељ
  „Јер Богу тако омиље свет да jе и сина свога jединороднога дао, 
да ни jедан коjи га веруjе не погине, него да има живот вечни” 
( Jев. по Јовану 3:16 ).

  Идеје које се овде налазе допуните сопственим идејама. Испланирајте начине на 

које ћете истаћи одређено учење деци и помоћи им да га разумеју и примене у соп-

ственом животу. Поставите себи питање: „Шта ће деца учинити како би научила, 

и како им ја могу помоћи да осете Духа?” 

  1. недеља: Исус Христ је мој Спаситељ и Откупитељ.

 Песма: 

„He Sent His Son” 

   (  ДП,  34–135)  

  Прилог:  Деца ће боље 

разумети учења када 

се она повезују са 

нечим што већ знају. 

Кад започињете сваку 

лекцију, поновите 

учење научено прет-

ходне недеље и пове-

жите га са истинама 

које учите тога дана. 

  Учење покретима

  Деца ће лакше нау-

чити и дуже памтити 

када су укључена и 

физички активна.  
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    Помоћ за музичког вођу

   Подстакните разумевање  (гледањем 

слика и игром погађања):   Поделите децу 
у групе и свакој групи дајте слику неког 
догађаја везаног за васкрсење (на пример, 
можете користити слике Распеће, Исусов 
укоп, празан гроб, Марија и васкрсли 
Господ, и Исус показује ученицима своје 
ране). Кажите им да не дозволе другим 

групама да виде њихову слику. Нека свака 
група да неколико наговештаја како би 
помогла другој деци да погоде шта се догађа 
на слици. Када погоде, покажите слику дру-
гим групама. Објасните да ћемо због Исусо-
вог васкрсења сви ми васкрснути.

  Да бисте помогли деци да науче песму 
„He Sent His Son” ( ДП,  34–35), размотрите 
следеће:

    •   Док будете певали, нека деца бројањем 
својих прстију изброје колико пута су 
отпевала речи „He Sent His Son” или нека 

устану када буду певала питања, а седну 
када буду певала одговоре.

    •   Поделите децу у две групе. Нека половина 
пева питања у песми, а друга половина 
узврати певањем одговора.    

    4. недеља: Исус Христ је васкрснуо, и ја ћу, такође.

изађе напоље  (претварајте се да покуша-
вате да изађете).  Позвао је у помоћ  (тихо 
позовите у помоћ).  Други човек је ишао 
истим путем. Чуо је како човек зове у помоћ 
 (поново тихо позовите у помоћ).  Спустио је 
мердевине у јаму. Човек је помоћу мердевина 
изашао из јаме  (претварајте се да се пењете 
мердевинама).  Човек је био спашен.” Пораз-
говарајте о томе како се човек вероватно осе-
ћао када је био у јами, а затим када је био 
спашен. Кажите деци да када чинимо погре-
шно или грешимо, то је попут пада у дубоку 
јаму из које не можемо изаћи сами. Покажите 
Исусову слику и кажите деци да као што је 
неко помогао овом човеку да изађе из јаме, 
Исус Христ може помоћи нама и спасити нас 
да бисмо поново могли да се вратимо да 
живимо са нашим Небеским Оцем.

   Подстакните примену  (читањем и раз-

говором о стиховима):   Замолите децу да 
прочитају  Aлма 7:11–12  и потраже шта је Исус 
учинио за нас. Замолите неколико деце да 
поделе оно што су пронашла. Кажите деци 
да Исус разуме када се осећамо повређенима, 
тужнима, уплашенима или болеснима. Он нам 

може помоћи да то превазиђемо. Напишите 
на табли следеће изјаве:

  Захвалан сам за Спаситеља зато што 
 .

  Спаситељ ће ми помоћи да  .

  Позовите неколико деце да изнесу како би 
она завршила ове реченице, или нека сва 
деца поделе своје одговоре са особом која 
седи до њих.

   Подстакните разумевање  (понавља-

њем прича из Светих писама):   Кажите 
деци да се у Светим писмима налази доста 
прича о људима који су били благословени 
због Помирења. Испричајте неколико прича. 
Могуће приче обухватају Алму млађег 
(видети  Aлма 36:5–27 ), Павла (видети  Дела 
апостолска 8:1–3 ;  9:1–20 ), и Еноша (see  Eнош 
1:1–8 ). Пошто сте испричали причу, поно-
вите је са децом. Баците згужван лист папира 
на једно дете и замолите га да каже једну 
ствар у вези са причом. Нека вам дете врати 
папир. Наставите док деца не помену најва-
жније детаље из приче. Поделите своје све-
дочанство о Помирењу.

  Деца воле да 

учествују у учењу.

  Док будете планирали заједничке 

активности, размислите о томе 

како да укључите више деце у 

активности учења. На пример, ова 

активност пре укључује малу групу 

деце, него једно или два детета.  

  Прилог:  Деца уче 

путем покрета и 

активности. Укљу-

чите их док будете 

причали причу тако 

што ћете им дозво-

лити једноставне 

поступке и покрете. 

После активности им 

можете помоћи да се 

припреме за следећи 

тренутак учења побо-

жно приводећи крају 

активност или игру. 

На пример, нека деца 

споро отпевају неко-

лико стихова песме, 

или раширите руке 

испред себе и позовите 

децу да вас посма-

трају док певају. Што 

више будете прибли-

жавали своје руке, она 

певају све нежније. 

Захвалите им се за 

њихову побожност. 
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   Истакните учење  (дешифровањем 

речи):   Сваку од следећих речи напишите 
на засебну папирну траку: Пророци, су, 
позвани, од, Бога. Поделите тракее између 
петоро деце. Поставите децу испред Шко-
лице тако да речи буду постављене без реда. 
Позовите другу децу да послажу речи 
исправним редоследом. Заједно поновите 
реченицу.

   Подстакните примену  (читањем сти-

хова):   Припремите наговештаје о томе како 
су Мојсије, Лехи и Џозеф Смит били позвани 
од Бога. На пример, наговештај о Мојсију би 
могао бити: „Био сам позван од Бога и Он 
ми је говорио из пламеног грма”; „Бог ме 
је позвао да напишем првих пет књига у 
Библији”; и „Бог ме је позвао да изведем 
Његов народ из Египта.” Изаберите троје 
деце да представе ове пророке и замолите 
их да дају наговештаје Школици. Кажите 
деци да подигну своjе руке када мисле да 
знају који пророк је у питању. Нека деца 

заједно кажу одговор. Пошто су препознала 
сваког пророка, прочитајте стих о том про-
року (Мојсије:  2. Књ. Мојсијева 3:4–5 ; Лехи: 
 1.   Нефи 1:5–6 ; Џозеф Смит:  Џозеф Смит—
Историја 1:16–17 ). Истакните да је Мојсије 
био позван од Бога, да је Лехи био позван од 
Бога, и да је Џозеф Смит био позван од Бога. 
Кажите деци да су сви пророци позвани 
од Бога.

   Подстакните примену  (разговором и 

(представљањем идеја):   Питајте децу: „Ко 
је наш пророк данас?” Покажите слику сада-
шњег председника Цркве. Објасните да је он 
био позван од Бога. Нека деца по разредима 
поразговарају о томе како могу следити дана-
шњег пророка. Позовите по једно дете из 
сваког разреда да изађе напред и одглуми 
једну ствар о којој су разговарали у својој 
групи. Позовите осталу децу да погоде шта је 
у питању. Замолите једно дете да каже како 
ће слеђење пророка на овај начин благосло-
вити његов живот.

    2. недеља: Пророци сведоче о Исусу Христу.

Март   Бог говори преко пророка
  „Као што објави устима светих својих пророка из давних времена” 
( Јев. по Луци 1:70 ).

  Идеје које се овде налазе допуните сопственим идејама. Испланирајте начине на 

које ћете истаћи одређено учење деци и помоћи им да га разумеју и примене у соп-

ственом животу. Поставите себи питање: „Шта ће деца учинити како би научила, 

и како им ја могу помоћи да осете Духа?” 

  1. недеља: Пророци су позвани од Бога.

 Песма: 

„Пророка следи”

   (  ДП,  110–111)  

  Прилог:  Деца ће осе-

тити Духа док буду 

делила своја схватања 

јеванђеоских начела. 

Својим речима, црте-

жима и песмом могу 

поделити оно што 

су научила.  

6

   Подстакните разумевање.  (гледањем 

слика и читањем Светих писма):   Пре 
заједничких активности, поставите на таблу 

слику Исуса Христа и покријте је сликама 
следећих пророка: Исаије, Јована Крститеља, 
Нефија и Џозефа Смита. Сваком разреду 

     Одређивање 

учења

  Када обављате неку 

активност, јасно 

истакните учење које 

подучавате. То помаже 

деци да га боље разу-

меју и примене.

Кликните овде 
за траке с речима.  

Пророци 

су 

позвани 

од 

Бога.
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    3. недеља: У слеђењу пророка лежи безбедност.

   Подстакните разумевање  (учешћем у 

физичкој активности):   Покажите Мојсијеву 
слику и објасните да је Мојсије био пророк 
који је свој народ одвео у безбедност. Обја-
сните да су Израелци били у ропству 
фараона, цара Египта, и да је Господ рекао 
Мојсију да их изведе из Египта (видети 
 2. Књ. Мојсијева 3:10 ). Испричајте причу 
из  2. Књ. Мојсијеве 14 , и позовите децу да 
је одглуме са вама. На пример: „Људи су 
следили Мојсија кроз пустињу  (ходајте у 
месту).  Дошли су до мора  (рукама имити-
рајте таласе).  Људи су погледали назад 
 (погледајте назад)  и видели фараона и 
његову војску како их следе  (правите звук 

коња у касу тапшући (рукама о ноге).  Били 
су уплашени  (покажите страх).  Прочитајте 
 2. Књ. Мојсијева 14:13 , а затим наставите 
причу. Господ је рекао Мојсију да подигне 
свој штап  (претварајте се да подижете 
штап),  и море се раздвојило  (раширите 
руке).  Људи су безбедно следили Мојсија 
преко мора на суву земљу са друге стране 
 (ходајте у месту).  Када је фараонова војска 
покушала да их следи, Господ је рекао Мој-
сију да рашири своје руке и вода се поново 
склопила  (склопите руке).  Фараонова војска 
се подавила у мору. Људи су били безбедни 
зато што су следили пророка.”

    4. недеља: Бог говори преко пророка.

  Размислите о томе да поновите учења која 
су деца научила овог месеца током заједнич-
ких активности. На пример, могли бисте да:

    •   Поновите и проширите неке од активно-
сти спроведених током претходних зајед-
ничких активности.

    •   Покажите деци слику данашњег пророка 
и кажите: „Ако знате ко је ово, подигните 

руку.” Замолите децу да шапну његово 
име детету поред себе. Позовите неколико 
деце да поделе своја осећања у вези са 
пророком.

    •   Отпевајте рефрен из песме „Пророка 
следи” ( ДП,  110–11) док деца буду глумила 
оно што ће чинити да би следила пророка.    

доделите један од следећих стихова:  Исаија 
9:6 ;  Јев. по Марку 1:6–8 ;  2.   Нефи 25:26 ;  Учење 
и завети 76:20–24 . Нека деца са својим разре-
дом прочитају стих и одреде који пророк све-
дочи и шта сведочи о Исусу Христу. Нека 
један разред покаже слику пророка о ком 

су читали и подели са школицом оно што 
су научили. Скините са табле слику тог про-
рока. Поновите са три преостала пророка. 
Покажите на Христову слику и кажите деци 
да сви пророци сведоче о Христу.

  Шта ће деца  чинити 

 да би учила?

  Постављање овог питања 

док припремате активности 

помоћи ће деци да уче кроз 

учествовање. На пример, на 

овој слици деца глуме причу 

о Мојсију који раздваја 

Црвено море.  

  Прилог:  Укључивање 

деце да читају из сво-

јих примерака Светих 

писама учвршћује 

важност Светих 

писама и призива 

Духа. Ако је могуће, 

позовите децу да 

погледају са вама 

барем један од препо-

ручених стихова. 

Можете помоћи деци 

тако што ћете 

открити препоручени 

стих давањем броја 

странице за стих у 

вашим Светим 

писмима. Размислите 

о заједничком читању 

стиха наглас. 

  Прилог:  Овог месеца 

користили сте следеће 

методе подучавања: 

дешифровање речи, 

читање стихова из 

Светих писама, разго-

вор о идејама и глуму, 

гледање слика, учешће 

у физичкој активно-

сти, и понављање 

претходних активно-

сти. Потражите 

начине на које 

можете користити 

ове поступке у другим 

лекцијама. 

7
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   Подстакните разумевање  (читањем и 

разговором о стиховима):   Напишите на 
табли  Божја моћ  користећи шифру (на при-
мер, свако слово можете заменити неким 
симболом). Упитајте да ли неко може да 
прочита поруку. Напишите на табли кључ 
који показује која слова симболи мењају, и 

нека деца раде у групама како би дешифро-
вала поруку. (Подсетите децу да не изго-
воре одговор.) Заједно прочитајте израз. 
Прочитајте  Учење и завете 1:29 . Објасните 
да Џозеф Смит није могао да чита запис са 
златних плоча без Господње помоћи. Позо-
вите децу да поделе оно што знају о томе 
како је Џозеф Смит могао да преведе Моро-
монову књигу. Позовите неколико деце да 
поделе своја осећања у вези са Мормоновом 
књигом.

    2. недеља: Џозеф Смит је превео Мормонову књигу моћу Божјом.

   Истакните учење  (читањем стиха):  

 Испричајте деци да је Исус Христ успоста-
вио Цркву када је живео на земљи. Данас ту 
цркву називамо Првобитном Црквом. Oбја-
сните да је недуго после Исусове смрти, 
Његово јеванђеље било узето са земље, и 
много година касније Он је обновио јеван-
ђеље преко Џозефа Смита. Припремите 
четири траке са натписима, сваку са једном 
од следећих реченица:

     1.   Џозеф Смит је прочитао у Библији: „Ако 
икоме од вас   , нека тражи 
у Бога.”  Џозеф Смит—Историjа 1:11 )

     2.   Џозеф Смит је отишао у  да 
 .  Џозеф Смит—Историjа 1:14 )

     3.   Џозеф је угледао стуб  изнад своје 
главе.  Џозеф Смит—Историjа 1:16 )

     4.   Небески Отац је показао на Исуса Христа 
и рекао: „Ово је  мој  .” 
 Џозеф Смит—Историjа 1:17 )

    Поделите децу у четири групе, и свакој 
групи дајте по једну траку са натписом. 
Замолите их да прочитају стих како би про-
нашли реч која недостаје. Нека шапну одго-
вор једни другима уместо попуњавања 
празнина на папиру. Нека деца проследе 
своју траку са натписом другој групи, и 
понављају док свака група не пронађе све 
одговоре. (Одговори: 1. недостаје мудрост; 
2. шумарак; 3. светлости; 4. Син Љубљени)

    Подстакните разумевање:  Размотрите 
коришћење активности, визуелних помагала, 
и покретних лутака за прсте из приручника 
за јаслице,  Behold Your Little Ones,  да бисте 
помогли деци да разумеју да су се Небески 
Отац и Исус Христ појавили пред Џозефом 
Смитом (видети стр. 88–91).

Април   Исус Христ је обновио пунину 
јеванђеља преко Џозефа Смита
  „Верујемо у исти поредак који је постојао у првобитној Цркви” 
( Чланци вере 1:6 ).

  Идеје које се овде налазе допуните сопственим идејама. Испланирајте начине на 

које ћете истаћи одређено учење деци и помоћи им да га разумеју и примене у соп-

ственом животу. Поставите себи питање: „Шта ће деца учинити како би научила, 

и како им ја могу помоћи да осете Духа?” 

  1. недеља: Небески Отац и Исус Христ појавили су се пред 
Џозефом Смитом.

 Песма: „Црква 

Исуса Христа”

   (  ДП,  77)  

  Одређивање 

учења

  Јасно истакните 

учење које подучавате. 

То помаже деци да 

га боље разумеју и при-

мене. Размотрите 

начине који ће помоћи 

деци да разумеју речи 

учења и запамте их.  

  Прилог:  Подела у 

групе омогућава већем 

броју деце да учествује. 

Размотрите величину 

ваше Школице и 

колико ће група бити 

потребно да би се свој 

деци омогућило да буду 

укључена у активност 

(видети 1. недеља). 

_ _ _ _ _   _ _ _
 ● ✱     ✚     ▲    ❤       ◆    ✱    ✔

Ћ  =  ✔
А  =  ❤

О  =  ✱
Б  =  ●

Ж  =  ✚
М  =  ◆

 J  =  ▲
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    Помоћ за музичког вођу

    3. и 4. недеља: Исус Христ је обновио јеванђеље преко Џозефа Смита.

  Да бисте помогли деци да науче песму „The 
Church of Jesus Christ” ( ДП,  77), размотрите 
следеће:

    •   Замолите децу да устану ако припада-
ју породици. Поновите за друге групе 

којима могу припадати, као на пример 
неком тиму, клубу и цркви. Нека деца 
објасне шта  припадање  значи (да сте 
важан део нечега). Представите песму 
тако што ћете показати слику Исуса Хри-
ста и замолити децу да заједно прочитају 
 Учење и завети 115:4 .

    •   Представите сваку реченицу у песми тако 
што ћете замолити децу да слушају одго-
вор на питање док им будете певали ту 
реченицу. (На пример: Чему ја припадам? 
Које две ствари знам? Како ћу Га следити?) 
Нека деца затим отпевају реченицу са 
вама. Наставите све док деца не науче 
целу песму.

    •   Поделите разред Школице на две групе и 
нека једна група пева само прве две речи 
сваке реченице ( Ја припадам, Ја знам,  
и тако даље), а нека друга група доврши 
реченицу. Промените групе и поновите.    

            Размотрите коришћење 

цртежа сличног оном 

из ове активности. Ако је 

ваш разред Школице велик, 

размотрите идеју да деца 

изврше ову активност 

у мањим групама.

  Прилог:  Небески 

Отац и Исус Христ 

не треба да буду 

приказани у 

драматизацији. 

  Прилог:  У своје поду-

чавање укључите и 

песме за Школицу. 

То ће деци помоћи да 

запамте оно чему су 

подучавана. „Ми смо 

способни да осећамо 

и учимо веома брзо 

преко музике .   .   .  неке 

духовне ствари које 

бисмо иначе научили 

веома споро” (Бојд   K. 

Пакер, у  ПНВП,  46). 

   Истакните учење и подстакните разу-

мевање  (склапањем загонетке):   Oбја-
сните деци да је недуго после Исусове смрти, 
Његово јеванђеље било узето са земље, и Он 
је касније обновио јеванђеље преко Џозефа 
Смита. Објасните да обновити значи поново 
вратити. Нацртајте једноставан цртеж цркве 
означене како је приказано (видети  Посл. 
Ефесцима 2:20 ;  4:11–13 ). Објасните да је Христ 
када је био на земљи успоставио своју Цркву. 
Исеците слику у комадиће док 
их будете подучавали о Отпад-
ништву. Нека деца сакупе 
(обнове) слику док буду слу-
шала пијанисту како свира 
„On a Golden Springtime” 
( ДП,  88). Трећу строфу 
отпевајте заједно.

   Подстакните разумевање  (слушањем 

говорника у гостима):   Позовите неколико 
чланова одељења да дођу у Школицу и 
опишу људе који су учествовали у Обнови 
(као на пример, Џозеф Смит [видети  Џозеф 
Смит—Историја 1:8–20 ], анђео Морони 
[видети  Џозеф Смит—Историја 1:29–35, 
42–49 ], Тројица сведока [видети „Сведочан-
ство Тројице сведока”], или Јован Крститељ 
[видети  УИЗ 13 ]). Они ће можда желети да 
обуку једноставне костиме. Поделите децу у 
групе. Замолите посетиоце да се представе 
и нека деца кажу оно што знају о њима. Нека 
посетиоци поделе своја сведочанства о 
људима које буду описивали.

С
в

е
т
а
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с
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ривењ
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бред
и

Свети Дух Свештенство

Исус Христ Апостоли Пророци

Кликните овде за цртеж.  
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   Подстакните разумевање и примену 

 (разговор о анализи случајева):   Обја-
сните да због Исуса Христа, када учинимо 
нешто погрешно, можемо да се покајемо, 
што значи да престајемо да грешимо и 
окрећемо се Богу. Објасните да покајање 

обухвата осећање жаљења, тражење опро-
штаја, исправљање грешке и непонављање 
грешке. Укратко поразговарајте о тим 
корацима, истичући како нам Спаситељ 
може помоћи. Поделите децу у групе и 
свакој групи задајте анализу случаја. Нека 

    2. недеља: Могу да се покајем.

   Истакните учење  (учењем чланка вере 

напамет):   Ставите на таблу слику Исуса 
Христа. Нацртајте степениште са четири 
степеника који воде до слике. Изговорите 
заједно четврти чланак вере, и позовите 
децу да именују основна начела и обреде 
јеванђеља док их будете уписивали на одго-
варајуће степенице. Одбројавајте својим 
прстима док будете изговарали свако начело 
и обред. Размотрите како да помогнете деци 
да науче напамет четврти чланак вере.

   Подстакните разумевање  (певањем 

песме):   Отпевајте „Вера” ( ДП,  96–97). 
Направите траку са натписом за сваку рече-
ницу у другој строфи. Поделите децу у 
четири групе, и свакој групи дајте по једну 
траку са натписом. Нека свака група устане 
и отпева свој ред на одговарајућем месту у 
песми. Нека групе измене траке, и понављају 
док свака група не отпева сваки ред. Позо-
вите децу да одглуме начине на које могу 
бити послушна. (То могу учинити у својим 
групама или са целим разредом Школице.) 
Поделите са децом искуство које је ојачало 
вашу веру у Исуса Христа.

Мај   Начела и обреди јеванђеља 
воде ме Исусу Христу
  „Верујемо да су основна начела и обреди јеванђеља: прво, вера у 
Господа Исуса Христа; друго, обраћење; треће, крштење урањањем 
за опрост греха; четврто, полагање руку за дар Светог Духа” 
( Чланци вере 1:4 ).

  Идеје које се овде налазе допуните сопственим идејама. Испланирајте начине на 

које ћете истаћи одређено учење за децу и помоћи им да га разумеју и примене у 

сопственом животу. Поставите себи питање: „Шта ће деца учинити како би научила, 

и како им ја могу помоћи да осете Духа?” 

  1. недеља: Моја вера у Исуса Христа је ојачана када сам послушан.

 Песма по вашем 

избору из  Дечjе 

песмарице  

        Користите таблу

  Табла може бити 

делотворно средство за 

подучавање. Користите јед-

ноставне линије у цртању 

као помоћ у подучавању 

јеванђеоских начела.  

  Прилог:  Позивање 

деце да учествују у 

мањим групама даје 

већем броју деце при-

лику да учествују. На 

заједничким активно-

стима деца већ седе 

у разредним групама. 

Ове групе могу се кори-

стити за активно-

сти малих група. Учи-

тељи у сваком разреду 

могу помоћи да се 

обезбеди учешће и 

одржи побожност. 

Свети Дух Свети Дух 

КрштењеКрштење

ПокајањеПокајање

Вера у Исуса ХристаВера у Исуса Христа
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    4. недеља: Када сам потврђен примам дар Светог Духа.

   Истакните учење  (учећи о обећањима):  

 Да бисте показали шта је обећање, позовите 
двоје деце да изађу напред. Нека прво дете 
каже: „Обећавам  (да ћу ти посудити 
своју књигу) ако ти обећаш  (да ћеш је 
вратити).” Нека се друго дете сложи и споји 
руке са првим дететом. Објасните да је завет 
двосмерно обећање између нас и Бога. На 
једној страни табле напишите „Бог обећава”, 
а на другој страни „Ми обећавамо”. Обја-
сните да када се крстимо, дајемо Богу обе-
ћања и Он даје нама обећања.

   Подстакните разумевање  (певањем 

песме):   Унапред припремите засебне папи-
риће са следећим обећањима и песмама: 
Преузети на себе име Исуса Христа („The 

Church of Jesus Christ” [  ДП,  77]); Увек Га се 
сећати („Мислити на Исуса” [  ДП,  71]); Држати 
заповести („Држати заповести” [  ДП,  146–147]); 
Имати Његовог Духа са нама („Свети Дух” [ CS,  
105]); Вратити се да живимо са Њим („Божје 
сам дете ја,” verse   3 [ CS,  2–3]). Ставите папи-
риће у посуду.

Нека једно дете извуче папир и прочита обе-
ћање. Питајте децу: „Ко даје ово обећање, Бог 
или ми?” Напишите обећање на таблу испод 
одговарајућег наслова. Нека деца отпевају 
песму и прослеђују посуду док се песма не 
заврши. Нека дете које држи посуду извуче 
још један папирић када се песма заврши. 
Поновите са сваком песмом. Поновите обе-
ћања и посведочите о важности крсног завета.

   Истакните учење  (гледањем слика и 

певањем песама):   Покажите слику детета 
које прима потврђење и питајте децу шта се 
догађа. Питајте: „Шта је дар Светог Духа?” 
Истакните да је дар Светог Духа право на 
сталну пратњу Светог Духа. Отпевајте 
песму: „Свети Дух” ( ДП,  105).

   Подстакните разумевање  (поставља-

њем питања):   Позовите једног носиоца 

Мелхиседековог свештенства да дође у 
Школицу. Нека му неколицина деце поста-
вља питања, на пример: Које свештенство 
имате? Како сте примили свештенство? Како 
потврђујете неког за члана Цркве? Шта то 
значи „полагање руку”? Шта то значи при-
мити „Светог Духа”? Како ми Свети Дух 
може помоћи? Позовите децу да поделе 
своја искуства о томе како им је Свети Дух 
помогао.  

    3. недеља: Када се крстим склапам завет са Богом.

  Деца као визуелна 

помагала

  Коришћење деце у визуел-

ним приказима задржаће 

њихову пажњу и припре-

мити их за учење. На 

пример, ове заједничке 

активности почињу 

тако што деца приказују 

појам обећања.    Прилог:  када деца 

деле своја осећања о 

јеванђељу, тиме при-

зивају Духа. Помозите 

деци да разумеју да 

осећања мира и 

љубави које осећају 

долазе од Светог Духа. 

Средиште заједничких 

активности 4. недеље 

треба да буде на деци 

која ће поделити како 

им је Свети Дух помо-

гао. Уверите се да сте 

створили побожну 

атмосферу како би се 

то могло догодити. 

прочитају анализу случаја и поразговарајте 
шта треба да учине да би се покајали. На 
пример, неко се наљути и удари брата или 

сестру. Шта треба да уради? Изразите 
захвалност за прилику коју нам је Исус 
Христ дао да се покајемо.
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   Истакните учење  (учећи их да слушају):   
Тихим гласом кажите: „Свако ко чује мој глас 
нека стави прст на свој нос. Свако ко чује 
мој глас нека стави руку на главу.” Наста-
вите, именујући друге делове тела, док сва 
деца не буду послушала ваш тихи глас. 
Можете завршити тако што ћете их замо-
лити да савију своје руке. Истакните да 
иако сте говорили тихо, када су деца слу-
шала могла су да чују ваш глас и послушају 
ваша упутства. Објасните да нам Свети Дух 
говори тихим или мирним, тананин гласом.

   Подстакните разумевање  (учешћем у 

физичкој активности):   Ставите повез преко 
очију једном детету и одведите га на друго 
место у просторији. Кажите детету: „Ако 
будеш имао поверења у мене и слушао ме, 
одвешћу те назад на твоје место.” Нежним 
гласом дајте детету упутства како би се 
безбедно вратило на своје место. Питајте: 
„Како је ово слично начину на који нас Свети 
Дух води?” Покажите како се Свети Дух може 
упоредити са лијахоном тако што ћете 
испричати причу о Нефијевом сломљеном 
луку (видети  1.   Нефи 16:18–32 ). Размотрите 
коришћење поступака приказаних у другим 
лекцијама овог нацрта (видети март, 
3.   недеља, или август, 4.   недеља). 

    2. недеља: Свети Дух говори тихим тананин гласом.

   Истакните учење  (учењем чланка вере 

напамет):   Помозите деци да науче напамет 
први чланак вере тако што ћете их поделити 
у три групе. Покажите на групу и нека кажу: 
„Верујемо у Бога, Вечног Оца.” Покажите на 
другу групу, а они нека кажу: „И Његовог 
Сина Исуса Христа.” Покажите на трећу 
групу, а они нека кажу: „И у Светог Духа.” 
Поновите, дајући свакој групи прилику да 
каже сваку реченицу. (Можда ћете желети да 
млађој деци подигнете прсте за сваку рече-
ницу.) Објасните да су Небески Отац, Исус 
Христ и Свети Дух три члана Божанства. 
Кажите деци да jе Дух Свети дух, без тела 
од меса и костију.

   Подстакните разумевање и примену 

 (читањем стихова из Светих писaма и 

дељењем искустава):   Позовите децу да 
отворе своја Света писма и заједно прочитају 
 Учење и завети 130:22 . Замолите их да обрате 

пажњу на то зашто Свети Дух нема тело. 
Прочитајте  Учење и завети 8:2 . Нека деца 
покажу на своје главе када кажу „ум” и на 
своја срца када кажу „срце.” Поделите при-
мере о томе како Свети Дух може говорити 
вашем уму и вашем срцу (видети  Посл. Гала-
тима 5:22 ). Размислите о томе да деца поделе 
тренутке када су осетила утицај Светог Духа.

   Подстакните разумевање и примену 

 (кроз разговор о улогама Светог Духа):  

 Поделите децу у пет група. Свакој групи 
дајте један од препоручених стихова из Све-
тих писама, и нека одреде како нам Свети 
Дух помаже:  Jев. по Јовану 14:26  (теши и 
подучава);  2.   Нефи 32:5  (говори нам шта 
треба да радимо);  Moсија 5:2  (мења наша 
срца);  Moрони 8:26  (испуњава нас надом и 
љубављу);  Учење и завети 20:27  (сведочи о 
Христу). Позовите сваку групу да осталима 
у Школици каже шта су научили.

Јун   Свети Дух сведочи 
истину о свему
  „А моћу Духа Светога можете сазнати истину о свему” ( Moрони 10:5 ).

  Идеје које се овде налазе допуните сопственим идејама. Испланирајте начине за 

откривање учења деци и помозите им да их схвате и примене у својим животима. 

Поставите себи питање: „Шта ће деца учинити како би научила, и како им ја могу 

помоћи да осете Духа?” 

  1. недеља: Свети Дух jе трећи члан Божанства.

 Песма: 

„Свети Дух”

   (  ДП,  105)  

  Прилог:  За децу је 

важно да уче јеванђео-

ске истине из Светих 

писама. Помозите 

деци да се усредсреде 

и слушају када се 

читају Света писма. 

Чак и млађа деца могу 

обратити пажњу на 

одређену реч или две 

док читате стих. 
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    4. недеља: Моћу Духа Светога можемо сазнати истину о свему.

   Подстакните разумевање  (слушањем 

прича):   Позовите неколико чланова оде-
љења да испричају како нас Свети Дух води 
или штити. Могу поделити лично искуство 
или причу из Светих писама или историје 
Цркве (на пример, видети  Учења председ-
ника Цркве: Вилфорд Вудруф  [2004. год.], 
46–47). Поделите децу у групе и смењујте 
или групе или приповедаче док свака група 
не чује све приче. Нека деца певуше песму 
„Свети Дух” ( ДП,  105) док се смењују 
приповедачи.

   Подстакните разумевање и примену 

 (активност на табли):   Поделите таблу на 
две колоне. На врх једне колоне напишите 
„Важне одлуке” а на врх друге „Призивају 
Светог Духа”. Нека деца испуне прву колону 
наводећи важне одлуке које ће доносити 
током живота. Затим нека испуне другу 
колону са стварима које ће чинити да би 
призвали Светог Духа у свој живот како би 
примили потребну помоћ у доношењу тих 
одлука.

    3. недеља: Свети Дух нас може водити и штитити.

  Прилагођавање 

лекција

  Прилагодите лекције 

узрасту деце. Размо-

трите коришћење 

идеја и активности из 

других одобрених 

црквених материјала, 

као што су приручник 

за јаслице и црквени 

часописи.  

   Користите таблу

  Табле представљају дело-

творна средства за подуча-

вање. Могу се користити за 

поздрављање деце, поста-

вљање питања, истицање 

учења, бележење идеја, и илу-

стровање прича или појмова 

(видети  ПНВП,  162–163).  

  Прилог:  Један од 

начина за призивање 

Духа је пружање деци 

прилика да поделе оно 

што ће чинити како 

би живела према 

јеванђеоским исти-

нама. Размотрите 

како им можете пру-

жити те прилике у 

свакој лекцији зајед-

ничких активности. 

 ВАЖНЕ ОДЛУКЕ

  Будите поштени 
 Крстите се 
 Служите мисију 

 ПРИЗИВАЈТЕ 
СВЕТОГ ДУХА 

  Молите се 
 Долазите у Цркву 
 Читајте Света писма 

   Подстакните разумевање и примену 

 (игром или дељењем искустава):   Прочи-
тајте заједно  Moрони 10:5  и посведочите 
да ће нам Свети Дух помоћи да сазнамо 
истину. Кажите деци да понекад могу имати 
топао, миран осећај док су у Цркви, док 
поступају љубазно, или док се моле 
и читају Света писма. Објасните 
да тај осећај мира долази 
од Светог Духа који их оба-
вештава да су те ствари 
истините и исправне. 
Поделите разред у раз-
редне групе и нека свака 
група уради jедну од 
следећих активности: 
(1) Одиграјте игру коц-
кица из приручника за 
јаслице,  Behold Your Little 
Ones  (видети стр. 29, 31). 

(2) Поделите искуства о томе како им је 
Свети Дух помогао. (Можда ћете желети да 
позовете учитеља у сваку групу да први 
подели неко искуство.)  
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   Подстакните разумевање  (гледањем 

слика и разговором о њима):   Покажите 
деци пар кожних сандала (или слику на 
којој Исус носи сандале). Објасните да је 
Исус, носећи такву обућу, ишао и чинио 
добро. Напишите на табли следеће: „Он 
прође чинећи добро, јер Бог беше с њим” 
(видети  Дела апостолска 10:38 ). Нека деца 
понове са вама ту реченицу. Изложите по 
просторији слике које приказују следеће 
догађаје: Исус благосиља децу (видети 
 3.   Нефи 17:21–24 ), Исус исцељује слепца 

(видети  Jев. по Јовану 9:1–17 ), Исус подиже 
Јаирову ћерку из мртвих (видети  Јев. по 
Матеју 9:18–19, 23–25 ), Исус храни 5000 људи 
(видети  Jев. по Јовану 6:5–14 ). Замолите 
децу да се претварају да обувају сандале 
и нека одшетају до једне слике. Позовите 
неколико деце да опишу шта Исус ради на 
слици. Пре него што прошетају до следеће 
слике замолите их да понове реченицу: „Он 
прође чинећи добро, јер Бог беше са њим,” 
Поновите са сваком сликом.

    2. недеља: Исус Христ је ишао и чинио добро.

   Истакните учење  (читањем стихова из 

Светих писама):   Припремите пет папирића 
са једном од следећих речи на једној страни 
и са одговарајућим препорученим стихом из 
Светих писама на полеђини:  Не  ( Мојсије 4:2 ); 
 моја воља  ( Јев. по Луци 22:42 );  него  ( 3.   Нефи 
27:13 );  твоја  ( Јев. по Јовану 6:38 );  да буде  ( Јев. 
по Јовану 4:34 ). Поделите децу у пет група и 
свакој групи дајте по један папирић. Обја-
сните да сви ови стихови преносе сличну 
поруку о томе како је Исус Христ живео свој 
живот. Позовите учитеље да помогну деци 

да разумеју поруку из Светих писама. Нека 
свака група пријави шта су научили док буду 
стављали свој папирић на таблу. Позовите их 
да вам помогну да правилно сложите речи, 
а затим заједно прочитајте реченицу.

   Подстакните примену  (прављењем 

карика од папира):   Нека деца предложе 
начине на које могу следити пример Исуса 
Христа у послушности заповестима Небеског 
Оца. Нека свако дете напише или нацрта 
једну идеју на папирној траци. Спојите траке 
у облик ланца од папира. Истакните да као 

што ланац расте са сваким чином 
послушности, наша вера ће расти 
сваки пут када смо послушни.

Јул   Могу да следим 
пример Исуса Христа
  Исус је рекао: „Хајде за мном” ( Јев. по Луци 18:22 ).

  Идеје које се овде налазе допуните сопственим идејама. Испланирајте начине на 

које ћете истаћи одређено учење за децу и помоћи им да га разумеју и примене у 

сопственом животу. Поставите себи питање: „Шта ће деца учинити како би научила, 

и како им ја могу помоћи да осете Духа?” 

  1. недеља: Исус Христ је увек слушао Небеског Оца.

 Песма: 

„Come, Follow Me”

   ( Hymns,  бр. 116)  

     Одређивање учења

  Када обављате неку актив-

ност, јасно истакните учење 

које подучавате. То помаже 

деци да га боље разумеју 

и примене.   

  Прилог:  Покрети 

који се дешавају током 

Школице, помажу 

деци да буду активно 

укључена и пажљива. 

Прилагодите актив-

ности величини вашег 

разреда Школице. На 

пример, велики разред 

Школице ће можда 

бити потребно да 

хода у месту уместо 

да хода до слика из 

2. недеље. 

  Прилог:  Деца ће дело-

творније учити када 

се користе различите 

методе подучавања. 

На пример, у 2. недељи, 

деца препознају учење, 

гледају слике и изводе 

физичку активност 

повезану са тим 

учењем. 

Али не 

моjа 

него твоjа 

в
о

љ
а
 д

а
 

буде

Кликните овде за траке с речима.
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    Помоћ за музичког вођу

   Подстакните разумевање  (читањем 

стихова из Светих писама и певањем 

песама):   На табли напишите две листе по 
насумичном редоследу—на једној листи 
стихове у којима нам Исус поставља пример 
који треба да следимо, а на другој песме које 
су повезане са тим стиховима. Поделите 
децу у групе. Свакој групи дајте слику која 
показује један од наведених догађаја из Све-
тих писама. Кажите свакој групи да спари 
своју слику са стихом и песмом на табли. 
Нека једна по једна група показује своју 
слику, објасни пример који је Исус поставио, 
и води остале у Школици у певању песме. 
Размислите о коришћењу следећег:

    •   Дечак Исус у храму,  Јев. по Луци 2:42–49 , 
„Seek the Lord Early” ( ДП,  108)

    •   Јован Крститељ крсти Исуса,  Јев. по 
Матеју 3:13–17 , „Крштење” ( ДП,  100–101)

    •   Идите дакле,  Јев. по Матеју 28:19–20 , „Ми 
ћемо свету истину ширити” ( ДП,  172–173)

    •   Исус исцељује Нефијце,  3.   Нефи 17:7–9 , 
„I’ll Walk with You” ( ДП,  140–141)

    Посведочите да је Исус Христ једини савр-
шен пример који треба да следимо.

   Подстакните примену  (читањем сти-

хова):   Изрежите од папира облик срца и 
напишите на њему  Волите једни друге.  

Ставите га у своја Света писма на  Jев. по 
Јовану 13:34 . Позовите једно дете да прегледа 
Ваша Света писма да би пронашло срце. 
Објасните да у том стиху Исус подучава 
како жели да се опходимо према другима. 
Нека деца у својим Светим писмима нађу 
 Jев. по Јовану 13:34  и прочитају га заједно. 

Размислите о томе да сваком 
детету дате срце од папира 
са стихом на њему да би га 

ставили у своја Света писма 
и позовете их да поделе ту 

активност са својом породицом.

   Подстакните примену  (певањем песама 

и размењујући мишљења):   Нека деца 
образују један или више кругова. (Ако нема 
довољно простора, нека се један ред деце 
окрене лицем према другом реду.) Дајте сва-
кој групи канап са везаним крајевима, прову-
ченим кроз дугме. Док буду певала „Love One 
Another” ( ДП,  136), нека деца пусте дугме да 
клизи дуж канапа. Зауставите насумице музику 
и питајте дете (или децу) које држи дугме да 
каже један од начина на који може показати 
љубав према другима. Завр-
шите тако што ћете позвати 
неколико деце да испричају 
о тренуцима када су други 
показали љубав према њима.

  Да бисте помогли деци да науче „Come, Follow 
Me” ( Химне,  бр. 116), размотрите следеће:

    •   Подстакните децу да вас следе док доти-
чете свој нос, рукујете се, и склапате своје 
руке. Кажите им да можемо следити Исуса 
чинећи оно што је Он чинио. Док музика 
свира, нека тапшу у ритму песме са два 
прста по длану друге руке.

    •   Припремите отиске стопала са речима 
песме записаним на њима. Позовите децу 
да постављају један по један отисак на 
таблу док будете певали а они понављали 
сваку реченицу. Сложите отиске тако да 
воде према Спаситељевој слици.    

    3. и 4. недеља: Пример Исуса Христа учи ме како да живим.

            Музичке вође могу укључити децу у учење доктрине из песме док 

деца повезују речи, музику и визуелна помагала. Следећих недеља 

деца могу уклањати отиске стопала док не науче песму.   

Кликните овде за стопе.

„Come, Follow Me,”

рекао је Спаситељ.

Онда нас је увео

његовим стопама 
да ходамо, 

Јер само тако

можемо бити 
једно

Са Божјим 
љубљеним, 

јединорођеним 
Сином.

Волите 
једни 
друге
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   Подстакните разумевање  (илустрова-

њем):   Поделите децу у групе. Замолите учи-
теља сваке групе да прочита или исприча 
причу из Светих писама у којој Исус исце-
љује неког, као што су два слепца ( Јев. по 
Матеју 9:27–31 ), и богаљ ( Јев. по Јовану 5:1–9 ), 
десет губаваца ( Јев. по Луци 17:12–19 ), 
или племићев син ( Jев. по Јовану 4:46–53 ). 

Позовите децу да илуструју причу. Можете 
замолити неколико деце да поделе своје 
цртеже и приче са целом Школицом. Када 
поделе своју причу, позовите их да замисле 
како су се вероватно осећали људи које је 
Исус исцелио. Позовите децу да поделе своје 
цртеже са својим породицама код куће.

    2. седмица: Исус Христ може да исцели болесне.

   Одредите учење  (игром погађања):   
Нацртајте шест малих линија на табли, по 
једну за свако слово речи  чудеса.  Питајте 
децу да погоде шта је у питању. Упишите 
прво слово и поново питајте децу да 
погоде реч Попуните простор за друго 
слово и питајте их да погоде која је реч у 
питању. Понављајте са сваким следећим 
словом док не погоде реч. Кажите деци да 
је чудо изузетан догађај који је последица 
Божје моћи. Поделите децу у групе. Дајте 
свакој групи комлет следећих трака са нат-
писима:  чудеса, показују, да, Исус Христ, 
има, моћ, над, земљом.  Нека свака група 

дешифрује речи. (Кликните овде за траке с 

речима.)

   Подстакните разумевање  (слушањем 

прича из Светих писама):   Сопственим 
речима испричајте како Исус смирује олују 
(  Јев. по Марку 4:36–39 ) и пуни мреже рибом 
(  Јев. по Луци 5:1–11 ). Позовите децу да 
изводе поступке који прате приче (као што је 
опонашање ветра и водених таласа и извла-
чење празних и пуних мрежа). Уз сваку 
причу посведочите како она показује да Исус 
Христ има моћ над земљом. Нека деца пораз-
говарају о томе како су та чудеса помогла 
људима у оскудици.

Август   Исус Христ је Син Божји, 
и Он је Бог чудеса
  „Јер гле, ја сам Бог и Бог сам чуда .   .   .  и не делујем међу децом човечјом 
осим према вери њиховој” ( 2. Нефи 27:23 ).

  Идеје које се овде налазе допуните сопственим идејама. Испланирајте начине на 

које ћете истаћи одређено учење за децу и помоћи им да га разумеју и примене у 

сопственом животу. Поставите себи питање: „Шта ће деца учинити како би научила, 

и како им ја могу помоћи да осете Духа?” 

  1. недеља: Исус Христ је Бог чудеса.

 Песма по вашем 

избору из  Дечjе 

песмарице  

  Рад у малим 

групама

  Рад у малим групама 

укључиће у учење више 

деце. На заједничким 

активностима деца 

већ седе у разредним 

групама. Ове групе 

могу се користити 

за активности 

малих група.  

  Прилог:  Деца уче 

преко активности. 

Позовите децу да кори-

сте поступке за при-

чање приче. Вежбајте 

те поступке са децом 

пре причања приче. То 

ће омогућити деци да 

слушају и усредсреде се 

на причу. 
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    4. недеља: Чуда се догађају онима који имају веру.

   Подстакните разумевање  (слушањем 

прича из Светих писама):   Позовите неко-
лико чланова одељења да дођу у Школицу 
и укратко испричају следеће приче као да 
су били сведоци тих догађаја: подизање 
Лазара ( Jев. по Јовану 11:1–45 ); подизање 
Јаирове ћерке ( Јев. по Марку 5:21–24, 35–43 ); 

подизање удовичиног сина ( Јев. по Луци 
7:11–16 ); и Васкрсење ( Jев. по Јовану 20:1–18 ). 
Чланови одељења могу носити једноставне 
костиме, као на пример мараму или плашт. 
Подстакните их да посведоче да Исус Христ 
има моћ над смрћу и да ће свако од нас 
васкрснути.

   Одредите учење  (читањем стихова из 

Светих писама):   Напишите на табли  Учење 
и завети 63:9 : „Али гле, вера не долази по 
знацима, већ знаци прате оне који верују.” 
Објасните да реч  знаци  у овом стиху такође 
значи  чудеса.  Нека деца устану и наглас 
заједно прочитају стих. Нагласите реч  вера.  
Објасните да чудеса нису увек драматични 
догађаји и да прво треба да имамо веру, а 
онда ћемо препознати чудеса у свом животу. 
Објасните да ћемо, мада имамо веру, и даље 
доживљавати жалост, бол, и патњу, али Бог 
је свестан наших потреба и бринуће о нама.

   Подстакните разумевање  (слушањем 

прича из Светих писама):   Сопственим 
речима испричајте како је Мојсије тражио 
од фараона да пусти Божји народ из Египта 
( 2. Књ. Мојсијева 7–10 ). Пре него што поч-
нете причу, позовите децу да изводе звуке 
или поступке који прате неке од невоља. На 
пример, деца могу померати своје руке и 
имитирати звук реке, чешати се свуда како 
би представила вашке, мукати као крава, или 

јечати како би представила чиреве. Нека 
деца пажљиво слушају вашу причу. Кажите 
им да када подигнете руку, могу производити 
звук или кретњу која представља невољу о 
којој говорите, а када спустите руку, треба 
да престану. Пошто им испричате о свакој 
невољи, кажите деци да је фараон и даље 
одбијао да пусти људе да оду. Фараон је 
видео многа чудеса и знаке, али није веровао 
у Бога. Упоредите ову причу са примером 
где је вера произвела чудо (на пример, Илија 
и удовица из Серепте, Данило и лавови, Јаре-
дов брат, или Нефи и Лехи у тамници). Ако 
време омогући, нека деца прикажу дела која 
прате причу.

   Подстакните разумевање  (слушањем 

гостију говорника):   Позовите једну или две 
породице у одељењу да испричају како су 
били благословени чудима када су имали 
веру у Исуса Христа. (Замолите породице 
доста раније како би имале времена да се 
припреме.) Посведочите да ако имамо веру, 
у својим животима ћемо видети чуда.  

    3. недеља: Исус има моћ над смрћу.

  Подстакните разумевање

  Док деца глуме приче из Светих 

писама, у стању су да их боље 

памте и разумеју.  

  Прилог:  Када деца 

деле са другима оно 

што уче у Школици, 

то јача њихово разу-

мевање и сведочан-

ство о учењу. У 2. 

недељи охрабрују се да 

деле оно што су нау-

чила код куће. То ће 

пружити прилике за 

разговор о јеванђељу 

код куће и ојачаће 

породицу. 
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   Одредите учење  (учењем стиха напа-

мет):   Да бисте помогли деци да запамте  Jев. 
по Јовану 14:15 , нацртајте срце и слику која 
приказује Десет заповести. Поделите децу 
у две групе. Подигните цртеж срца испред 
једне групе, а они нека устану и кажу: „Ако 
имате љубав к мени.” Подигните цртеж 
Десет заповести испред друге групе, а они 
нека устану и кажу: „Заповести моје држите.” 
Поновите неколико пута. Старија деца на 
исти начин могу научити први део  Jев. по 
Јовану 14:21  („Ко има заповести моје и држи 
их он је онај што има љубав према мени”).

   Подстакните разумевање  (приказива-

њем заповести):   Припремите комадиће 
папира са заповестима написаним на сва-
ком од њих (као на пример, читајте Света 
писма, облачите се скромно, и поштујте реч 
Реч мудрости). Ставите папириће у посуду, 
и нека једно дете изабере један и одглуми 
начин на који се заповест држи. Нека остала 
деца погоде шта он или она ради. Отпевајте 
„Држати заповести” ( CS,  146–147). Док 

будете певали рефрен, нека дете предводи 
осталу децу да одглуме како она могу 
држати ту заповест. Позовите неколико 
деце да покажу како ће их држање ове 
заповести благословити.

   Подстакните примену  (читањем и раз-

говором о стиховима):   Изложите „Моја 
јеванђеоска мерила” и поновите та мерила 
са децом. Објасните да слеђење тих мерила 
показује нашу љубав према Исусу Христу. 
Сваки од следећих препоручених стихова 
напишите на засебан комадић папира:  2. Књ. 
Мојсијева 20:7 ;  2. Књ. Мојсијева 20:8–10 ; 
 2. Књ. Мојсијева 20:12 ;  Jев. по Јовану 13:34–
35 ;  Moсија 18:10 ; и  Учење и завети 42:40–41 . 
Поделите децу у групе и свакој групи дајте 
један од стихова да заједно прочитају. Нека 
стих упореде са једним од јеванђеоских 
мерила и поразговарају о томе како могу 
живети по том мерилу. Позовите их да 
поделе своја размишљања са осталом 
децом у Школици.

Септембар   Послушан сам Исусу Христу 
зато што га волим
  „Ако имате љубав к мени, заповести моје држите” ( Jев. по Јовану 14:15 ).

  Идеје које се овде налазе допуните сопственим идејама. Испланирајте начине на 

које ћете представити неко учење деци и помоћи им да га разумеју и примене у соп-

ственим животима. Поставите себи питање: „Шта ће деца учинити како би научила, 

и како им могу помоћи да осете Духа?” 

  1. и 2. недеља: Када држим заповести показујем љубав према 
Исусу Христу.

  Учење стихова 

напамет

  Гледање визуелних 

помагала док говоре 

стихове помоћи ће 

деци да их запамте.  

  Прилог:  Учење сти-

хова напамет може 

помоћи деци у учењу 

јеванђеоских учења. 

Речи из Светих 

писама могу бити 

извор утехе и вођства 

(видети  ПНВП,  171). 

У 1. недељи три 

ствари ће помоћи 

деци да запамте 

стих: понављање, 

кратке реченице и 

визуелна помагала. 

Кликните овде за цртеже.
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   Подстакните разумевање.  (цртежима):   
Испричајте причу о томе како је Христ исце-
љивао и благосиљао људе у  3.   Нефи 17:7, 9–12, 
20–24 , или позовите старију децу да је про-
читају из Светих писама. Нека деца нацртају 
цртеж који приказује нешто из приче. Посве-
дочите о томе како је ваша љубав према 
Исусу Христу порасла док сте читали Света 
писма.

   Подстакните примену  (певањем и раз-

говором о стиховима):   Отпевајте песму 
„Seek the Lord Early” ( ДП,  108). Кажите деци 

да могу научити више о Исусу Христу чита-
њем или слушањем Светих писама. Онда им 
испричајте причу која се налази у  Јев. по 
Марку 10:13–16  о томе како је Исус благоси-
љао децу. Покажите слику Исуса како благо-
сиља малу децу. Кажите деци да замисле 
како би се осећала да су била тамо. Позо-
вите неколико деце да поделе своја разми-
шљања. Објасните да се могу осећати 
ближима Спаситељу читајући о Њему у 
Светим писмима.  

    4. недеља: Моја љубав према Исусу Христу расте када проучавам 
Света писма.

   Подстакните разумевање  (читањем и 

разговором о стиховима):   Поделите децу 
у мале групе. Нека свака група прочита и 
разговара о следећим стиховима, тражећи 
шта Спаситељ подучава о молитви:  3.   Нефи 
18:19–20 ;  Учење и завети 19:28, 38 ;  88:63–64 . 
Нагласите да нас Спаситељ подучава да се 
молимо Небеском Оцу у Његово име и да 
нам то помаже да Му се осећамо ближим.

   Подстакните разумевање  (бојењем 

цртежа):   За свако дете направите примерак 
илустрације са стр. 19 приручника за јаслице, 
 Behold Your Little Ones . Нека деца обоје ислу-
страцију и однесу је кући да је покажу својим 
породицама.

   Подстакните разумевање и примену 

 (разговором о молитви):   Отпевајте песму 
о молитви из  Дечје песмарице,  на пример 
„Дечја молитва” ( CS,  12–13) или „We Bow Our 

Heads” ( CS,  25). Разговарајте са децом о томе 
како ваша љубав према Господу расте када 
се молите. Нацртајте на табли таблицу са 
четири колоне. На врху прве колоне напи-
шите  Наш Небески Отац.  На врху друге 
колоне напишите  Захвали Му за благослове.  
На врху треће колоне напишите  Моли Га за 
благослове.  На врху последње колоне напи-
шите  У име Исуса Христа, амен.  Замолите 
децу да у својим разредним групама наведу 
неколико благослова за које су захвални. 
Затим од сваке групе тражите да именују 
један благослов за који су захвални док 
будете писали тај благослов у колони 
2. Затим замолите деду да у својим разред-
ним групама разговарају о благословима 
које би могли тражити од Небеског Оца, 
а њихове одговоре запишите у колони 
3. Поновите делове молитве.

    3. недеља: Моја љубав према Исусу Христу расте када се молим.

  Активности бојења

  Не воле сва деца да боје. 

Нека ће можда направити 

једну до две белешке на стра-

ници. Сврха активности 

бојења јесте да се деци да визу-

елни приказ лекције који могу 

задржати и однети кући.  

  Прилог:  Када деца 

поделе начин на који 

могу применити 

учење, то потврђује 

поруку у њиховим 

срцима и призива 

Духа. Пошто сте 

подучавали неком 

учењу, дајте деци 

прилику да поделе како 

га могу применити у 

својим животима. 

  Прилог:  Исплани-

рајте време заједнич-

ких активности тако 

да можете укључити 

и старију и млађу 

децу. На пример, у 3. 

недељи прва актив-

ност ће лакше ићи са 

старијом децом, а 

друга активност са 

млађом децом. 
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   Одредите учење  (читањем стихова из 

Светих писама):   Поставите на таблу слику 
пуновременог мисионара. Кажите деци да 
ће прочитати неколико стихова о мисионар-
ском раду. Задужите половину деце да про-
читају  Јев. по Матеју 28:19–20 , а другу 
половину да прочитају  Учење и завети 
133:37 . Замолите децу која имају члана поро-
дице који тренутно служи мисију да поделе 
своја осећања о мисионарском раду.

   Подстакните разумевање и примену 

 (разговором о мисионарском раду):   
Нека деца устану и отпевају „Надам се да 
ће ме позвати на мисију” ( CS,  169). Кажите 
деци да Небески Отац жели да се јеванђеље 
проповеда у целом свету и да се она сада 
могу припремати да постану мисионари. У 
једну посуду ставите предмете који ће под-
сетити децу на начине на које се могу при-
премити да служе мисију, као што су Света 
писма, недељне ципеле, признаницу за десе-
тину и срце од папира. Нека једно дете иза-
бере један предмет из посуде и каже како 
им чињење онога што он представља може 
помоћи да се припреме да буду мисионари.

    2. недеља: Дељење јеванђеља са другима помаже им да дођу 
Христу.

   Одредите учење  (читањем стиха и гле-

дањем слика):   Нека деца устану и заједно 
прочитају наглас  Учење и завети 1:38 . Обја-
сните да су пророци слуге Исуса Христа. 
Покажите слике Спаситеља и садашњег про-
рока, и кажите деци да када следимо про-
рока, следимо Исуса Христа.

   Подстакните примену  (певањем песме):   
Отпевајте 9. строфу „Пророка следи” ( CS,  

110–111). Поделите децу у групе и нека иза-
беру једну или две ствари које су научили од 
живих пророка и апостола током генералне 
конференције. Нека једна група одглуми оно 
што су научили. Нека остала деца погоде шта 
они раде. Поновите са сваком групом, пева-
јући рефрен песме „Пророка следи” између 
наступа група.

Октобар   Мисија Цркве је да позива 
све да дођу Христу
  „Да, дођите Христу, и будите усавршени у Њему” ( Moрони 10:32 ).

  Идеје које се овде налазе допуните сопственим идејама. Испланирајте начине на 

које ћете истаћи одређено учење за децу и помоћи им да га разумеју и примене у 

сопственим животима. Поставите себи питање: „Шта ће деца учинити како би нау-

чила, и како им ја могу помоћи да осете Духа?” 

  1. недеља: Слеђење пророка помоћи ће нам да дођемо Христу.

     Учење понављањем

  Деца уче преко понављања и изазова. 

Нека деца понове стих и буду позвана 

да поређају речи по реду.   

  Прилог:  Деца ће боље 

научити и дуже се 

сећати када изло-

жите идеје користећи 

слике и друга визуелна 

помагала (видети 

 ПНВП,  176, 182–183). 

Размислите о томе да 

позовете пуновремене 

мисионаре да дођу у 

Школицу или да се 

дете обуче као мисио-

нар, уместо да пока-

жете слику 

мисионара. 

и 

дођите 

Да, 

Христу, 

Кликните овде за траке с речима.

будите 

усавршени 

у 

Њему
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    4. недеља: Храмски рад помаже мени и мојој породици и мени да 
дођемо Христу.

   Одредите учење  (читањем стиха):   Ста-
вите на таблу слику Исуса Христа. Помозите 
деци да науче напамет „Да, дођите Христу, 
и будите усавршени у Њему” ( Moрони 10:32 ). 
Сваку реч овог стиха напишите на засебан 
комадић папира. Поставите без реда кома-
диће папира на таблу. Позовите децу да 
погледају стих и прочитају га заједно са 
вама. Нека једно дете нађе прву реч стиха и 
постави је правилно на таблу. Поново про-
читајте стих и позовите друго дете да нађе 
следећу реч. Понављајте све док речи не 
буду послагане исправно. Објасните деци 
да доћи Христу значи имати веру у Њега, 
држати Његове заповести, склапати завете 
и кајати се када направимо грешке.

   Подстакните разумевање и примену 

 (проучавањем случајева):   Објасните да 
се због Помирења Исуса Христа можемо 
покајати када направимо грешку. Исеците 
од папира отиске стопала и на свако сто-
пало напишите један од корака покајања: 
(1) осећати жалост, (2) тражити опроштај, 
(3) исправити грешку и (4) не понављати гре-
шку. Поставите отиске стопала на под тако 
да воде до слике Исуса Христа, и нека их 
неколико деце следи. Поделите децу у групе 
и свакој групи дајте један случај који описује 
нешто због чега би дете можда требало да 
се покаје. На пример, „Девојчица не слуша 
родитеље, шутира лопту у кући и нешто 
поломи.” Замолите их да разговарају о томе 
како могу применити сваки корак покајања.

   Подстакните разумевање  (певањем 

песме):   Подучите другу строфу песме 
„I Love to See the Temple” ( CS,  95). Изложите 
слику храма скривену иза осам комадића 
папира. На сваки комад папира напишите 
или нацртајте нешто од следећег: срце, отво-
рена врата, реч  завет,  реч  послушати,  речи 
 свето место,  реч  запечаћен,  слика детета и 
слика породице. Кажите деци да су то наго-
вештаји за песму. Позовите их да пажљиво 
слушају док будете певали једну строфу 
песме. Питајте их који наговештај иде са тим 
редом, и позовите једно дете да уклони тај 
папирић. Поново отпевајте строфу са децом 
и објасните шта значи. Можете их позвати да 

изведу неки покрет у вези са том строфом. 
Поновите са сваком строфом песме. Када 
имате непокривену слику, отпевајте целу 
песму са покретима. Кажите 
деци да се сада 
могу при-
премити 
да буду 
достојна да 
оду у храм 
када буду ста-
рија, и да ће, 
чинећи тако, 
бити ближа 
Исусу Христу.  

    3. недеља: Долазимо Христу када се кајемо због направљене грешке.

  Подстакните примену

  Деца уче када показују како могу да при-

мене јеванђеоска начела на свој живот.     Прилог:  „Када пока-

зујемо љубав према 

онима које подуча-

вамо, они [и ми] 

постају пријемчивији 

за Духа” ( ПНВП,  31). 

Можете увећати своју 

љубав према деци када 

се молите за њих, 

сазнате која су 

њихова интересовања 

и бриге, зовете их по 

имену, и пажљиво 

их слушате. 

  Прилог:  Случајеви за 

проучавање су пресли-

кане животне ситуа-

ције које помажу деци 

да размишљају и раз-

говарају о томе шта 

могу учинити у слич-

ним ситуацијама 

(видети 3. недељу). 

Примери случајева 

могу показати како 

применити јеванђео-

ска начела (видети 

 ПНВП,  161–162). 

завет
слушати

свето 

место
запечаћен

Кликните овде за стопе.

Кликните овде 
за илустрацију.
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Подстакните разумевање  (учешћем у 

драматизацији):   Кажите деци да је једнога 
дана један човек упитао Исуса: „Ко је мој 
ближњи?” Исус му је одговорио испричавши 
му причу која нас учи како да служимо дру-
гима. Позовите неколико деце да обуку јед-
ноставне костиме да би приказали ликове 
из параболе о добром Самарјанину: путник, 
неколико лопова, свештеник, Левит, Сама-
рјанин и гостионичар. Испричајте причу 
сопственим речима (видети  Јев. по Луци 
10:30–37 ) а затим помозите деци да је 
одглуме. Питајте децу: „Шта нас ова прича 
учи о томе ко су наши ближњи? Коме треба 
да служимо?” Истакните да наши ближњи 
могу бити сви који су у оскудици. Објасните 
деци да све време могу служити својим при-
јатељима и члановима породице, али би 

људима које не познају требало да служе 
само ако су са родитељем или неком другом 
поверљивом одраслом особом. Посведочите 
да Исус Христ воли све и жели да служимо 
свима.

   Подстакните примену  (планирањем 

служења породици):   Кажите деци да Исус 
жели да служимо другима, укљу-
чујући чланове наших поро-
дица. Изрежите мале кругове 
од папира и сваком детету 
дајте по неколико. Нека на 
сваком нацртају смешка како 
би направили „Осмехе служења.” 
Подстакните децу да током следеће седмице 
изврше мала дела служења за чланове своје 
породице. Смислите заједно задатке које би 
могли обавити (као што су оставити писамце 

Новембар   Када служимо другима, 
служимо Богу
  „Када сте у служби ближњему своме, само сте Богу у служби” 
( Moсија 2:17 ).

  Идеје које се овде налазе допуните сопственим идејама. Испланирајте начине на 

које ћете истаћи одређено учење деци и помоћи им да га разумеју и примене у соп-

ственом животу. Поставите себи питање: „Шта ће деца учинити како би научила, 

и како им ја могу помоћи да осете Духа?” 

  1. и 2. недеља: Исус Христ нас је подучавао како да служимо другима.

  Визуелно 

представљање 

прича из 

Светих писама

  Једноставни 

костими напра-

вљени од свакоднев-

них ствари помоћи 

ће деци да замисле 

причу из Светих 

писама.  

Прилог:  Неке приче 

из Светих писама 

треба да буду прилаго-

ђене узрасту деце. Док 

будете подучавали 

причу о добром Сама-

рјанину 1. недеље, 

веома је важно да обја-

сните да, ако је неком 

странцу потребна 

помоћ или је тражи, 

дете најпре треба да 

ангажује за помоћ 

поверљиву одраслу 

особу. 

  Прилог:  Зајед-

ничке   активно-

сти   могу обезбедити 

прилике за подржа-

вање програма Вера у 

Бога. Активности слу-

жења у 1. и 2. недељи 

помоћи   ће да се 

остваре циљеви на 

стр. 8–9 приручника 

 Вера у Бога . 

Прилог: Зајед-
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   Подстакните разумевање  (тражењем 

примера прилика за служење):   Нека вођа 
Школице уђе у просторију глумећи особу 
савладану невољом, којој је очигледно 
потребна помоћ. На пример, она може испу-
штати ствари, покушавајући да носи сувише, 
или умирујући бебу. Нека деца предложе 
начине на које могу користити своје „руке 
помоћи” да би јој помогли. Подсетите децу 
да нас је у причи о добром Самарјанину Исус 
подучавао да служимо другима. Покажите 
слике деце којој је потребна помоћ. Размо-
трите коришћење слика из пакета слика који 
прати приручник за Школицу. Позовите децу 
да поделе како би могла да помогну у тим 
ситуацијама. Поновите прву половину  Moсија 
2:17 , а деца нека понове другу половину.

   Подстакните разумевање  (планирањем 

служења ближњима):   Нека деца на комаду 
папира нацртају отисак својих шака и на сво-
јим „рукама помоћи” напишу начин на који 

њихова породица може да служи својим бли-
жњима. Подстакните да током недеље учине 
ту службу са својом породицом. Изложите 
отиске шаке на огласну таблу или на зид, 
одакле ће децу подсећати на начине на које 
могу да служе.

   Подстакните разумевање и примену 

 (певањем песме):   Замолите једно дете да 
изађе напред и упореди своје шаке са вашима. 
Укажите им да су његове руке много мање од 
ваших. Поставите питање, као на пример: 
„Моје велике руке могу подићи играчку. Могу 
ли твоје мале руке?” Укључите сву децу тако 
што ћете упоредити њихове руке са рукама 
њиховог учитеља. Укажите им на то да њихове 
мале руке могу извршити многа дела служења 
иако су мале. Отпевајте песму „I Have Two 
Little Hands” ( ДП,  272). Позовите децу да 
склопе руке испред себе док певају. Када отпе-
вају реч  руке,  нека подигну обе руке у ваздух, 
а затим их поново брзо склопе.  

    4. недеља: Када служим својим ближњима, служим Богу.

    Одредите учење  (учењем стиха напа-

мет):   Напишите на табли: „Када сте у слу-
жби ближњему своме, само сте Богу у 
служби” ( Moсија 2:17 ) и поразговарајте о 
томе шта то значи. Помозите деци да га 
запамте тако што ће поделити стих на два 
дела и задужити половину деце за први део 
(„Када сте у служби ближњему своме”) а 
другу половину за други део („само сте Богу 
у служби”). Поновите неколико пута.

   Подстакните разумевање  (певањем 

песме):   Отпевајте песму „Када помажемо” 
( CS,  198), замењујући реч  служење  за реч 
 помагање.  Поновите песму, замењујући чла-
нове породице за  мајку  (на пример, отац, 
брат, и сестра). Позовите децу да док певају 

пантомимом покажу услугу коју могу учи-
нити за тог члана породице . Подсетите децу 
да када служимо другима, служимо Богу.

   Подстакните примену  (разговором о 

приликама за служење):   На табли нацр-
тајте сат. Поделите децу у групе и сваку 
групу задужите за различито време дана. 
Кажите деци да могу да служе својој поро-
дици било када током дана. Кажите деци: 
„Тик так, тик так, време је за служење у 

 сати!” Позовите групу задужену за то 
време да устане, и омогућите им да поделе 
један од начина на који би могли служити 
својој породици у то време. Поновите док 
све групе не дођу на ред.

    3. недеља: Када служим својој породици, служим Богу.

      Кратак 

преглед учења

  Понављање учења на 

забавне начине помоћи 

ће деци да се сете 

онога што су научила.   

  Прилог:  Учешће деце 

на различите начине 

учиниће учење забав-

нијим. Покушајте да 

примените различите 

методе поделе деце, 

као што су на дечаке 

и девојчице, оне који 

носе одређену боју, или 

оне чији су рођендани 

у првој и другој поло-

вини године. 

захвалности, покупити играчке, или наме-
штање кревета). Нека деца оставе „Осмех 
служења” тамо где је служење извршено. 
Позовите их да замоле своје породице да 
учествују у тој активности са њима. Подстак-
ните децу да буду спремна да следеће сед-
мице поделе са Школицом како је њихово 
служење донело осмехе њиховим 
породицама.

   Подстакните разумевање и примену 

 (извештајем о служењу):   Позовите децу 
да сопственим речима препричају причу о 

добром Самарјанину. Користите исте 
костиме које сте користили претходне 
недеље како бисте им помогли да се сете. 
Затим деци дајте прилику да испричају о 
својим „Осмесима служења” протекле сед-
мице. Један од начина на који ћете то учи-
нити јесте да направите точак попут овог 
приказаног овде, са наведеним сваким 
разредом ваше Школице. Завртите точак 
и позовите једно или двоје деце у разреду 
(одређене) да известе о свом служењу и 
како је то помогло њима и осталима да буду 
срећни. Поновите ако буде било времена.
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Кликните овде 
за илустрације.
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 Прилог:  Деца добро 

реагују на визуелна 

помагала. Размо-

трите коришћење раз-

личитих визуелних 

помагала, укључујући 

предмете, цртање на 

табли, траке са 

речима, фланелске 

табле, и марионете 

(видети  ПНВП,  89–90).

   Подстакните разумевање и примену 

 (разговором о сликама и предметима): 

  Донесите четири кутије запаковане као 
поклоне. Свака кутија треба да садржи слику 
или предмет који представља један од следе-
ћих догађаја и комад папира са објашњењем 
о благослову или дару који он приказује.

    •   Догађај: Исусово рођење; поклон: „Небе-
ски Отац је дао свог јединорођеног Сина 
да буде наш Спаситељ.”

    •   Догађај: Беседа на гори; поклон: „Исус 
Христ нас је подучавао како да живимо 
праведно.”

    •   Догађај: Исус се моли у Гетсеманији; 
поклон: „Исус Христ нам је омогућио да 
будемо спашени од греха.”

    •   Догађај: Васкрсење; поклон: „Исус Христ 
нам је омогућио да васкрснемо.”

    Нека сваки пут друго дете отпакује кутију, 
и поразговарајте како смо благословени 
сваким од поклона.

   Подстакните примену  (писањем или 

цртањем):   Поразговарајте о начинима 
давања поклона Спаситељу служећи другима 
и показујући љубав према њима (видети  Јев. 
по Матеју 25:40 ). Сваком детету дајте комад 
папира и замолите их да напишу или нацр-
тају један поклон који ће дати Спаситељу. 
Нека затим пресавију папир на пола и 
украсе га споља као поклон.

    2. недеља: Исус Христ је Спаситељ света.

   Одредите учење  (разговором о рођен-

данима):   Замолите децу: „Сетите се времена 
када сте славили свој рођендан на посебан 
начин. Шта сте радили?” Дозволите неколи-
цини деце да говоре о својим рођенданима. 
Објасните да је Небески Отац слао своје 
пророке да говоре свету, од почетка вре-
мена, о најважнијем рођењу у историји све-
та—рођењу Његовог Сина, Исуса Христа. 
Објасните да је та порука била тако важна 
да су пророци били спремни да дају своје 
животе да би посведочили да ће Христ 
доћи. Нека деца понове реченицу: „Исус 
Христ је дошао на земљу као што су про-
роци обећали.”

   Подстакните разумевање  (глумом 

прича из Светих писама):   Изложите слике 
неколико пророка који су подучавали да ће 
Исус Христ доћи. Поделите децу у групе и 
свакој групи дајте препоручени стих који 
описује извештај о једном од пророкових 
учења. Нека групе редом драматизују изве-
штаје (видети  ПНВП,  165–166) док остатак 
Школице одређује ког пророка приказују. 
Пророци могу обухватити цара Венијамина 
( Мосија 2:1, 5–7 ;  3:5–8 ), Абинадија ( Moсија 
12:1, 9 ;  15:1–2 ;  17:1, 8–10 ), и Самуила Ламанца 
( Хеламан 14:1–5 ;  16:1–2 ). Посведочите да је 
Исус Христ дошао на земљу и да су се про-
роштва о Њему испунила.

Децембар   Откупитељ мој живи знам
   „И сада, после многих сведочанстава коjа су о Њему дата, ово 
сведочанство, последње од свих, дајемо о Њему: Да он живи!” 
( УИЗ 76:22 ).

  Идеје које се овде налазе допуните сопственим идејама. Испланирајте начине на 

које ћете истаћи одређено учење за децу и помоћи им да га разумеју и примене у 

сопственом животу. Поставите себи питање: „Шта ће деца учинити како би научила, 

и како им ја могу помоћи да осете Духа?” 

  1. недеља: Исус Христ је дошао на земљу као што су пророци 
обећали.

 Прилог:  Деца боље 

памте оно што су 

научила када томе 

подучавају друге. Раз-

мотрите начине како 

да им дозволите да то 

учине током заједнич-

ких активности или 

код куће.
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 Прилог:  Да бисте 

показали своју љубав 

према онима које поду-

чавате, дајте искрене 

комплименте који се 

односе на оно што је 

дете урадило. На при-

мер, можете рећи: 

„Хвала ти што си 

поделио причу о својој 

породици,” уместо 

давања општег ком-

плимента као што је 

„добро урађено” или 

„хвала ти.”

 Прилог:  Исплани-

рајте време заједнич-

ких активности тако 

да можете укључити 

и старију и млађу 

децу. На пример, прва 

активност у 3.   недељи 

би боље ишла са ста-

ријом децом. Исплани-

рајте начине за при-

лагођавање ове актив-

ности за млађу децу.

    4. недеља: Могу да живим са Исусом Христом поново.

   Подстакните разумевање.  (читањем 

стихова из Светих писама и глумом):  

 Кажите деци да ће обавештавати о великој 
вести да ће се Исус Христ вратити на земљу 
једнога дана. Изаберите двоје деце да се пре-
тварају да су на ТВ-у или да су новински 
извештачи који ће сваком разреду поставити 
неколико питања. Дајте сваком разреду једно 
или два од следећих питања и препоручених 
стихова и неколико минута за припрему. Који 
су неки од знакова Исусовог другог доласка? 
( Џозеф Смит—Јев. по Матеју 1:28–29 ); Како ће 
Он доћи? ( Јев. по Матеју 24:29–31 ; Када ће Он 
доћи? ( Јев. по Матеју 24:36, 42, 44 ); Шта ће се 
догодити праведним људима када Он дође? 
( УИЗ 88:96–97 ); Какво ће бити управљање 

пошто Он дође? ( Чланци вере 1:10 ;  УИЗ 29:11 ; 
 45:58–59 ); Какве ће бити животиње пошто Он 
дође? ( Исаија 11:6–9 ;  Осија 2:18 ). Нека двоје 
деце која глуме репортере једно за другим 
постављају питања, и нека свака група 
одговори.

   Подстакните примену  (разговором и 

певањем):   Поразговарајте са децом о начи-
нима на које можемо бити припремљени 
када Исус поново дође. Нагласите да ако 
будемо живели праведно, нећемо имати 
потребу да се плашимо. Позовите их да раз-
говарају о томе са својим родитељима код 
куће. Отпевајте песму „When He Comes 
Again” ( ДП,  82–83).

   Подстакните разумевање  (учешћем у 

физичкој активности):   Пре почетка Шко-
лице, прикачите на дно столица неколико 
папирних подних плочица са једним од сле-
дећих натписа на свакој плочици: крштење, 
потврђење, молитва, породично кућно вече, 
узимање причешћа, присуствовање у Цркви, 
и храмски брак. Поставите слику света на 
један крај просторије, а слику Исуса Христа 
на други крај просторије. Замолите једно 
дете да покуша да скочи од једне слике до 
друге. Објасните да постоје кораци које 
морамо предузети да бисмо поново живели 
са Исусом и Небеским Оцем. Нека деца 
погледају да виде да ли имају подну плочицу 
прикачену за дно њихове столице. Позовите 
оне који имају подне плочице да излазе једно 
по једно напред и кажу како ће их посту-
пање по ономе што је написано на њиховој 
плочици приближити Христу. Поставите 
подну плочицу на под између две слике. 
Наставите док стопе не направе стазу по 
просторији. Позовите једно дете да хода од 
слике света до Спаситељеве слике, дотичући 
само подне плочице. Подстакните децу да 
увек чине оно што је исправно како би могла 
остати на путу да се врате да поново живе 
са Исусом Христом.

   Подстакните примену  (цртањем и 

бојењем):   Нека деца нацртају своје стопе на 
засебним листовима папира и на свакој стопи 
напишу или нацртају један корак који би 
могли прредузети да би поново живели са 
Исусом Христом. Нека пијаниста тихо свира 

„I Will Follow God’s Plan” ( ДП,  164–65) док 
они боје. Охрабрите децу да понесу кући 
своје цртеже и покажу их своjим породицама.  

    3. недеља: Исус Христ ће се вратити на земљу једнога дана.

Кликните овде за следеће кораке.

Породично 

кућно в
ече

Долазак у 

Цркву

 Садржајне 

физичке 

активности

  Деца уче кроз укључи-

вање у садржајне 

активности. У овој 

активности деца пре-

дузимају кораке који 

представљају ствари 

које она могу учинити 

да би била ближа 

Христу. Размотрите 

начине да укључите 

што је могуће 

више деце.  
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   Прилог:  Није 

потребно да будете 

вешт музичар или да 

имате диван глас да 

бисте певање у Шко-

лици учинили забав-

ним и значајнијим. 

    Како користити музику 
у Школици
  Сврха музике у Школици jе да подучава децу Јеванђељу Исуса Христа. Песме за 

Школицу чине учење јеванђеља радоснијим, позивају Духа и праве побожну атмос-

феру погодну за учење.

  Уводна музика ствара атмосферу побожности 
и помаже да се деца припреме за учење јеван-
ђеља. Нека музика свира док деца долазе.

  Позовите децу да учествују у уводној музици 
тако што ће певати док остала деца улазе у 
просторију Школице. На пример, можете 
подићи своју руку и рећи деци да певају тихо 

када вам је шака отворена, а када је затво-
рена треба да певуше мелодију.

  Свирајте песму коју деца уче током уводне 
музике; то им може помоћи да науче мело-
дију. Одредите песму, а затим им певушите 
мелодију. Потом их замолите да певуше 
мелодију са вама.

 Музика може активирати децу од првог тренутка када стигну у Школицу. 

 Прилог:  Музика може 

помоћи да се деца 

смире и припреме да 

слушају и уче. На при-

мер, можете подићи 

руке увис и рећи деци 

да гледају ваше руке 

док певају. Кажите 

им да док будете спу-

штали руке треба да 

певају тише и спорије. 

Захвалите им се за 

њихову побожност.

    Користите музику која подучава јеванђеоским начелима

  Помозите деци да разумеју да уче не само 
песму него и јеванђеоско начело (видети 
 ДП,  iii). Постављајте им питања, или их 
усредсредите на начело подучавано у 
песми, преко једноставне активности као 
што је бројање колико пута су певали неку 
реч или реченицу (видети фебруар за помоћ 
за музичког вођу).

  Деца сведоче док певају (видети јануар, 
1. недеља). Подсетите децу да седе усправно 
и певају својим најбољим гласом. Дајте деци 
комплимент и захвалите им када добро 
отпевају.

     Користите уводну музику да бисте увели побожност и позвали Духа.
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  Укључите децу у бирање песама за пона-
вљање. На пример, дајте сваком детету срце 
од папира, и замолите их да на њему напишу 
своје име и омиљену песму из Школице. Ста-
вите срца у посуду означену са налепницом 

„Песме срца” и нека деца изаберу неколико 
за певање. Кажите деци да песме из Школице 
могу бити извор утехе, вођства и надахнућа 
и да их можемо певати скору увек и на сва-
ком месту.

 Вежбање код куће

  Да бисте делотворније 

подучавали песму, морате и 

сами знати песму. Вежбајте 

код куће тако да када подуча-

вате децу можете гледати у 

њих, а не у своју књигу. 

    Како подучавати песму

  Док планирате како да подучавате песму, 
поставите себи следећа питања: Како могу 
привући дечју пажњу? Која питања могу 
поставити да бих помогла деци да разумеју 
јеванђеоску поруку или песму? Какво сведо-
чанство могу оставити деци које ће их оја-
чати? (Видети  ДП,  300.)

  Увек отпевајте деци нову песму— немојте 
им је само прочитати или одрецитовати. То 
помаже деци да повежу мелодију са речима. 
Деца уче песму сталним слушањем и 

певањем. Није потребно да читају да би 
научили песму. На пример, можете позвати 
децу да певају за вама. Дотакните своје уво 
и нека деца слушају кратку реченицу или 
ред док певате. Затим их покрените када на 
њих дође ред да певају после вас. Отпевајте 
тако два реда, а затим их понављајте док их 
деца не науче. Поновите са два следећа 
реда (и следећа два, и тако даље) док не 
науче целу песму.

    Понављајте песме за учење и забаву

    Користите музику како бисте укључили децу и обезбедили 
одговарајуће кретње.

  Коришћење покрета за време певања може 
помоћи деци да брже науче песме. Такође 
може држати њихову пажњу. Осигурајте да 
покрети које користите уз свете песме буду 
прикладни. Једноставни покрети руком за 
кључне речи или реченице могу бити при-
кладни за скоро сваку песму (видети помоћ за 
музичког вођу за јануар). На пример, када 
певају „I Feel My Savior’s Love” ( ДП,  74–75), 
кажите деци да сваки пут када певају реч 
 љубав  треба да положе своје руке преко срца.

  У  Дечјој песмарици се налази неколико 
песама са забавним активностима. Забављајте 

се уз њих, и деца ће се такође забављати. На 
пример:

    •   Отпевајте са децом „Head, Shoulders, 
Knees, and Toes” ( ДП,  275) уобичајеном 
брзином, а затим им упутите изазов да 
наставе са вама док будете певали све 
брже и брже.

    •   Отпевајте „Надам се да ће ме позвати на 
мисију” ( CS,  169). Позовите млађу децу да 
се претварају да јашу коња и носе Мор-
монову књигу људима који живе далеко. 
(Такође се могу претварати да лете авио-
ном или се возе старим возом.)                   

  Прилог:  Делотворно 

коришћење музике 

позваће Духа. Када 

завршите са певањем 

песме, подсетите децу 

да када осећају љубав 

и мир, Свети Дух им 

помаже да препознају 

истину. 

  Упознати се са 

песмом: Вежбајте, 

вежбајте, вежбајте 

 Запитаjте се:

     1.   Како могу 
привући дечју 
пажњу?

     2.   Која питања 
могу поставити 
да бих помогла 
деци да разу-
меју јеванђео-
ску поруку или 
песму?

     3.   Какво сведочан-
ство могу оста-
вити деци које 
ће их ојачати?   

Мој план за 

подучавање 

песме
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Copyright @ 2002 by Tami Jeppson Creamer and Derena Bell. All rights reserved. 
This song may be copied for incidental, noncommercial home and church use. This notice must be included on each copy made.

Знам да ме мој Спаситељ воли

Copyright © 2002 Тами Џепсон Кремер и Дерена Бел. Сва права су задржана. Ова песма се може копирати за евентуално, 

некомерциjално коришћење у цркви или код куће. Ова напомена мора бити укључена уз сваки направљен примерак.
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