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  Orientues për Kohën e Përbashkët - 2011

  E Di që Shkrimet e Shenjta Janë të Vërteta
  “Sepse shpirti im kënaqet pa masë në shkrimet e shenjta dhe zemra ime i mediton ato” 

( 2   Nefi 4:15 ).  



II

    Udhëzime për Kohën e Përbashkët 
dhe Programin e Fëmijëve në 
Mbledhjen e Sakramentit
     Të Dashura Presidenca të Fillores dhe Udhëheqëse të Muzikës

  Shkrimet e shenjta janë fjala e Perëndisë. Kur i lexoni me ndihmën e lutjes shkrimet e shenjta 
dhe i vini në zbatim parimet që mësohen në to dhe në këtë orientues, ju do të jeni të përgatitu-
ra shpirtërisht për t’ua mësuar ungjillin e Jezu Krishtit fëmijëve të Fillores suaj. Gjithashtu, do 
të jeni të afta për të përdorur shkrimet e shenjta që t’i ndihmoni fëmijët të kuptojnë parimet e 
ungjillit, të cilat do t’ua mësoni këtë vit, siç janë plani i Atit Qiellor, misioni i Jezu Krishtit, roli 
i profetëve, Rivendosja e Kishës dhe bekimet e tempullit. Shkrimet e shenjta do të ndihmojnë 
që ju të ftoni Shpirtin në Filloren tuaj dhe të krijoni një mjedis në të cilin fëmijët mund ta ndi-
ejnë ndikimin e Frymës së Shenjtë. Ai ndikim do të ndihmojë që çdo fëmijë i Fillores të jetë në 
gjendje të thotë: “E di që shkrimet e shenjta janë të vërteta”.

  Faleminderit për shërbimin tuaj besnik. Lutemi për ju dhe jemi të bindura në aftësinë tuaj për 
t’i dashur fëmijët e për t’ua mësuar ungjillin e Jezu Krishtit.

  Presidenca e Përgjithshme e Fillores

  Shkrimet e Shenjta:  
Stimulimi i fëmijëve për 
të mësuar nga shkrimet e 
shenjta, do t’i ndihmojë që 
të zhvillojnë dashuri për 
fjalën e Perëndisë gjatë 
gjithë jetës. Planifi koni 
çdo javë mënyra për t’i 
stimuluar fëmijët që të 
përdorin e të mësojnë nga 
librat e vet të shkrimeve 
të shenjta. Disa fëmijë 
mund të mos kenë shkrime 
të shenjta. Fëmijë të tjerë 
mund të mos jenë ende në 
gjendje të lexojnë. Vepri-
mtaritë mësimore të këtij 
orientuesi dhe njohuritë 
mësimore në faqet  8 ,  13  
dhe  24  do t’ju japin ide 
se si zhvillohet mësim 
duke përdorur shkrimet e 
shenjta. 

  Objektet Ilustruese:  
Shumë nga objektet ilu-
struese në këtë broshurë 
mund të merren në inte-
rnet, tek adresa  sharing-
time.lds.org . Gjithashtu, 
për një listë të burimeve 
mbi tema të veçanta ungji-
llore nga revista  Friend , 
shihni tek adresa  friend.
lds.org . Këto burime mund 
të shtypen edhe në letër e 
të përdoren në mësimdhë-
nien për fëmijët. 

   Mësimi i Ungjillit

  Përdoreni këtë broshurë kur përgatiteni për të 
zhvilluar çdo javë një mësim 15-minutësh gjatë 
kohës së përbashkët. Mësimet javore mund t’i plo-
tësoni me materiale të tjera të miratuara nga Kisha, 
siç është     Liahona.  Udhëzimet që vijojnë do t’ ju ndi-
hmojnë që të programoni e të zhvilloni mësimet.

   Duajini Ata Që Mësoni.  Tregojeni dashurinë për fëmi-
jët duke ua mësuar emrat dhe duke qenë të vetëdij-
shme për interesat, talentet dhe nevojat e tyre.

   Mësojuani Doktrinën nëpërmjet Shpirtit.  Kur përgati-
sni mësimet, lutuni për udhëheqje dhe përpiquni 
të forconi dëshminë tuaj për parimet që do t’u 
mësoni. Kjo gjë do t’ ju ndihmojë për mësimdhë-
nie nëpërmjet Shpirtit.

   Stimuloni Nxënien e Mësimit.  Kjo broshurë është 
hartuar që t’ ju ndihmojë të dini jo vetëm se çfarë  
të jepni mësm, por dhe  si  ta jepni e të stimuloni 
nxënien e mësimit. Doktrinën do t’ua mësoni më 
me efektshmëri, kur në çdo mësim bëni tre gjërat 
që vijojnë:

     1.    Përcaktoni doktrinën.  Ua njoftoni qartë 
fëmijëve doktrinën që do të mësojnë. Mendoni 
mënyra që këtë gjë ta bëni përmes fjalëve dhe 
ilustrimeve pamore. (Për ndonjë shembull, 
shihni mësimet për javën e parë të muajit mars 
dhe për javën e parë të korrikut.)

     2.    Frymëzoni të kuptuarit.  Sigurohuni që fëmi-
jët të fi tojnë një kuptim më të thellë të doktri-
nës me anë të metodave të larmishme mësimore 

që i tërheqin ata për të mësuar, si këndimi 
i këngëve, interpretimi i roleve dhe leximi i 
shkrimeve të shenjta.

     3.    Frymëzoni zbatimin.  Jepuni fëmijëve mu-
ndësi që ta zbatojnë doktrinën në jetën e tyre. 
Mendoni mënyra se si të mund të shprehin 
ndjenja, apo të caktojnë një qëllim lidhur me 
doktrinën.

    Kjo broshurë siguron mësime të plota për disa nga 
javët e këtij viti. Përmban ide, por jo mësime të 
plota, për javët e tjera. Plotësojini ato ide me disa 
nga vetë idetë tuaja. Mund të merrni ide nëpërmjet 
leximit të mësimeve të tjera të kësaj broshure. 
Kur ka të diela të pesta, përdoreni atë kohë për të 
rishikuar mësimet e mëparshme. Shpirti mund 
t’ ju udhëheqë ndërsa programoni dhe përgatisni 
veprimtari për mësimet.

  Punoni bashkë me udhëheqësen e muzikës kur 
përgatisni mësimet. Këndimi i këngëve do të ndi-
hmojë që të përforcohen doktrinat që po mësoni. 
Herë-herë mund të ftoni mësuese dhe klasat e tyre 
që t’ ju ndihmojnë në pjesët e mësimit të ungjillit.

  Disa mësime sugjerojnë që në Fillore të ftohen që 
të marrin pjesë folës të tjerë. Ju duhet të merrni 
miratimin e peshkopit ose të presidentit të degës, 
para se t’i ftoni këta persona për të marrë pjesë.

  Mësimet janë të shoqëruara me disa njohuri mësi-
more që do t’ ju ndihmojnë ta përmirësoni aftësinë 
e mësimdhënies. Mësimet përmbajnë edhe fotog-
rafi , të cilat do t’ ju ndihmojnë të shihni si duket 

    Udhëzime për Kohën e Përbashkët

  Piktura mund të merret tek adresa 
 sharingtime.lds.org   

http://www.sharingtime.lds.org
http://www.sharingtime.lds.org
http://www.friend.lds.org
http://www.friend.lds.org
http://www.sharingtime.lds.org
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  Këngët e përdorura te 
programi mund të 
këndohen me grupe të 
mëdha ose të vogla, në 
solo apo duete, nga një 
familje ose nën shoqë-
rimin e instrumentave 
me tela. Sigurohuni që 
fëmijët t’i dinë fjalët mirë 
dhe të mund të këndojnë 
nga zemra.  

  Burimet:  Burime mësi-
more shtesë, si fl etë për 
ngjyrosje, histori dhe 
veprimtari, ju mund të 
gjeni tek revista   Liahona,  
manuali i çerdhes dhe 
 Libri i Figurave Artistike 
të Ungjillit.  Përdorini këto 
burime për plotësimin e 
mësimeve tuaja. 

një veprimtari konkretisht. Ndonëse zhvillimi i 
aftësive mësimdhënëse është i rëndësishëm, janë 
përgatitja shpirtërore dhe dëshmia vetjake ato që 
e ftojnë Shpirtin për t’i pohuar këto doktrina në 
zemrën e fëmijëve.

    Koha e Këndimit

  Muzika në Fillore duhet të krijojë një atmosferë 
nderimi, të mësojë ungjillin dhe të ndihmojë që 
fëmijët të ndiejnë ndikimin e Frymës së Shenjtë 
dhe gëzimin që vjen nëpërmjet këndimit. Një 

hapësirë 20-minutëshe e kohës së përbashkët, 
duhet t’i kushtohet këndimit dhe mësimit të pje-
sëve muzikore. Kjo do t’ ju sigurojë kohë të mja-
ftueshme për t’u mësuar fëmijëve këngë të re dhe 
do të ndihmojë që t’u pëlqejë këndimi.

  Kjo broshurë përfshin dhe një këngë të re që fëmi-
jët ta mësojnë këtë vit (shihni faqen    28 ). Përfshin 
gjithashtu një seksion të titulluar “Si Përdoret 
Muzika në Fillore” (shihni  faqet 26–27 ) dhe ide 
shtesë për t’u mësuar këngë fëmijëve (shihni 
 faqen   7 ).

    Programi mësimor për vitin 2011

  Përgatitja:  Lutuni për 
udhëheqje dhe kërkoni 
ndikimin e Shpirtit kur 
përgatisni programet 
tuaja të kohës së përba-
shkët. Kur ju përgatiteni 
dhe zhvilloni mësime së 
bashku me Shpirtin, Ai 
do ta pohojë vërtetësinë e 
mësimeve që jepni. (Shihni 
 TNGC,   f. 13.) 

  Nën drejtimin e peshkopit ose të presidentit të 
degës, programi i fëmijëve në mbledhjen e sakra-
mentit shfaqet në tremujorin e katërt të vitit. 
Që në fi llim të vitit takohuni me këshilltarin nga 
peshkopata ose presidenca e degës i cili mbikëqyr 
Filloren, për të diskutuar për planifi kime para-
prake. Merrni miratimin e tij kur planifi kimet të 
përfundojnë.

  Planifi koni që fëmijët të shfaqin një program të 
bazuar mbi temat mujore të kohës së përbashkët. 
Gjatë gjithë vitit mbani shënime mbi bisedat dhe 
përvojat vetjake të fëmijëve, për një përdorim të 
mundshëm në program. Kur të planifi koni që fëmi-
jët të shfaqin se ç’kanë mësuar për temën e këtij 

viti, mendoni mënyra me të cilat ata mund ta ndi-
hmojnë bashkësinë e pranishme të përqendrohet 
mbi doktrinat ungjillore që ata po u mësojnë. Një 
pjesëtar i peshkopatës mundet ta përfundojë mble-
dhjen me disa komente të shkurtra.

  Kur përgatitni programin, kujtoni udhëzimet e 
mëposhtme:

    •   Provat nuk duhet t’u marrin kohë të panevoj-
shme klasave ose familjeve.

    •   Objektet ilustruese, veshjet teatrale dhe para-
qitjet audio-vizive nuk janë të përshtatshme për 
mbledhjen e sakramentit.

  Shkurtesat e mëposhtme përdoren shpesh në 
broshurë:

CS      Children’s Songbook 

      TNGC      Teaching, No Greater Call 

     Shumë mësime përmbajnë sugjerime mbi përdo-
rimin e fi gurave. Ju mund të gjeni fi gura tek  Libri 
i Figurave Artistike të Ungjillit,  Paketa e Fotografi ve 
Artistike të Ungjillit, paketat e fi gurave të manua-
leve të Fillores si dhe tek revistat e Kishës dhe në 
internet, tek adresa  images.lds.org .

   Programi Mësimor i Përgjithshëm

  Çerdhja:  Vini Re të Vegjlit Tuaj;  Rrezet e Diellit: 
 Fillorja 1;  ZTD 4–7:  Fillorja 3;  Guximtarët 8–11: 
 Fillorja 7 

    Programi Mësimor Bazë

  Rrezet e Diellit:  Fillorja 1;  ZTD 4–7:  Fillorja 3;  
Guximtarët 8–11:  Fillorja 7 

            

     Udhëzime për Programin në Mbledhjen e Sakramentit

      Burime të Përdorura në Këtë 
Broshurë
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Janar

Eni

Endrju

Xhoni

Natani

     Shkrimet e Shenjta Janë Fjala 
e Perëndisë
  “Ushqehuni me bollëk me fjalët e Krishtit; pasi, vini re, fjalët e Krishtit do t’ju tregojnë të 
gjitha gjërat që ju duhet të bëni” ( 2   Nefi  32:3 ).

  Idetë që jepen këtu, plotësojini me disa nga vetë idetë tuaja. Programoni mënyra për t’ua për-

caktuar fëmijëve doktrinën dhe ndihmojini që ta kuptojnë e ta zbatojnë në jetën e tyre. Pyesni 

vetveten: “Ç’do të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si mund t’i ndihmoj që të ndiejnë Shpirtin?”

 Këngë:  “Nëse Me 

Zemër Dëgjoj” 

   (në faqen 28 të këtij 

orientuesi)

Përcaktoni doktrinën  (duke parë libra):   Sillni 
tek Fillorja libra të shumëllojshëm (si, për shem-
bull, një libër gatimi, një libër historie dhe një 
libër shkolle) dhe i ftoni disa fëmijë që këta libra 
dhe shkrimet e shenjta t’ia paraqesin Fillores. 
Ftojini fëmijët që të diskutojnë ngjashmëritë dhe 
ndryshimet mes këtyre librave, përfshirë edhe 
autorët e tyre. Vini në dukje që shkrimet e shenjta 
janë si asnjë libër tjetër, sepse janë shkruar nga 
profetë të Perëndisë dhe janë fjala e Perëndisë.

Frymëzoni të kuptuarit  (duke zhvilluar një lojë 
bashkërenditjeje):   U thoni fëmijëve se janë katër 
libra shkrimesh të shenjta që përdorim në Kishë: 
Bibla, Libri i Mormonit, Doktrina e Besëlidhjet 

dhe Perla me Vlerë të Madhe. Shpjegoni që ne i 
quajmë ato “veprat standarde”. Mësojuni fëmijëve 
në lidhje me secilin libër. Përfshini dhe disa ngjarje 
ose mësime që gjenden në secilin libër. Zhvilloni 
një lojë bashkërenditjeje (shihni  TNGC,  f. 169) me 
emrat e veprave standarde dhe me pikturat që për-
faqësojnë një ngjarje a mësim që gjendet në secilin 
libër.

   Frymëzoni zbatimin  (duke thënë shkrime të 
shenjta):   Ftoni disa nga fëmijët për të thënë shkri-
min e shenjtë apo ngjarjen e parapëlqyer prej tyre 
nga shkrimet e shenjta. Nxitini të thonë se çfarë 
kanë mësuar nga leximi i shkrimeve të shenjta. 
Jepni dëshminë tuaj për shkrimet e shenjta.

Frymëzoni të kuptuarit dhe zbatimin  (duke 
mësuar fjalë dhe fraza):   Shpjegoni që Zoti përdor 
fjalë veprimi për të përshkruar mënyrën si duhet 
t’i studiojmë shkrimet e shenjta. Paraqisni në afi -
she përreth dhomës këto fjalë e fraza:  ushqehuni 
me bollëk  (shihni  2   Nefi  32:3 );  mblidhni si thesar  
(shihni  DeB 84:85 );  kërkoni me zell  (shihni  Mosia 
1:7 );  mbahuni fort  (shihni  1   Nefi  15:24 ). Planifi koni 
mënyra si t’ua paraqisni e t’ua shpjegoni fëmijëve 
këto ide. Për shembull, mund t’i ftoni fëmijët që 
të konkretizojnë ndryshimin mes cimbisjes dhe 
ushqyerjes me bollëk dhe pastaj diskutoni se si 
lidhet kjo gjë me studimin e shkrimeve të shenjta. 
Ju edhe mund t’i pyesni fëmijët se përse ata do të 
“mbaheshin fort” te dora e prindit kur janë në një 

godinë tregu plot me njerëz dhe më pas shpjegoni 
se në ç’mënyrë mund të mbahen fort te shkrimet 
e shenjta dhe përse është kjo gjë po aq e rëndësi-
shme sa të mbajturit fort te dora e prindit.

   Frymëzoni zbatimin  (duke lexuar shkrime të 
shenjta):   Nxitini fëmijët dhe mësueset të formojnë 
zakonin e studimit të rregullt të shkrimeve të 
shenjta. Shpjegoni se, çdo javë, fëmijëve që kanë 
lexuar ose dëgjuar me vëmendje nga shkrimet e 
shenjta, do t’u jepet mundësi ta shkruajnë emrin 
e tyre në një letër dhe t’ia shtojnë atë një zinxhiri 
të bërë prej letre. U thoni se, ashtu siç rritet zin-
xhiri, ashtu do të rritet dija e tyre për shkrimet e 
shenjta. Merrni parasysh ta ruani zinxhirin në një 
kuti “thesari” (kjo kuti mund të përdorej edhe për 

Nxitje Gjithëvjetore: 

 Gjatë gjithë vitit, jepuni 
fëmijëve mundësi që të 
tregojnë çfarë kanë mësuar 
nga leximi vetjak i shkri-
meve të shenjta. Kjo do t’u 
japë rast fëmijëve të thonë 
përvojat e tyre dhe do t’i 
ndihmojë të tjerët të moti-
vohen për t’i lexuar shkri-
met e shenjta në shtëpi. 

    Java 2: Duhet të ushqehemi me bollëk me fjalët e Krishtit.

 Ky zinxhir mund të bëhet 
një rikujtues pamor për 

rritjen që vjen nga leximi i 
shkrimeve të shenjta. 

     Java 1: Shkrimet e shenjta janë fjala e Perëndisë.

Nxitje Gjithëvjetore:

NXITJE
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  Mësimet me sende ndihmojnë që fëmijët t’i 
kuptojnë idetë në një mënyrë të thjeshtë e të 

njohur për ta (shihni  TNGC,  f. 164).   

  Grupe të vogla:  Pjesë-
marrja me grupe të vogla 
u jep më shumë fëmijëve 
mundësinë të bëhen pje-
sëmarrës (shihni  TNGC, 
 f. 161). Fëmijët ndodhen 
tashmë të ulur në grupe 
sipas klasave. Këto grupe 
mund të përdoren për 
veprimtari me grupe të 
vogla. Mësueset e klasave 
mund të ndihmojnë që të 
arrihet pjesëmarrja dhe të 
ruhet nderimi. 

  Përfshirja e të gjithë 

fëmijëve:  Mendoni 
mënyra për t’i ndihmuar 
të gjithë fëmijët e Fillores 
suaj që të kenë sukses në 
leximin e shkrimeve të 
shenjta gjatë gjithë vitit. 
Për shembull, fëmijëve 
të cilët nuk kanë mbë-
shtetje nga shtëpia, mund 
t’u jepen mundësi që të 
lexojnë në kishë dhe më 
pas shtojini emrat e tyre te 
zinxhiri prej letre. 

t’u mësuar se ç’do të thotë “të mblidhni si thesar”, 
në veprimtarinë e mësipërme). Nxitini fëmijët t’ua 

tregojnë familjeve të tyre qëllimin vetjak për të stu-
diuar shkrimet e shenjta.

Frymëzoni të kuptuarit  (duke ndjekur një mësim 
me sende):   Lidhjani sytë një fëmije. Caktoni një 
fëmijë tjetër të mbajë një pikturë të Jezu Krishtit, 
diku aty në dhomën e Fillores. Fëmijës sylidhur, 
i thoni të përpiqet të gjejë se ku ndodhet piktura, 
pa asnjë ndihmë. Përsëriteni veprimtarinë, por 
këtë radhë u kërkoni dy fëmijëve të mbajnë lart 
një shufër, litar ose spango, që përfaqëson shufrën 
e hekurt, e cila të çon nga fëmija sylidhur drejt 
pikturës së Krishtit. E vini fëmijën të ndjekë lita-
rin në drejtim të pikturës. Pyesni: “Në ç’mënyrë 
i ngjan mbajtja te litari leximit të shkrimeve të 
shenjta?” (Shihni  1   Nefi  15:23–25 .)     Tregoni ca 
shembuj nga jeta juaj, kur shkrimet e shenjta ju 
kanë mësuar se ç’duhet të bënit. Shpjegoni se në 
ç’mënyrë ju ka ndihmuar ndjekja e shkrimeve të 
shenjta që të vinit më pranë Shpëtimtarit.

Frymëzoni të kuptuarit  (duke kënduar një 
këngë):   Sillni një a më shumë sende, që fëmijët 
të mund të mësojnë mbi përdorimin e disa prej 
të pesë shqisave të tyre. Për shembull, mund të 
sillni një frut ose një lule apo mund të luani pak 
muzikë. Jepuni disa fëmijëve një rast që të sho-
hin, të nuhasin, të prekin, të shijojnë apo 
të dëgjojnë nga sendet që keni sjellë. 
(Merrni parasysh që këtë veprimtari 
ta zhvilloni me grupe të vogla, 
në mënyrë që çdo fëmijë të ketë 
mundësinë e pjesëmarrjes.) 
Konkretizojeni që ne mundim 
gjithashtu t’i shohim, t’i prekim, 
t’i nuhasim e t’i dëgjojmë shkri-
met e shenjta, por për të fi tuar 
një dëshmi për to, na nevojitet 
të marrim një dëshmi nëpërmjet 
Shpirtit.         

   Frymëzoni zbatimin  (duke shprehur ndjenja):   
Paraqitni një pikturë të Moronit dhe lexoni vargun 
 Moroni 10:4–5 . I ftoni disa fëmijë të shprehin nde-
njat e tyre për shkrimet e shenjta. Gjithashtu mund 
të thonë se ç’kanë bërë ata për të lexuar shkrimet 
e shenjta në shtëpi. (Këtë ua kërkoni disa fëmijëve 

që më përpara, që ata të kenë kohë të për-
gatiten.) Nxitini fëmijët që dëshmitë e 

tyre për shkrimet e shenjta t’ua thonë 
prindërve të tyre në shtëpi.

                 

    Java 3: Fjalët e Krishtit do të na tregojnë gjithçka që duhet të bëjmë.

    Java 4: Unë mund ta di se shkrimet e shenjta janë të vërteta.
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Shkurt      Shkrimet e Shenjta Mësojnë 
për Planin e Atit Qiellor
  “Sepse, vër re, kjo është vepra ime dhe lavdia ime – të bëj të ndodhë pavdekësia dhe jeta 
e përjetshme e njeriut” ( Moisiu 1:39 ).

  Idetë që jepen këtu, plotësojini me disa nga vetë idetë tuaja. Programoni mënyra për t’ua për-

caktuar fëmijëve doktrinën dhe ndihmojini që ta kuptojnë e ta zbatojnë në jetën e tyre. Pyesni 

 vetveten: “Ç’do të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si mund t’i ndihmoj që të ndiejnë Shpirtin?”

 Këngë: “I Will  Follow 

God’s Plan” (Do të 

Ndjek Planin e 

Perëndisë)

   ( CS,  f. 164–165)

Dëshmia:  Një dëshmi 
e shkurtër mund të ftojë 
Shpirtin në çdo kohë 
gjatë mësimit. Ajo mund 
të jetë aq e thjeshtë sa të 
thuash “E di që plani i 
Atit Qiellor do të na sjellë 
lumturi” ose mund të jetë 
dëshmi më e formalizuar, 
e cila përmban një gjuhë 
të tillë si “Dëshiroj të jap 
dëshminë time”. (Shihni 
TNGC,   f. 43–44.) 

Forconi të kuptuarit:  
Kur fëmijët fl asin për 
ato që kanë mësuar në 
Fillore, u forcohet kuptimi 
dhe dëshmia për doktri-
nën. Merrni parasysh t’u 
jepni atyre mundësi ta 
bëjnë këtë gjë në klasë 
dhe  nxitini të tregojnë 
në shtëpi se çfarë kanë 
mësuar. 

Përcaktoni doktrinën:  Tregojuni fëmijëve 
fotografi në e një shtëpie. Shpjegoni që ndërtuesit 
duhet të kenë një plan, para se ta ndërtojnë shtë-
pinë. Pyesni: “Përse është e rëndësishme bërja 
dhe zbatimi i planeve?” Mbajini lart shkrimet e 
shenjta dhe u thoni fëmijëve se ne mund ta gjejmë 
te shkrimet e shenjta planin që Ati Qiellor ka për 
ne. Shkruani në tabelë “Ati Qiellor ka një plan për 
mua”. Lexojeni fjalinë së bashku.

Frymëzoni të kuptuarit  (duke kënduar këngë):   
Shkruani në tabelë këto pyetje:

    •   Kush jam unë?

    •   Nga erdha unë?

    •   Përse ndodhem këtu?

    •   Çfarë do të më ndodhë mua pas vdekjes?

    Jepini secilit prej fëmijëve një copë letër ku është 
shkruar njëra nga këto fjalë:  kush, ku, pse  ose  çfarë.  
Lexojeni së bashku pyetjen e parë të tabelës dhe 
u kërkoni të ngrihen në këmbë të gjithë fëmijëve 
që kanë fjalën  kush . Këndoni këngën “Fëmij’ i 
Per’ndis’ Jam” ( Himne dhe Këngë të Fëmijëve,  f. 58) 
dhe pyetini fëmijët se si do t’i përgjigjeshin ata 
pyetjes. Përsëriteni këtë gjë me secilën pyetje, duke 
përdorur këngët që vijojnë: ku: “Jetova në Qiell” 
(  Liahona,  tetor 2010); pse: “I Will Follow God’s 
Plan” ( CS,  f. 164–165); çfarë: “Did Jesus Really Live 
Again?” ( CS,  f. 64). Dëshmoni se plani i Atit Qiellor 
do të na sjellë lumturi.

Frymëzoni të kuptuarit  (duke vizatuar fi gura):   
Bashkë me fëmijët nxirrni ide për gjëra që ata 
bëjnë, të cilat kanë një radhë veprimi për ta, siç 
janë lidhja e këpucëve apo përgatitja për të fjetur. 
Shpjegoni që tek shkrimet e shenjta mësojmë se 
Jezusi e krijoi tokën sipas një radhe të caktuar. 
Ndajini fëmijët në gjashtë grupe dhe jepini secilit 
grup një referim nga shkrimi i shenjtë ku për-
shkruhet njëra ditë e Krijimit (shihni  Moisiu 2 ). 
Kërkojini secilit grup të vizatojë fi gura të ditës së 
tyre. U thoni që fi gurat e tyre t’ua paraqesin fëmi-
jëve të tjerë e t’u tregojnë atyre se çfarë qe krijuar 
në atë ditë. Ftojini fëmijët që t’i vendosin fi gurat 
në tabelë sipas radhës së saktë.

   Frymëzoni zbatimin  (duke luajtur me brumë 
ose duke vizatuar):   Pyetini fëmijët: “Çfarë gjëje 
të rëndësishme për ju, krijoi Jezusi?” Jepini çdo 
fëmije pak brumë të kripur (për një recetë të 
brumit me kripë, shihni  TNGC,  f. 165). Lejoni që 
fëmijët ta përdorin brumin për të bërë krijimin 
që është i rëndësishëm për ta. (Në rast se nuk ka 
brumë të kripur, në vend të tij fëmijët mund të 
vizatojnë një fi gurë për të.) I vini fëmijët që t’u 
tregojnë grupeve të klasave të tyre atë që kanë bërë 
apo vizatuar dhe përse ajo është e rëndësishme 
për ta.  

    Java 2: Jezu Krishti krijoi tokën për mua.

     Java 1: Ati Qiellor ka një plan për mua.
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Do të ndjek 
 planin e 

Perëndisë 
duke: 

 Klikoni këtu për fi gurën 
e fytyrës së qeshur. 

 Klikoni këtu për 
banderolën. 

  Përqendrojeni energjinë e 
fëmijëve përmes lëvizjeve të 

përshtashme, për t’i 
mbajtur ata të tërhequr 
në një mënyrë aktive.  

    Java 3: Familjet janë në qendër të planit të Atit Qiellor.

Frymëzoni të kuptuarit  (duke ndjekur një mësim 
me sende):   Paraqisni disa kokrra bathësh ose gurë 
të vegjël si dhe një kavanoz të etiketuar me fi gu-
rën e një fytyre të qeshur. Tregojuni fëmijëve se 
plani i Atit Qiellor na jep neve liri për të zgjedhur 
të drejtën ose të gabuarën. Shpjegoni që zgje-
dhjet e mira na çojnë drejt lirisë dhe lumturisë, 
kurse zgjedhjet e këqija na çojnë drejt robërisë 
dhe hidhërimit (shihni  2   Nefi  2:27 ). 
Pyetini fëmijët: “Çfarë urdhërimesh 
mbani ju ndërsa ndiqni planin 
e Perëndisë?” Jepini një kokërr 
bathe çdo fëmije që i përgjigjet 
pyetjes. Shkruajini përgjigjet e 
tyre në tabelë. Çdo fëmijë që ka 
kokrra bathësh, pyeteni se në 
ç’mënyrë të çon drejt lumturisë 
mbajtja e urdhërimit që ai apo 
ajo ka përmendur. Më pas fëmija 
le ta vendosë në kavanoz kokrrën 
e bathës që ka. Dëshmoni se ne 
do ta mbushim me lumturi jetën 
tonë, nëse zgjedhim ndjekjen e 
planit të Perëndisë.

   Frymëzoni zbatimin  (duke 
bërë banderola):   Përgatisni për 
çdo klasë një copë të gjatë letre 
në formën e një banderole. 

Shkruani mbi secilën ban-
derolë “Do të ndjek pla-
nin e Perëndisë duke    .   .   . ” 
Shpjegoni që plani i Atit 
Qiellor na jep liri për të zgje-
dhur të drejtën ose të gabu-
arën dhe, ajo që ne zgjedhim 
të bëjmë çdo ditë, është me 

rëndësi për lumtu-
rinë tonë. Lejoni 

që fëmijët të 
punojnë si 
klasë që të 
vizatojnë ose të 
shkruajnë mbi banderola gjërat 
që mund të bëjnë për të ndjekur 
planin e Atit Qiellor dhe ftojini 
të shënojnë emrat e tyre. Secilës 
klasë kërkojini të tregojë se çfarë 
vizatuan mbi banderolën e tyre. I 
vini fëmijët të marshojnë përreth 
dhomës, ndërkohë që mbajnë 
banderolat e tyre dhe këndojnë 
këngën “I Will Be Valiant” (Do 
të Jem Guximtar) ( CS,  f. 162). 

Ekspozojini banderolat në dho-
mën e Fillores.                 

  Përshtatini veprimta-

ritë  për moshën e fëmijëve 
të Fillores suaj (shihni 
 TNGC,  f. 110–117). Për 
shembull, në veprimtarinë 
e dytë të javës së 3-të, 
fëmijët më të rritur mund 
t’u bëjnë grupeve pyetje të 
llojit “po ose jo”, në vend 
që të dëgjojnë të dhënat 
mbi familjet që ata po 
përfaqësojnë nga shkrimet 
e shenjta. 

Përcaktoni doktrinën  (duke mësuar përmendësh):   
Shkruani në tabelë këtë fjali: “Familjet janë pjesa 
qendrore e planit të Atit Qiellor”. Diskutoni se 
çfarë do të thotë kjo fjali. Fshijeni fjalinë. Thoni dy 
fjalët e para dhe kërkojuni fëmijëve që t’i përsëri-
sin. Pastaj thoni katër fjalët e para dhe kërkojuni 
fëmijëve që t’i përsërisin. Vazhdoni derisa fëmijët 
të arrijnë të përsërisin të gjithë fjalinë.

Frymëzoni të kuptuarit  (duke drejtuar pyetje e 
duke iu përgjigjur):   Që më përpara, u kërkoni disa 
fëmijëve që të përfaqësojnë familje nga shkrimet 
e shenjta. Siguroni ca të dhëna për secilën familje 
dhe jepuani ato fëmijëve (për shembull, Adami dhe 
Eva: “Familja jonë ishte e para familje mbi tokë”; 
Abrahami dhe Sara: “Ishim shumë të moshuar, 
para se të kishim një fëmijë”; dhe Lehi dhe Saria: 
“Ne kapërcyem oqeanin që të arrinim në tokën e 

premtuar”). Siguroni veshje teatrore të thjeshta, 
nëse është e mundur. Fëmijëve që përfaqësojnë 
familjet nga shkrimet e shenjta, u kërkoni të vijnë 
në anën e përparme të dhomës, nga një grup çdo 
herë. I vini të lexojnë të dhënat që morën dhe u 
kërkoni fëmijëve të tjerë të Fillores të gjejnë se kë 
po përfaqësojnë ata. Pasi të jetë përcaktuar secila 
familje, u tregoni fëmijëve se në ç’vend të shkri-
meve të shenjta mund të mësojnë ata mbi këtë 
familje. Tregojuni fëmijëve se në ç’mënyrë e ndoqi 
secila familje planin e Atit Qiellor për to.

   Frymëzoni zbatimin  (duke diskutuar për familjet):   
Kërkojuni fëmijëve që të mendojnë për cilësitë e 
mira që zotërojnë familjet e tyre. Ftojini që këto 
cilësi t’ia tregojnë njëri-tjetrit nëpër grupe ose të 
gjithë Fillores.

    Java 4: Do të ndjek planin e Perëndisë.
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 Klikoni këtu për 
Rrotullën e Profetëve. 

     Ati Qiellor Na Flet Përmes 
Profetëve të Tij
  “Atë që unë, Zoti, kam thënë, e kam thënë,  .   .   .  qoftë nëpërmjet zërit tim apo nëpërmjet 
zërit të shërbëtorëve të mi është njësoj” ( DeB 1:38 ).

  Idetë që jepen këtu, plotësojini me disa nga vetë idetë tuaja. Programoni mënyra për t’ua për-

caktuar fëmijëve doktrinën dhe ndihmojini që ta kuptojnë e ta zbatojnë në jetën e tyre. Pyesni 

vetveten: “Ç’do të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si mund t’i ndihmoj që të ndiejnë Shpirtin?”

 Këngë: “Stand for 

the Right” (Qëndro 

për të Drejtën)

   ( CS,  f. 159)

  Qëndrimi nderues:  Ka 
më shumë gjasa që fëmijët 
të jenë më nderues kur 
janë të përfshirë në proce-
sin mësimor. Veprimtaritë 
te javët 1 dhe 2 kërkojnë 
një përfshirje të shumë 
fëmijëve. Ata që nuk 
marrin pjesë në interpreti-
min e roleve, do të përfshi-
hen ndërsa shohin shokët 
e tyre. (Shihni  TNGC,   
f. 82–83.) 

Përcaktoni doktrinën  (duke parë një konkretizim):   
Ftojeni një fëmijë të vijë në anën e përparme 
të dhomës. Fëmijëve të tjerë u thoni të ndjekin 
udhëzimet e tij apo të saj. Përshpëritini fëmijës 
udhëzime të thjeshta, si, p.sh.: “Thuaju t’i vendo-
sin duart mbi kokë” ose “Thuaju të përshëndesin 
qetësisht personin që është ulur ngjitur me ta”. 
Përsëriteni këtë me disa udhëzime të thjeshta të 
tjera, duke e mbyllur me udhëzimin “U thoni 
të qëndrojnë duarkryq”. Pyetini fëmijët se si i 
dinin ata gjërat që ju dëshironit që ata t’i bënin? 
Shpjegoni se një nga mënyrat me të cilat Ati 
Qiellor dhe Jezu Krishti u dërgojnë mesazhe nje-
rëzve mbi tokë, është duke u folur shërbëtorëve 
të Tyre e, më pas, duke i urdhëruar ata shër-
bëtorë që t’i fl asin popullit. Pyesni: “Cilët janë 
shërbëtorët të cilët fl asin në emër të Atit Qiellor 
dhe të Jezusit?” I vini fëmijët të thonë së bashku: 
“Profetët fl asin në emër të Atit Qiellor”.

   Frymëzoni të kuptuarit  (duke interpretuar role 
nga ngjarjet e shkrimeve të shenjta):   Përpara kohës 
së Fillores, ngjitni (me shirit ngjitës) përposhtë 
disa karrigeve pikturën e një profeti dhe disa 
referime nga shkrime të shenjta që tregojnë se 
çfarë tha ose bëri ai. Shembujt mund të përfshijnë 

Noeun ( Zanafi lla 6:13–14 ;  7:5, 7–10 ); Moisiun 
( Eksodi 14:8–9, 13–14, 21–22 ); Samuel Lamanitin 
( Helamani 14:1–8 ;  16:1–3 ); dhe Jozef Smithin 
( DeB 89 ). I ftoni fëmijët të shikojnë nën karriget 
e tyre për të gjetur pikturat. Ndajini fëmijët në 
grupe, duke pasur një pikturë në secilin grup, dhe 
i vini që të përgatiten e të paraqesin një interpretim 
në rolin e profetit të tyre. Ftojini grupet e tjera të 
gjejnë se cilin profet po interpretojnë ata. Diskutoni 
se në ç’mënyrë e morën njerëzit mesazhin e profetit 
dhe cilat qenë rezultatet.

   Frymëzoni të kuptuarit  (duke kënduar një 
këngë):   Bëni një “Rrotull të Profetëve” si ajo që 
tregohet këtu. Ndajeni rrethin në tetë sektorë, 
secilin me emrin e një profeti.   Ftoni një fëmijë të 
vërtisë rrotullën. Tregoni 
një histori të shkurtër për 
profetin që sugjerohet nga 
rrotulla. Ftoni një fëmijë 
tjetër të vërtisë rrotullën 
dhe përsëriteni këtë vepri-
mtari aq sa e lejon koha.  

Frymëzoni të kuptuarit  (duke diskutuar për 
mësimet e një profeti):   Prisni një fl etë letre në 
katër pjesë dhe vendosini ato mbi një fotografi  
të profetit të sotëm. Prapa secilës pjesë shkruani 
një nga mësimet e profetit. (Referojuni botimeve 
të konferencës te     Liahona  për të mësuar se për 
çfarë ka folur profeti 
së  fundi.) Ftojeni një 
fëmijë të heqë një pjesë 
letre e ta interpretojë 
me veprime atë mësim. 
U kërkoni fëmijëve të 
tjerë të gjejnë se çfarë 
po bën ky fëmijë. 

Përsëriteni këtë me mësimet e tjera. Paraqitni një 
revistë     Liahona  dhe shpjegoni se sot 
ne mund t’i lexojmë fjalët e profetit.

   Frymëzoni zbatimin  (duke shpre-
hur ide):   I thoni një fëmije të ngrihet 
e të plotësojë këtë fjali: “Unë do ta 
ndjek profetin duke    .   .   . ” Ftoni një 
fëmijë tjetër ta përsërisë fjalinë 
e fëmijës së parë, duke shtuar 
një tjetër mënyrë për të ndjekur 
profetin. Vazhdoni aq sa e lejon 
koha, duke i nxitur fëmijët që të 
përsërisin sa më shumë nga idetë 
e fëmijëve të tjerë.

    Java 3: Ne udhëhiqemi sot nga një profet i gjallë.

     Javët 1 dhe 2: Profetët fl asin në emër të Atit Qiellor.
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NDALNDAL NGADALËNGADALË NISUNISU

NISUNISU

 Klikoni këtu për modelet. 

  Këngët:  Të kënduarit 
në lidhje me një doktrinë 
ndihmon që fëmijët ta 
mësojnë e ta mbajnë mend 
atë. Gjithashtu fëmijët 
mësojnë më mirë, në 
rast se shohin një mjet 
ilustrues ose kryejnë një 
veprimtari në ndërthurje 
me muzikën. Sugjerimet 
e dhëna për këtë muaj, 
janë modeli i mënyrave 
të ndryshme për ta bërë 
këtë. Merrni parasysh ide 
të ngjashme me këto, kur 
të programoni mësime 
të tjera. (Shihni  TNGC,   
f. 172–175.) 

Frymëzoni të kuptuarit  (duke kënduar një këngë 
e duke dëgjuar ngjarje):   Përgatisni tabela të thjeshta 
rrugore në të cilat lexohet “Ndal”, “Ngadalë” dhe 
“Nisu”. Zgjidhni tre fëmijë për t’i mbajtur tabelat 
dhe u thoni që t’i ngrenë ato lart kur udhëheqë-
sja e muzikës u troket në sup. U thoni fëmijëve 
se tabela “Nisu” nënkupton që të fi llojnë të kën-
dojnë; tabela “Ndal” nënkupton që të ndalojnë së 
kënduari; dhe tabela “Ngadalë” nënkupton që të 
këndojnë ngadalë. I thoni udhëheqëses së muzikës 
t’i drejtojë fëmijët për të kënduar “Stand for the 
Right” (Qëndro për të Drejtën) ( CS,  f. 159).

  Shpjegoni që tabelat rrugore na ruajnë e na para-
lajmërojnë nga rreziku që ndodhet përpara. Pastaj 
shpjegoni që udhëzimet e profetit janë ashtu si 
këto tabela rrugore, sepse Ati Qiellor na mbron e 
na bekon kur i ndjekim ato. Ndajini fëmijët në tre 

grupe. Në secilin grup vini një udhëheqëse ose një 
fëmijë më të rritur të tregojë një ngjarje të shkurtër 
për një kohë kur ai apo ajo (ose dikush nga shkri-
met e shenjta) gjeti mbrojtje duke ndjekur profetin. 
Më pas i vini grupet të zhvendosen tek një udhëhe-
qëse tjetër, që të dëgjojnë një ngjarje tjetër. Ftojini 
të këndojnë refrenin e këngës “Follow the Prophet” 
(Ndiq Profetin) gjatë zhvendosjes ndërmjet udhë-
heqëseve. Dëshmoni për bekimet që na vijnë kur 
ndjekim profetin.

   Frymëzoni zbatimin  (duke bërë tabela):   Lërini 
fëmijët të vizatojnë tabelat e veta rrugore dhe të 
shkruajnë në to se në ç’mënyrë do t’i ndjekin mësi-
met e profetëve të gjallë. U thoni t’i marrin tabelat 
në shtëpi, që t’i ndihmojnë të kujtohen për të ndje-
kur profetin.

  Që t’i ndihmoni fëmijët të mësojnë këngën “Stand 
for the Right” (Qëndro për të Drejtën) ( CS,  f. 159), 
merrni parasysh sa vijon:

    •   Paraqisni një fotografi  të profetit të tanishëm 
dhe diskutoni shkurtimisht për disa nga udhë-
zimet që na ka dhënë ai. Tregojuni fëmijëve se 
kënga që do të mësojnë shpjegon rëndësinë e 
ndjekjes së profetit.

    •   Ndajini fëmijët në grupe. Jepini çdo grupi një 
apo dy vargje të këngës dhe ftojini për të krijuar 
një veprim që do t’i ndihmojë ata t’i mbajnë 
mend fjalët. I kërkoni secilit grup t’ua mësojnë 
veprimet e tyre fëmijëve të tjerë.

  Kur u mësoni fëmijëve këngën, përdorni duart 
për t’u treguar melodinë. Ngrijini dhe ulini 

duart kur ndryshon lartësia melodike 
(shihni  TNGC,  f. 174).  

    Java 4: Siguria gjendet në ndjekjen e profetit.

    Ndihmë për Udhëheqësen e Muzikës

 Ka më shumë gjasa që 
fëmijët t’i zbatojnë 
dokrinat, nëse ata 

mendojnë mënyra zbatimi 
të vetat. Gjithashtu fëmijët 

ndiejnë dashuri dhe 
miratim kur mësueset dhe 
fëmijët e tjerë i përsërisin 

idetë e tyre. 
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Prill      Jezu Krishti Është Shpëtimtari 
dhe Shëlbuesi Im
  “Ne besojmë se nëpërmjet Shlyerjes së Krishtit, i gjithë njerëzimi mund të shpëtohet, 
me anë të bindjes ndaj ligjeve dhe ordinancave të Ungjillit” ( Nenet e Besimit 1:3 ).

  Idetë që jepen këtu, plotësojini me disa nga vetë idetë tuaja. Programoni mënyra për t’ua për-

caktuar fëmijëve doktrinën dhe ndihmojini që ta kuptojnë e ta zbatojnë në jetën e tyre. Pyesni 

vetveten: “Ç’do të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si mund t’i ndihmoj që të ndiejnë Shpirtin?”

 Këngë sipas 

zgjedhjes suaj  

  Mësimi i shkrimeve të 

shenjta përmendësh  
mundet të ndihmojë 
që fëmijët të mësojnë 
doktrinat e ungjillit. 
Shpirti mund të ndihmojë 
fëmijët që t’i sjellin ndër 
mend këto fjalë në kohë 
nevoje. (Shihni  TNGC,   
f. 171–172.) 

  Këngët:  Këngët e Fillo-
res i mësojnë të vërtetat e 
ungjillit në një mënyrë të 
tillë që fëmijët kanë për 
t’i kujtuar ato gjatë gji-
thë jetës (shihni  TNGC, 
 f. 172–175). 

Përcaktoni doktrinën  (duke rirenditur shkronja):   
Shkruani në tabelë “Jezu Krishti u                      të 
ishte Shpëtimtari ynë”. Shkronjat  z, gj, o,  dhe  dh 
 vendosini të shpërndara rreth e rrotull dhomës. 
Lejojini fëmijët t’i rirendisin shkronjat për ta 
plotësuar fjalinë. Kërkojuni që të lexojnë  Moisiu 
4:2  për të verifi kuar përgjigjen e tyre. Lexojeni së 
bashku fjalinë në tabelë.

Frymëzoni të kuptuarit  (duke kënduar një 
këngë):   Përgatisni tre shirita mbi të cilat shkruhet 
njëra nga këto pyetje për këngën “Jetova në Qiell” 
(  Liahona,  tetor 2010):

     1.   Cili paraqiti një plan për këdo në qiell, para se 
të vinim në tokë?

     2.   Cili tha: “At’, dërgom’, lavdia Ty t’qoft’ ”?

     3.   Çfarë mposhti Jezusi duke ndjekur planin e 
Atit?

    Vërini fëmijët të këndojnë strofën e parë të këngës 
dhe të ngrihen në këmbë kur të këndojnë përgji-
gjen e pyetjes së parë. Pastaj diskutoni për disa 
gjëra të tjera që mësuan nga ky varg. Merrni para-
sysh që ta këndoni përsëri këtë strofë, pasi të keni 
diskutuar për të. Më pas përsëriteni këtë veprimtari 
me strofat dhe pyetjet e tjera.

Përcaktoni doktrinën  (duke ndjekur shembuj):   
  U kërkoni fëmijëve që t’ ju ndjekin juve ndë-
rsa bëni disa veprime të thjeshta, si përplasje e 
duarve, shtrirja e krahëve lart apo marshim duke 
qëndruar në vend. Kërkojuni fëmijëve të përme-
ndin disa gjëra që ata kanë mësuar duke ndjekur 
shembullin e dikujt (për shembull, si të shtrojnë 
shtratin apo të luajnë një lojë). Shkruani në tabelë 
“Jezu Krishti është shembulli i përkryer për mua”. 
Dëshmoni se Jezu Krishti qe i vetmi person që ka 
jetuar mbi tokë i cili na ka dhënë shembullin e 
përkryer për të ndjekur. Vërini fëmijët ta lexojnë 
fjalinë së bashku.

   Frymëzoni zbatimin  (duke shprehur ide):   
Paraqisni disa piktura që tregojnë se Jezusi i deshi 
e u shërbeu të tjerëve. Shkruani në tabelë “Jezusi 
deshi gjithkënd” dhe “Jezusi u shërbeu të tje-
rëve”. Nën këto shprehje vizatoni një zemër dhe 
një dorë. U thoni fëmijëve se duhet të ndjekim 

shembullin e Jezusit duke i dashur e duke u shër-
byer të tjerëve. Jepini secilit fëmijë një copë letër 
dhe i vini të vizatojnë një zemër ose konturin e 
dorës së tyre. Pastaj ftojini të shkruajnë ose të 
vizatojnë ndonjë gjë që ata mund të bëjnë për të 
ndjekur shembullin e Jezusit. Thuajuni fëmijëve 
t’ia shprehin idetë e tyre Fillores dhe t’i vendosin 
letrat pranë pikturave të Jezusit.  

    Java 2: Jezu Krishti është shembulli i përkryer për mua.

     Java 1: Jezu Krishti u zgjodh të ishte Shpëtimtari ynë.
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 Mësimet me sende  
mund të përdoren për të 
ngjallur interes, për të 
përqendruar vëmendjen 
e fëmijëve ose për t’u 
njohur me një parim të 
ungjillit (shihni  TNGC, 
 f. 164). Nëse nuk i keni 
materialet që nevojiten 
për mësimin me sende të 
përshkruar në javën 3, 
merrni parasysh të përdo-
rni materiale që ju mund 
t’i gjeni. Për shembull, 
mund të lani me sapun 
një dorë të ndotur, për ta 
bërë atë të pastër.

  “Shpeshherë është më e lehtë të kuptohet një parim i ungjillit kur ai 
shprehet si pjesë e një ngjarjeje nga shkrimi i shenjtë” ( TNGC,  f. 55).  

Përcaktoni doktrinën  (duke mësuar përmendësh 
një nen të besimit):   Ndajini fëmijët në grupe dhe 
jepini secilit grup një shprehje nga  neni i tretë 
i besimit . Secilit grup kërkojini të ngrihet në 
këmbë, sipas radhës së duhur, dhe të përsërisë 
shprehjen që ata kanë. Pastaj kërkojini gjithë 
Fillores të ngrihet në këmbë dhe të përsërisë të 
gjithë nenin e besimit.

   Frymëzoni të kuptuarit  (duke ndjekur një mësim 
me sende):   Dëshmoni se njëra nga mënyrat si na 
shpëton Shlyerja e Jezu Krishtit, është shpëtimi nga 
mëkati. Tregojuni fëmijëve një gotë të tejdukshme 
me ujë të pastër dhe shpjegoni që ajo përfaqëson 
një njeri që është i lirë nga mëkati. Hidhni në ujë 
një sasi të vogël ngjyruesi ushqimor. Vini në dukje 
mënyrën si përhapet nëpër ujë ngjyruesi ushqimor 
dhe e bën atë të mos jetë më i pastër. Shpjegoni 
që, kur mëkatojmë, ne bëhemi të papastër, ashtu 
si ky ujë. Pastaj shtoni pak pika lëngu zbardhues, 
për ta bërë ujin sërish të pastër. Shpjegoni që, kur 
ne pendohemi, Shlyerja na pastron nga mëkati 
dhe ne falemi. Tregoni një pikturë të Krishtit në 
Gjetseman. Lejojini fëmijët të tregojnë se çfarë dinë 
për këtë pikturë. Dëshmoni për dashurinë e Jezu 
Krishtit për ne dhe për gatishmërinë e Tij për të 
paguar çmimin për mëkatet tona.

   Frymëzoni zbatimin  (duke diskutuar për pendi-
min):   Duke përdorur disa nga metodat që mode-
lohen në këtë broshurë, mësojini fëmijët mbi 
pendimin, i cili përfshin keqardhjen, kërkimin e 
faljes, ndreqjen e gabimit dhe mospërsëritjen e 
gabimit (shihni  Primary 3,  f. 46–49).

Frymëzoni të kuptuarit  (duke treguar ngjarje 
të shkrimeve të shenjta):   Përdorni piktura për të 
treguar shkurtimisht ngjarjen e vdekjes së Jezusit 
(shihni  Mateu 27:33–60 ;  Marku 15:22–46 ;  Lluka 
23:33–53 ;  Gjoni 19:17–42 ). Kërkojuni fëmijëve të 
mendojnë se si do të jenë ndier familja dhe miqtë 
e Jezusit, kur Ai vdiq. Që më përpara, u kërkoni 
disa fëmijëve (ose të rriturve) të vijnë te Fillorja 
të përgatitur për të treguar ngjarjen e njërit prej 

dëshmitarëve të Ringjalljes së Krishtit, siç ishin 
Maria Magdalena (shihni  Gjoni 20:11–18 ), Pjetri 
dhe Gjoni (shihni  Gjoni 20:2–10 ), dishepujt 
 (shihni  Gjoni 20:19–22 ;  Lluka 24:33–53 ), Thomai 
(shihni  Gjoni 20:24–29 ) dhe nefi tët (shihni  3   Nefi  
11:8–17 ). Jepuni atyre etiketa të emrave, për të 
vënë në dukje se historinë e kujt personi po tre-
gojnë ata.

                

    Java 3: Nëpërmjet Shlyerjes së Jezu Krishtit i gjithë njerëzimi mund 
të shpëtohet.

    Java 4: Jezu Krishti u ringjall, edhe unë do të ringjallem.

 Nefi 

 Piktura mund të merret tek adresa 
 sharingtime.lds.org  

http://www.sharingtime.lds.org
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Maj

 Klikoni këtu për 
kukullat gishtore. 

 Klikoni këtu për shiritat e shkruar. 

 Klikoni këtu për shiritat e 
shkruar dhe fi gurat. 

     Kisha e Jezu Krishtit 
Është Rivendosur
  “Unë pashë dy Personazhe, shkëlqimi dhe lavdia e të cilëve i kapërcejnë të gjitha 
përshkrimet, duke qëndruar mbi mua në ajër. Një prej tyre më foli, duke më thirrur 
në emër dhe tha, duke treguar tjetrin:  Ky është Biri Im i Dashur. Dëgjoje Atë!  ” 
(  Joseph Smith – Historia 1:17 ).

  Idetë që jepen këtu, plotësojini me disa nga vetë idetë tuaja. Programoni mënyra për t’ua për-

caktuar fëmijëve doktrinën dhe ndihmojini që ta kuptojnë e ta zbatojnë në jetën e tyre. Pyesni 

vetveten: “Ç’do të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si mund t’i ndihmoj që të ndiejnë Shpirtin?”

 Këngë: “Lavdi Njeriut”, 

strofat 1 dhe 3

   ( Himne dhe Këngë të 

 Fëmijëve,  f.   50)

  

     Java 1: Kisha e Jezu Krishtit është rivendosur.

  Grup-moshat e ndry-

shme:  I programoni 
kohët tuaja të përbashkëta 
që ato të tërheqin qoftë 
fëmijët më të rritur, qoftë 
më të vegjlit. Për shem-
bull, në veprimtarinë e 
dytë të javës 1 ju mund të 
përdorni kukulla gishtore 
që t’i ndihmoni fëmijët më 
të vegjël të mbajnë mend 
secilin titull. Në veprimta-
rinë e javës 2, fëmijët më 
të vegjël mund t’i ndani në 
grupe sipas klasave dhe 
t’u thoni mësueseve të tyre 
t’u tregojnë ngjarje dhe më 
pas të bëjnë një rishikim 
duke treguar me dorë 
te pikturat e duke bërë 
pyetje.    

 JS – H 
1:5–13 

 JS – H 
1:14–20 

 JS – H 
1:30–35 

 JS – H 
1:34–35, 67 

 JS – H 
1:68–73 

 DeB 
109:2–4 

   Përcaktoni doktrinën  (duke mësuar një nen të 
besimit):   Përpara kohës së Fillores, shkruani në 
tabelë  nenin e gjashtë të besimit . Kërkojuni fëmi-
jëve t’i mbyllin sytë. U thoni se, pas vdekjes së 
Jezu Krishtit, njerëzit u bënë të ligj dhe ungjilli 
e priftëria e Tij u hoqën nga toka. Shpjegoni se 
kjo u quajt Braktisje dhe njerëzit ishin në errë-
sirë shpirtërore – sikur sytë t’i kenë të mbyllur 
shpirtërisht – derisa Jezusi e rivendosi Kishën e 
Tij nëpërmjet Josef Smithit. Mbani lart një pikturë 
të Vegimit të Parë dhe u thoni fëmijëve t’i hapin 
sytë. Ndihmojini fëmijët të mësojnë përmendësh 
nenin e gjashtë të besimit, duke i vënë ta lexojnë 
atë së bashku me zë të lartë. Fshini disa fjalë dhe 

përsëriteni derisa të gjitha fjalët të jenë fshirë 
dhe fëmijët të kenë mësuar përmendësh nenin e 
besimit.

   Frymëzoni të kuptuarit  (duke luajtur një lojë 
bashkërenditjeje):   Bëni shirita të shkruar për secilën 
nga detyrat që tregohen në listën e mëposhtme. 
Shkruani në tabelë titujt e pozitave siç tregohet 
dhe lini në mes një kolonë bosh për të përfaqësuar 
detyrat. Ndajini fëmijët në pesë grupe dhe jepini 
secilit grup një nga shiritat e shkruar “Detyrat”. 
Ftoni secilin grup ta vendosë shiritin e vet te 
vendi i saktë në tabelë. Vini në dukje që Kisha e 
Rivendosur ka udhëheqës të po atij tipi sikurse 
Kisha në kohën kur Jezusi ishte në tokë.

   Frymëzoni të kuptuarit  (duke treguar piktura 
dhe ngjarje nga shkrimet e shenjta):   Grumbulloni 
piktura ngjarjesh nga Rivendosja e Kishës. 

Ndajeni fjalinë “Jozef Smithi është profeti i 
Rivendosjes” në aq pjesë sa keni piktura dhe për-
gatisni për çdo fjalë ose frazë një shirit të shkruar 

     Java 2: Jozef Smithi është profeti i Rivendosjes.

Jozef Smithi është profeti i Rivendosjes.

 TITULLI NË KISHËN E 
VJETËR 

 DETYRAT 
 TITULLI NË KISHËN E 

RIVENDOSUR 

 Apostull  Të jetë dëshmitar i veçantë i Jezu Krishtit  Apostull 

 Profet  Të thotë vullnetin e Atit Qiellor  Profet 

 Barí  Të udhëheqë një grup të vogël shenjtorësh  Peshkop 

 Mësues  T’u mësojë të tjerëve ungjillin  Mësues 

 Ungjilltar  Të japë bekime të veçanta  Patriark 
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 Libri i M
ormonit  

është një dëshmi tjetër 

e Jezu Krishtit.
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 Libri i Mormonit  

është një dëshmi tjetër 

e Jezu Krishtit.
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 Libri i Mormonit  është një dëshmi tjetër e Jezu Krishtit.

 Libri i Mormonit  
është një dëshmi tjetër 

e Jezu Krishtit.

 Klikoni këtu për 
libërshenjueset. 

  Në veprimtarinë e javës 4 
ju keni mundësinë të verifi -
koni çfarë kuptojnë fëmijët. 
Veprimi i përsëritjes mund 

t’ua ngulisë në mendje 
konceptin.  

  Shprehja e ndjenjave:  
Jepuni fëmijëve mundësi 
të shprehin ndjenjat e 
tyre për ungjillin. Kjo do 
të ftojë Shpirtin e do të 
forcojë kuptimin që kanë 
fëmijët për mënyrën si 
zbatohet doktrina në jetën 
e tyre. (Shihni  TNGC,   
f. 63–65.) 

(shih shembullin). Ndajini fëmijët në grupe dhe 
jepini secilit grup një nga shiritat e shkruar, një 
pikturë dhe një referim nga shkrimet e shenjta që 
përshkruan se ç’po ndodh në pikturë. Kërkojuni 
fëmijëve të lexojnë shkrimet e shenjta e të disku-
tojnë se ç’po ndodh në pikturë. Më pas, e vini 
secilin grup t’ia tregojë ngjarjen e vet pjesës tjetër 

të Fillores. Diskutoni për rolin e Jozef Smithit në 
secilën ngjarje dhe i vini fëmijët të mendojnë se në 
ç’mënyrë ka ndikuar ose mund të ndikojë ngjarja 
në jetën e tyre. Vendoseni në tabelë sipas radhës 
secilën pikturë dhe shirit të shkruar. Pasi të jenë 
në tabelë të gjithë shiritat e shkruar, lexojeni fja-
linë së bashku.

Frymëzoni të kuptuarit  (duke lexuar shkrimet 
e shenjta):   Lexojeni së bashku titullin e Librit të 
Mormonit tek faqja e titullit. Lexoni me zë të lartë 
këto shkrime të shenjta dhe u thoni fëmijëve të 
ngrenë dorën kur të dëgjojnë emra të tjerë për 
Shpëtimtarin:  2   Nefi  19:6 ;  Alma 5:38 ;  3   Nefi  5:26 . 
Teksa fëmijët përcaktojnë titujt (emrat), i shkruani 
ato në tabelë. Zgjidhni disa tituj dhe shpjegoni se 
në ç’mënyrë i përmbush Shpëtimtari ato role.

Frymëzoni zbatimin  (duke bërë një libërshenjues):   
Jepini secilit fëmijë një libërshenjues ku shkruhet 

fjalia “Libri i Mormonit është një dëshmi tjetër 
e Jezu Krishtit”. Ftojini që ta zbukurojnë libër-
shenjuesin e ta përdorin në librat e tyre të shkri-
meve të shenjta. Merrni parasysh të vini disa fëmijë 
që të bëjnë një raportim mbi qëllimin e tyre për të 
formuar zakonin e studimit të rregullt të shkrimeve 
të shenjta (shihni muajin janar, java 2). Mund t’i 
ftoni që të tregojnë ndjenjat e tyre në lidhje me pje-
sët e shkrimeve të shenjta që kanë lexuar.

Përcaktoni doktrinën  (duke parë një mësim me 
sende):   U paraqisni fëmijëve diçka që punon me 
energji elektrike. Pastaj u provoni që nuk mund 
të punojë pa fuqinë (energjinë) e duhur. Vini një 
fëmijë të mbajë lart një pikturë ku Krishti shugu-
ron Apostujt e Tij. Shpjegoni që Kisha e Krishtit 
nuk mund të punojë pa fuqinë e priftërisë. I thoni 
fëmijës që ta fshehë pikturën pas shpinës së vet. 
Shpjegoni se pas vdekjes së Apostujve të Krishtit, 
autoriteti i priftërisë humbi. Vini një fëmijë tjetër 
të paraqesë një pikturë për rivendosjen e priftë-
risë. Dëshmoni që Perëndia e rivendosi priftërinë 
nëpërmjet Jozef Smithit.

   Frymëzoni të kuptuarit  (duke kënduar dhe 
luajtur një lojë bashkërenditjeje):   I kërkoni dikujt 
të lexojë  DeB 107:1  dhe i vini fëmijët të mbajnë 
vesh për emrat e dy priftërive. Vendosni në tabelë 
një pikturë të rivendosjes së Priftërisë Aarone dhe 
një pikturë të rivendosjes së Priftërisë 
Melkizedeke. Shkruani  Aarone  dhe 
 Melkizedeke  sipër pikturave përkatëse. 
Diskutoni se cili e rivendosi, apo e 
solli rishtas, secilën nga këto priftëri 
te Jozef Smithi (shihni  Joseph Smith 
– Historia 1:72 ). U paraqisni fëmijëve 
disa fotografi  të ordinancave të priftë-
risë, si ato të pagëzimit, konfi rmimit, 
shpërndarjes së sakramentit, bekimit 

të sakramentit dhe shërimit të të sëmurëve. I ftoni 
fëmijët t’i pasojnë fotografi të ndërkohë që këndojnë 
“Lavdi Njeriut” ( Himne dhe Këngë të Fëmijëve,  f. 
50). Ndaleni muzikën në mënyrë rastësore dhe u 
kërkoni fëmijëve që mbajnë fotografi të, të ngrihen 
në këmbë me fjalët  Aarone  ose  Melkizedeke , për të 
treguar fuqinë që kërkohet për të kryer atë ordina-
ncë. Përsëriteni këtë aq sa të lejojë koha.

   Frymëzoni zbatimin  (duke shkruar një shënim 
falënderimi):   Vërini fëmijët të mendojnë se në ç’më-
nyrë i ka bekuar ata priftëria. I ftoni të bëjnë një 
kartolinë ose pikturë falënderimi, që t’ia japin një 
mbajtësi të priftërisë të cilin e njohin (si, p.sh., një 
peshkopi, mësuesi, babait ose një misionari).

                                  

    Java 3: Libri i Mormonit është një dëshmi (dhiatë) tjetër e Jezu Krishtit.

    Java 4: Priftëria është rivendosur.

 Piktura mund të merret tek adresa 
 sharingtime.lds.org  

http://www.sharingtime.lds.org
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Qershor      Parimet dhe Ordinancat e Para 
të Ungjillit Bëjnë të Mundur që 
Unë të Jetoj Sërish me Perëndinë
  “Ne besojmë se parimet dhe ordinancat e para të Ungjillit janë: së pari, Besimi në Zotin 
Jezu Krisht; së dyti, Pendimi; së treti, Pagëzimi me anë të zhytjes për heqjen e mëkateve; 
së katërti, Vënia e duarve për dhuratën e Frymës së Shenjtë” ( Nenet e Besimit 1:4 ).

  Idetë që jepen këtu, plotësojini me disa nga vetë idetë tuaja. Programoni mënyra për t’ua për-

caktuar fëmijëve doktrinën dhe ndihmojini që ta kuptojnë e ta zbatojnë në jetën e tyre. Pyesni 

vetveten: “Ç’do të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si mund t’i ndihmoj që të ndiejnë Shpirtin?”

 Këngë sipas zgjedhjes 

suaj, nga  Himne dhe 

Këngë të Fëmijëve 

 

     Java 1: Besimi te Jezu Krishti na bën që ta duam Atë, t’i besojmë Atij 
e të mbajmë urdhërimet e Tij.

  Përsëritja:  Fëmijët 
mësojnë me anë të përsë-
ritjes. Merrni parasysh ta 
zgjeroni mësimin me sende 
në javën 1, për të përfor-
cuar parimin e besimit. 
Mbillni fara në një vazo 
dhe, herë pas here, sillni 
te Fillorja bimën që rritet. 
Tregojuni fëmijëve se çfarë 
keni bërë për të ndihmuar 
rritjen e bimës. Krahaso-
jeni ushqimin e fi lizit me 
ushqimin e besimit te 
Jezu Krishti. 

   Përcaktoni doktrinën  (duke lexuar shkrimet e 
shenjta):   Ftojini fëmijët të hapin librat e tyre të 
shkrimeve të shenjta dhe të lexojnë te  Doktrina 
e Besëlidhjet 58:42–43 . Kërkojuni të përcaktojnë 
se ç’ndodh kur ne pendohemi për mëkatet tona. 
(Nëse është e mundur, ftojini fëmijët t’i nënvi-
zojnë këto vargje në librat e veta të shkrimeve të 
shenjta.) Tregojuni fëmijëve shkurtimisht rreth 
Enosit (shihni  Enosi 1:1–4 ) dhe vini një fëmijë 
të lexojë  Enosi 1:5–8 . Dëshmoni që Shlyerja 
e Krishtit bën të mundur që ne të falemi për 
mëkatet tona.

   Frymëzoni të kuptuarit  (duke interpretuar role):   
Shpjegoni se njerëzit të cilët janë penduar dhe 
qenë falur për mëkatet e tyre, kanë dëshirë që t’i 
shërbejnë Perëndisë. Ndajini fëmijët në tre grupe 
dhe secilit grup jepini një nga këto piktura e refe-
rime të shkrimeve të shenjta: Alma pagëzon në 
Ujërat e Moronit ( Mosia 17:2–4 ;  18:1–17 ); Jona 
(  Jona 1–3 ); Anti-Nefi -Lehitët groposin shpatat e 
tyre ( Alma 23:4–18 ;  24:6–19 ). Shpjegoni se këto 
ngjarje tregojnë për njerëz të cilët u penduan për 
mëkatet e tyre dhe i shërbyen Zotit. Secilit grup 
kërkojini të shqyrtojë shkrimet e shenjta e të para-
qisë një interpretim roli, që tregon se në ç’mënyrë 
u penduan e më pas i shërbyen Zotit këta njerëz 
(duke u mësuar ungjillin të tjerëve, duke shërbyer 
në mision dhe duke mos pranuar të bëjnë luftë).

   Përcaktoni doktrinën dhe frymëzoni të kuptuarit  (duke parë një 
mësim me sende e duke kënduar një këngë):   Shkruani në tabelë “Besimi te 
Jezu Krishti na bën që ta duam Atë, t’i besojmë Atij e të mbajmë urdhë-
rimet e Tij”. U tregoni fëmijëve disa fara. Pyesni: “Çfarë mund të bëhen 
këto fara?” “Nga e dini ju që këto fara do të rriten?” “Ç’duhet të bëjmë që 
ato të na rriten?” Shpjegoni se besimi te Jezu Krishti, ashtu si një farë, 
mund të rritet nëse e ushqejmë. Diskutoni për gjëra që mund të bëjmë 
për ta ndihmuar besimin tonë të rritet dhe shpjegoni se në ç’mënyrë do 
të na bëjnë këto gjëra ta duam e t’i besojmë Jezu Krishtit dhe t’i zbatojmë 
urdhërimet e Tij. Këndoni këngën “Faith” (Besimi) ( CS,  f. 96–97).

    Java 2: Pendimi sjell faljen.

  Piktura mund të merret tek adresa  sharingtime.lds.org   

http://www.sharingtime.lds.org
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 Klikoni këtu 
për logon. 

 Klikoni këtu për fl etushkat. 

  Përdorimi i fëmijëve në 
konkretizime me objekte 
ilustruese, do t’u tërheqë 

vëmendjen e do t’i përgatisë 
për të nxënë mësimin. Për 
shembull, kjo veprimtari 
tregon fëmijë që po para-

qesin konceptin e mbajtjes 
së barrëve të njëri-tjetrit.  

  Shkrimet e Shenjta:  
Është e rëndësishme që 
fëmijët t’i mësojnë të vërte-
tat e ungjillit nga shkrimet 
e shenjta (shihni  TNGC, 
 f. 50–51). Ftojini fëmijët 
të ndjekin me gisht secilën 
fjalë, ndërsa lexoni me 
zë një shkrim të shenjtë. 
Kërkojuni fëmijëve më 
të vegjël të dëgjojnë me 
vëmendje për një fjalë 
ose frazë të veçantë dhe 
të ngrenë dorën kur ta 
dëgjojnë atë. 

Frymëzoni të kuptuarit  (duke ndjekur një mësim 
me sende):   I kërkoni një fëmije të dalë në anën e 
përparme të dhomës dhe t’i shtrijë krahët përpara. 
Pastaj i vendosni një libër në secilën dorë. Lexoni 
 Mosia 18:7–11 . Shpjegoni se një nga besëlidhjet që 
bëjmë kur pagëzohemi, është të “[mbajmë] barrët 
e njëri-tjetrit, që ato të mund të jenë të lehta”. 
Pyeteni fëmijën që po mban librat, a po i lodhen 
krahët. Vini dy fëmijë të tjerë për ta ndihmuar që 
t’i rrinë krahët lart. Diskutoni për disa barrë që 
mund të kenë fëmijët, siç janë vënia në lojë, sëmu-
ndje, ndjenja e vetmisë apo vështirësia në shkollë. 
Pyetini fëmijët se në ç’mënyrë mund të ndihmojnë 
ata për t’i bërë më të lehta barrët e njëri-tjetrit.

   Frymëzoni zbatimin  (duke zhvilluar një lojë):   
Tregojuni fëmijëve që pagëzimi është porta që të 
çon te shtegu i jetës së përjetshme (shihni  2   Nefi  
31:17 ). Në njërën anë të dhomës vendosni fotog-
rafi në e një fëmije që po pagëzohet. Në anën tjetër 
të dhomës vendosni një pikturë të Shpëtimtarit 
dhe shpjegoni se, në këtë veprimtari, kjo pikturë 

përfaqëson jetën e përjetshme. Tregojuni fëmijëve 
që ne qëndrojmë në shtegun e jetës së përjet-
shme kur mbajmë besëlidhjen tonë të pagëzimit. 
Rishikoni shkurtimisht këto besëlidhje (të kuj-
tojmë Jezu Krishtin, t’u 
bindemi urdhërimeve dhe të 
ndihmojmë të tjerët). Secilit 
fëmijë jepini një letër ku 
vizatohet mburoja me simbo-
lin ZTD. Vërini fëmijët të 
shkruajnë në letrën e tyre një 
urdhërim i cili do t’i ndihmojë 
të mbajnë besëlidhjen e tyre 
të pagëzimit (mund të viza-
tojnë fi gura që përfaqësojnë urdhërimin që zgjo-
dhën). Ftojeni një fëmijë ta vendosë letrën e vet 
mbi dysheme, ndërmjet fotografi së dhe pikturës. 
Nëse është e mundur, ndihmojini fëmijët ta gjejnë 
urdhërimin në librat e tyre të shkrimeve të shenjta 
dhe lexojeni atë së bashku. Përsëritini këto derisa 
fëmijët të kenë bërë një shteg kalimi mes fotogra-
fi së dhe pikturës.

Frymëzoni të kuptuarit  (duke lexuar shkrimet e 
shenjta):   Ndajini fëmijët në grupe dhe secilit grup 
jepini një copë letër me këto shkrime të shenjta:

    •   “Në të vërtetë, në të vërtetë, unë të them ty, unë 
do të të jap nga Shpirti im, që do të ndriçojë 
mendjen tënde, që do ta mbushë shpirtin tënd 
me                        ” ( DeB 11:13 ).

    •   “Në qoftë se ju do të hyni nëpërmjet udhës 
[pagëzimit] dhe do të merrni Frymën e Shenjtë, 
ai do t’ju                          të gjitha gjërat që 
duhet të bëni” ( 2   Nefi  32:5 ).

    •   “Ngushëlluesi, Fryma e Shenjtë,  .   .   .  do t’ju 
                    çdo gjë dhe do t’ju                       
të gjitha këto që ju thashë” ( Gjoni 14:26 ).

    •   “Vëre besimin tënd në atë Shpirt që drejton për 
të bërë               – po, për të bërë të drejtën, për 
të ecur me përulësi, për të                                  ; 
dhe ky është Shpirti im” ( DeB 11:12 ).

    •   “Dhe nëpërmjet fuqisë së Frymës së Shenjtë, ju 
mund                                                              e 
të gjitha gjërave” ( Moroni 10:5 ).

    Kërkojuni fëmijëve të kërkojnë në shkrimet e 
shenjta dhe të plotësojnë vendet që janë lënë bosh. 
Pastaj vërini të diskutojnë se çfarë mësojnë këto 
shkrime të shenjta për mënyrën si na ndihmon ne 
Fryma e Shenjtë. Ftojini fëmijët të tregojnë përvoja 
kur ata i ka ndihmuar Fryma e Shenjtë.

   Frymëzoni zbatimin  (duke kënduar një këngë):   
Tregojuni fëmijëve që Fryma e Shenjtë na ndihmon 
në mënyra të shumta.   Tregoni për një kohë kur 
Fryma e Shenjtë ju ka ngushëlluar apo udhëhequr.

                

    Java 3: Kur pagëzohem, unë bëj një besëlidhje me Perëndinë.

    Java 4: Fryma e Shenjtë më ngushëllon e më udhëheq.
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Korrik

 Klikoni këtu për shiritat e shkruar. 

     Tempulli Është Shtëpi 
e Perëndisë
  “Ordinancat dhe besëlidhjet e shenjta që janë në dispozicion në tempujt e shenjtë, bëjnë të 
mundur që individët të kthehen në praninë e Perëndisë dhe që familjet të bashkohen 
përjetësisht” (“Familja: Një Proklamatë Drejtuar Botës”, paragrafi  3).

  Idetë që jepen këtu, plotësojini me disa nga vetë idetë tuaja. Programoni mënyra për t’ua për-

caktuar fëmijëve doktrinën dhe ndihmojini që ta kuptojnë e ta zbatojnë në jetën e tyre. Pyesni 

vetveten: “Ç’do të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si mund t’i ndihmoj që të ndiejnë Shpirtin?”

 Këngë: “I Love to 

See the Temple” 

(Më Pëlqentë Shoh 

Tempullin)

   ( CS,  f. 95)   

  Stimuloni përgjigjet:  
Ka më shumë gjasa që 
fëmijët t’iu përgjigjen 
pyetjeve, në qoftë se u 
jepet kohë për t’u menduar. 
Merrni parasysh t’ua 
thoni që do t’u jepni kohë 
të mendojnë, para se t’u 
kërkoni përgjigjet. (Shihni 
 TNGC,   f. 69.) 

 Përcaktojeni qartë 
doktrinën që po u mësoni. 

Kjo i ndihmon fëmijët 
që ta kuptojnë e ta 

zbatojnë atë më mirë. 

   Përcaktoni doktrinën  (duke rirenditur fjalë 
dhe duke kënduar një këngë):   Ftoni një fëmijë 
më të  rritur t’i lexojë Fillores dy fjalitë e fundit 
nga paragrafi  i 3-të te “Familja: Një Proklamatë 
Drejtuar Botës”. Shkruani veç e veç në shirita letre 
secilën nga këto fjalë e fraza:  Tempulli është, një 
vend i shenjtë, ku ne, vulosemi, së bashku.  Vendosini 
ato në tabelë sipas një radhe të çfarëdoshme. 
Kërkojini një fëmije të çojë në vendin e duhur 
një shirit të vetëm. Përsëriteni këtë derisa fjalët të 
jenë renditur. Ndihmojini fëmijët të kuptojnë se, 
të vulosesh me familjen në tempull, do të thotë 
që ata mund të jenë së bashku përjetë.

   Frymëzoni zbatimin  (duke shprehur ndjenja dhe 
duke vizatuar fi gura):   Ftoni një familje ose disa 
fëmijë të shprehin se si ndihen ata kur vizitojnë 
mjediset përreth tempullit ose në ç’mënyrë janë 
bekuar ata në saje të tempullit e të ordinancave 
të vulosjes. Ftojini fëmijët të vizatojnë fi gura ku 
familja e tyre po qëndron para tempullit.

Përcaktoni doktrinën  (duke kënduar një këngë):   
Paraqitni fotografi në e një tempulli dhe shkruani 
në tabelë “Tempulli është                       ”.   Pyetini 
fëmijët se çfarë është tempulli (shtëpi e Perëndisë). 
Ndihmojini fëmijët të kërkojnë temën  “Tempull, 
Shtëpi e Zotit” tek Udhëzuesi për Shkrimet e 
Shenjta  (faqe 187–188). Ndihmojini të gjejnë fjalitë 
që shpjegojnë se një tempull është saktësisht një 
shtëpi e Zotit dhe se Perëndia gjithnjë e ka urdhë-
ruar popullin e Tij që të ndërtojë tempuj.

   Frymëzoni të kuptuarit  (nëpërmjet lojës së 
gjetjes):   Përgatisni të dhëna ndihmuese për tem-
pujt e ndërtuar nga Moisiu (shihni  Eksodi 25:1–2, 
8–9 ), Nefi  (shihni  2   Nefi  5:16 ) dhe Jozef Smithi 
(shihni  DeB 124:31 ) dhe pasuesit e tyre. Për 
shembull: “Tempulli ynë quhej tabernakull dhe, 

kur udhëtonim, ne e zhvendosnim atë” (Moisiu) 
ose “Ne ndërtuam një tempull mbasi ikëm nga 
Jeruzalemi e lundruam përmes detit (Nefi ). 
Zgjidhni tre fëmijë që të përfaqësojnë këta profetë 
dhe ftojini që të dhënat ndihmuese t’ia lexojnë 
Fillores. Ftojini fëmijët e tjerë të gjejnë se kë për-
faqëson secili nga këta fëmijë. Pasi t’i kenë gjetur 
saktë, tregojuni një pikturë të profetit ose të tem-
pullit që ndërtoi ai dhe populli i tij.

   Frymëzoni zbatimin  (duke diskutuar për tempujt):   
Tregoni një fotografi  të tempullit më të afërt me 
vendin ku jetoni. Diskutoni mbi pyetjet që vijojnë: 
Si mendoni, përse Perëndia na urdhëron të ndër-
tojmë tempuj? Çfarë mund të bëni për t’u përgati-
tur që një ditë të shkoni në tempull?

     Java 1: Perëndia e ka urdhëruar popullin e Tij që të ndërtojë tempuj.

    Java 2: Përmes ordinancave të shenjta të tempullit, familjet bekohen.

Tempulli është 

së bashku.

ne vulosemi 

shenjtë ku 
një vend i 

 Figurat mund të merren tek adresa 
 sharingtime.lds.org  

http://www.sharingtime.lds.org
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STANDARDET E MIA TË UNGJILLIT

Unë do të ndjek planin e Atit Qiellor për mua. 

Unë do të kujtoj besëlidhjen time të pagëzimit dhe do të dëgjoj Frymën e Shenjtë. 

Unë do të zgjedh të drejtën. 

Unë e di se mund të pendohem kur unë bëj një gabim. 

Unë do të jem i ndershëm me Atin Qiellor, me të tjerët dhe me veten time. 

Unë do t’i përdor me nderim emrat e Atit Qiellor dhe Jezu Krishtit. 

Unë nuk do të betohem ose të përdor fjalë të ndyra. 

Unë do të bëj në ditën e Shabatit ato gjëra që do të më ndihmojnë 

të ndihem pranë Atit Qiellor dhe Jezu Krishtit. 

Unë do të nderoj prindërit e mi dhe do të bëj pjesën time 

për të forcuar familjen time. 

Unë do ta mbaj mendjen dhe trupin tim të shenjtë dhe të pastër dhe nuk 

do të marr gjëra që janë të dëmshme për mua. 

Unë do të vishem me thjeshtësi për të treguar respekt 

për Atin Qiellor dhe për veten time. 

Unë do të lexoj dhe do të shikoj vetëm gjëra që janë të pëlqyeshme për Atin Qiellor. 

Unë do të dëgjoj vetëm muzikë që është e pëlqyeshme për Atin Qiellor. 

Unë do të kërkoj miq të mirë dhe do t’i trajtoj të tjerët me mirësi. 

Unë do të jetoj tani për të qenë i denjë për të shkuar në tempull dhe 

të bëj punën time për të patur një familje të përjetshme. 

FËMIJË I PERËNDISË JAM

Unë e di se Ati Qiellor më do dhe unë e dua Atë.

Unë mund t’i lutem Atit Qiellor çdo kohë dhe kudo.

Po përpiqem të kujtoj dhe të ndjek Jezusin.

36866.101
 MGS small

 poster  1
0/20/03  8

:54 AM  Pa
ge 1

 Klikoni këtu për afi shen. 

  Mund t’ju nevojitet t’ua përshtasni veprimtaritë nevojave të Fillores suaj. Për shembull, 
nëse Fillorja juaj është e shumtë në numër, mund t’u kërkoni folësve të ftuar të shkojnë grup 

më grup, në vend që të shkojnë fëmijët nga një folës te një tjetër (shihni  TNGC,  f. 179).  

  Duajini ata që ju 

mësoni.  Kur t’u mësoni 
mbi familjet e përjetshme, 
jini të ndjeshme ndaj 
fëmijëve që nuk kanë në 
shtëpi të dy prindërit. Jini 
gjithshtu të ndjeshme ndaj 
fëmijëve që kanë prindër 
apo vëllezër e motra që 
janë pak aktivë ose joanë-
tarë të Kishës. Nxitini të 
gjithë fëmijët që të jetojnë 
të denjë e të përgatiten, me 
qëllim që një ditë ata të 
kenë familjet e veta të për-
jetshme. (Shihni  TNGC,   
f. 31–32.) 

  Nxitje Gjithëvjetore:  
Mbani mend t’u jepni fëmi-
jëve mundësi të tregojnë 
se çfarë po mësojnë nga 
leximi vetjak i shkrimeve 
të shenjta (shihni muajin 
janar, java 2). 

Frymëzoni të kuptuarit  (duke dëgjuar me 
vëmendje folësit e ftuar):   Mblidhni të dhëna mbi 
ndërtimin e Tempujve të Kirtlandit e të Solt-Lejkut 
dhe, nëse është e mundur, të tempullit më të afërt 
me vendin ku jetoni. (Për të dhëna mbi Tempujt 
e Kirtlandit dhe të Solt-Lejkut shihni te  Fillorja   5,  

mësimet 25 dhe 44 ose te adresa LDS.org.) 
Kërkojuni disa të rriturve të vijnë te Fillorja dhe 
t’ua tregojnë të dhënat fëmijëve. Ndajini fëmijët në 
grupe dhe vërini grupet të takojnë me radhë seci-
lin nga të rriturit.

Frymëzoni të kuptuarit dhe zbatimin  (duke 
diskutuar dhe duke mësuar të tjerët):   Shkruani në 
tabelë parime si këto: ndershmëria, dashamirësia, 
mbajtja e shenjtë e ditës së Shabatit, 
pendimi, zgjedhja për të bërë atë 
që është e drejtë ose të veshurit me 
thjeshtësi. Ndajini fëmijët në grupe. 
Në secilin grup vini një mësuese që 
të diskutojë për standardet të cilat do 
t’i ndihmojnë fëmijët të përgatiten të 
shkojnë në tempull dhe që të dëshmojë 
se në ç’mënyrë e ka ndihmuar atë të 

jetuarit e standardeve. Kërkojini secilit grup të 
zgjedhë një nga standardet e ungjillit dhe më pas 
të shkruajnë ose të vizatojnë në lidhje me zotimin 

e tyre për të zbatuar atë standard. Ftoni 
te Fillorja peshkopin ose presidentin 
e degës dhe kërkojini secilit grup t’ia 
shprehë atij zotimin e tyre. Ftojeni 
peshkopin ose presidentin e degës të 
thotë dëshminë e tij për rëndësinë e 
tempujve.

    Java 3: Pionierët punuan fort dhe sakrifi kuan për ndërtimin e tempujve.

    Java 4: Unë mund të përgatitem që të jem i denjë të shkoj në tempull.
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Gusht

STANDARDET E MIA TË UNGJILLIT

Unë do të ndjek planin e Atit Qiellor për mua. 

Unë do të kujtoj besëlidhjen time të pagëzimit dhe do të dëgjoj Frymën e Shenjtë. 

Unë do të zgjedh të drejtën. 
Unë e di se mund të pendohem kur unë bëj një gabim. 

Unë do të jem i ndershëm me Atin Qiellor, me të tjerët dhe me veten time. 

Unë do t’i përdor me nderim emrat e Atit Qiellor dhe Jezu Krishtit. 
Unë nuk do të betohem ose të përdor fjalë të ndyra. 

Unë do të bëj në ditën e Shabatit ato gjëra që do të më ndihmojnë 
të ndihem pranë Atit Qiellor dhe Jezu Krishtit. 

Unë do të nderoj prindërit e mi dhe do të bëj pjesën time 
për të forcuar familjen time. 

Unë do ta mbaj mendjen dhe trupin tim të shenjtë dhe të pastër dhe nuk 
do të marr gjëra që janë të dëmshme për mua. 

Unë do të vishem me thjeshtësi për të treguar respekt 
për Atin Qiellor dhe për veten time. 

Unë do të lexoj dhe do të shikoj vetëm gjëra që janë të pëlqyeshme për Atin Qiellor. 

Unë do të dëgjoj vetëm muzikë që është e pëlqyeshme për Atin Qiellor. 

Unë do të kërkoj miq të mirë dhe do t’i trajtoj të tjerët me mirësi. 

Unë do të jetoj tani për të qenë i denjë për të shkuar në tempull dhe 
të bëj punën time për të patur një familje të përjetshme. 

FËMIJË I PERËNDISË JAM

Unë e di se Ati Qiellor më do dhe unë e dua Atë.

Unë mund t’i lutem Atit Qiellor çdo kohë dhe kudo.

Po përpiqem të kujtoj dhe të ndjek Jezusin.

 Klikoni këtu për afi shen dhe 
faqen e manualit të çerdhes. 

     Trupi Im Është Tempull 
i Perëndisë
  “A nuk e dini ju se jeni tempulli i Perëndisë dhe se Fryma e Perëndisë banon në ju?  .   .   .  
Tempulli i Perëndisë, i cili jeni ju, është i shenjtë” ( 1   Korintasve 3:16–17 ).

  Idetë që jepen këtu, plotësojini me disa nga vetë idetë tuaja. Programoni mënyra për t’ua për-

caktuar fëmijëve doktrinën dhe ndihmojini që ta kuptojnë e ta zbatojnë në jetën e tyre. Pyesni 

vetveten: “Ç’do të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si mund t’i ndihmoj që të ndiejnë Shpirtin?”

 Këngë: “Zoti Më Dha 

një Tempull”

   ( Himne dhe Këngë të 

Fëmijëve,  f. 62)  

  Përshtatini vepri-

mtaritë  sipas nevojave 
të Fillores suaj (shihni 
 TNGC,  f. 110–117). Për 
shembull, për një Fillore 
më të shumtë në numër, 
ju mund ta përshtasni 
veprimtarinë e dytë të 
javës   2 duke kërkuar që 
çdo fëmijë të shkruajë ose 
të vizatojë një ide në fl etë 
të vogël letre. Më pas, 
bashkojini të gjitha letrat 
për të formuar afi shet. 

Kopjet:  Në rast se nuk 
keni makinë fotokopjuese, 
mund të vini sipër ilu-
strimeve një fl etë letre të 
zakonshme dhe t’i vizatoni 
ato ose mund t’i shtypni në 
letër nga këndi i internetit 
LDS.org. 

Përcaktoni doktrinën  (duke lexuar një shkrim të 
shenjtë dhe një standard të ungjillit):   Kërkojuni fëmi-
jëve t’i adresohen shkrimit të shenjtë  1   Korintasve 
3:16  e ta lexojnë së bashku me zë të lartë. 
Tregojuni fëmijëve që një nga mënyrat se si e traj-
tojmë trupin tonë si tempull, është duke u veshur 
me thjeshtësi. Shkruani në tabelë dhe kërkojuni 
fëmijëve të përsërisin: “Unë do të vishem me thje-
shtësi, që të tregoj respekt për Atin Qiellor dhe 
për vetveten”.

Frymëzoni të kuptuarit  (duke diskutuar për 
thjeshtësinë dhe duke ilustruar me afi she):   Diskutoni 
se çfarë do të thotë thjeshtësi (shihni seksionin 
“Veshja dhe Pamja e Jashtme” të broshurës  Për 

Forcën e Rinisë ). Përgatisni disa afi she ku në krye 
të jetë shkruar “Unë do të vishem me thjeshtësi 
duke    .   .   . ”. Ndajini fëmijët në grupe dhe kërkojini 
secilit grup të shkruajë zotimin e tij për t’u veshur 
me thjeshtësi ose, në njërën nga këto afi she, të 
vizatojnë veten e tyre të veshur me thjeshtësi. 
Ekspozojini afi shet në dhomën e Fillores.

Përcaktoni doktrinën  (duke diskutuar për tem-
pujt):   Përpara mësimit në Fillore, shkruani në 
tabelë shprehjen “Ju jeni tempulli i Perëndisë” 
( 1   Korintasve 3:16 ). Tregojuni fëmijëve fotografi  
të tempujve dhe pyetini se çfarë e bën tempullin 
aq të veçantë (është shtëpi e Perëndisë, është i 
pastër, i mbajtur me mjaft kujdes dhe është vend 
ku mund të vijë Fryma e Shenjtë). Shkruajini për-
gjigjet e tyre në tabelë. Shpjegoni se trupat tanë, 
ashtu si tempujt, janë të shenjtë dhe duhen traj-
tuar me respekt nga vetë ne dhe të tjerët.

Frymëzoni të kuptuarit dhe zbatimin  (duke 
iu përgjigjur pyetjeve dhe duke ngjyrosur):   Bëni kopje 
të fi gurës në faqen 47 të manualit të çerdhes,  Vini 
Re të Vegjlit Tuaj . Pritini rrathët e fi gurës dhe 
vërini në një kuti. Kërkojini një 
fëmije të zgjedhë një prej 
rrathëve. Pyetini fëmijët se 
në ç’mënyrë i rikujton kjo 
fi gurë ta trajtojnë trupin e 
tyre si tempull. Jepini çdo 
fëmije një kopje të fi gurës 
dhe ftojini që ta ngjyrosin. 
Fëmijët më të rritur ftojini që 

të shkruajnë nën secilin rreth një gjë që do të bëjnë 
këtë javë për ta trajtuar trupin e tyre si tempull. 
Ftojini fëmijët t’i çojnë pikturat e tyre në shtëpi, që 
t’u mësojnë familjeve të tyre si të mund ta trajtojnë 
trupin si tempull.

   Frymëzoni zbatimin  (duke diskutuar për standa-
rde të ungjillit):   Shkruani në tabelë parime si këto: 

ndershmëria, dashamirësia, 
mbajtja e shenjtë e ditës së 
Shabatit, pendimi, zgjedhja për 
të bërë atë që është e drejtë, 
mbajtja e shenjtë dhe e dëlirë e 
mendjes dhe e trupit dhe mos-
marrja e gjërave që janë të dëm-
shme për mua ose të veshurit 

me thjeshtësi. Kërkojuni fëmijëve të përcaktojnë se 
cilat standarde të ungjillit u mësojnë atyre ta traj-
tojnë trupin si tempull. Ftojini fëmijët t’i drejtohen 
dikujt që është ulur pranë dhe t’i thonë një mënyrë 
se si po e trajtojnë ata trupin e vet si tempull. Pastaj 
kërkojuni të mendojnë për një mënyrë se si ata 
mund të përmirësohen. Ftoni disa fëmijë që t’ua 
shprehin mendimet e veta të gjithëve.

     Java 1: Trupi im është një tempull.

    Java 2: Të veshurit me thjeshtësi tregon respekt për Atin Qiellor dhe 
për vetveten.

Unë do të vishem me 

thjeshtësi duke:

Unë do të vishem me thjeshtësi duke:

Unë do të vishem me 

thjeshtësi duke:

një
Do të kujdesem për trupin tim
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  Fëmijët do të përfi tojnë më 
shumë mësim atëherë kur 
përdoren metoda mësimore 
të larmishme. Për shembull, 
në javën e 4-t fëmijët e 
përcaktojnë doktrinën duke 
parë një mësim me sende 
dhe më pas nxiten të 
përdorin lëvizje të thjeshta 
të duarve që t’i ndihmojë të 
mbajnë mend.  

tjetër të shkrimeve të shenjta dhe të kërkojnë 
bekimet që Ai na ka premtuar, nëse i bindemi. 
Diskutoni se cili është kuptimi i urdhërimeve dhe 
i bekimeve.

   Frymëzoni zbatimin  (duke zhvilluar një lojë):   
Ftojeni një fëmijë të thotë: “Unë do ta jetoj Fjalën 
e Urtësisë duke                           ” dhe të plotësojë 
pjesën e lënë bosh, me diçka që do të bëjë për të 
jetuar Fjalën e Urtësisë. Pastaj ftoni një fëmijë tjetër 
ta përsërisë atë frazë si dhe përgjigjen e fëmijës së 
parë e më pas të shtojë përgjegjen e vet. Një fëmije 
të tretë kërkojini të përsërisë frazën dhe të dyja 
përgjigjet e fëmijëve të tjerë e më pas të shtojë një 
përgjigje tjetër. Përsëriteni këtë aq sa e lejon koha, 
ku secili fëmijë të shtojë një përgjigje.

   Frymëzoni të kuptuarit  (duke lexuar  shkrimet 
e shenjta):   Në njërën anë të tabelës shkruani 
“Urdhërime” dhe këtë referim të shkrimit të 
shenjtë:  DeB 89:7–9, 12, 14, 16 . Në anën tjetër 
shkruani “Premtime” dhe këtë referim:  DeB 
89:18–21 . Gjysmën e fëmijëve vëreni të lexojnë 
grupin e parë të shkrimeve të shenjta dhe të 
kërkojnë urdhërimet që ka dhënë Zoti te Fjala e 
Urtësisë. Fëmijët e tjerë vërini të lexojnë pjesën 

   Përcaktoni doktrinën  (duke parë një mësim me 
sende):   Tregojuni fëmijëve dy gota, një me ujë të 
ndotur dhe një me ujë të pastër. Pyetini fëmijët se 
cilën do të zgjidhnin të pinin dhe pse. Tregojuni 
fëmijëve që mendjet tona janë ashtu si gotat dhe në 
to duhet të shtiem vetëm gjëra të pastra e të mira. 
Shkruani në tabelë fjalinë që vijon dhe vërini 
fëmijët ta thonë atë së bashku me ju: “Leximi, 
shikimi dhe dëgjimi i gjërave të shëndetshme, 
e mban të pastër mendjen time”. Merrni parasy 
t’u mësoni fëmijëve lëvizje të thjeshta të duarve, 
që t’i ndihmojë për ta mbajtur mend fjalinë. Për 
shembull, për fjalën  leximi,  vendosini duart sikur 
po mbani një libër; për fjalën  shikimi,  tregojeni 
syrin me gisht; për fjalën  dëgjimi,  harkojeni dorën 
rreth veshit; dhe për  mendjen,  drejtojeni gishtin 
nga balli. Përsëriteni fjalinë disa herë, duke i zëve-
ndësuar fjalët me veprimet.

   Frymëzoni të kuptuarit  (duke zhvilluar një lojë 
dhe duke kënduar):   Tregojuni fëmijëve një pikturë 
që paraqet Jezu Krishtin me fëmijët dhe kërkojuni 
ta shohin për disa sekonda. Mbulojeni pikturën 
dhe kërkojuni fëmijëve t’ju tregojnë për detaje që 
kujtojnë prej saj. Ndihmojini fëmijët të kuptojnë 
që ne i mbajmë mend gjërat që shohim. Shpjegoni 
se, kur mendjen e mbushim me gjëra të mira, ne 
gjithashtu mendojmë gjëra të mira.   Shpjegoni se 
dëgjimi i muzikës së mirë na ndihmon të ndiejmë 
Shpirtin e të mbajmë mendjen të pastër.

                         

     Java 4: Leximi, shikimi dhe dëgjimi i gjërave të shëndetshme, e mban të 
pastër mendjen time.

    Java 3: Të jetuarit e Fjalës së Urtësisë tregon respekt për trupin tim.

 FJALA E URTËSISË 

 Urdhërime
   DeB 89:7–9, 12, 14, 16  

 Premtime
   DeB 89:18–21  Piktura mund të merret tek adresa 

 sharingtime.lds.org 

http://www.sharingtime.lds.org
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Shtator

 Klikoni këtu për hartën. 

     Ungjilli Do të Predikohet 
në të Gjithë Botën
  “Dhe ky ungjill do t’i predikohet çdo kombi dhe fi si, dhe gjuhe, dhe populli” 
( DeB 133:37 ).

  Idetë që jepen këtu, plotësojini me disa nga vetë idetë tuaja. Programoni mënyra për t’ua për-

caktuar fëmijëve doktrinën dhe ndihmojini që ta kuptojnë e ta zbatojnë në jetën e tyre. Pyesni 

vetveten: “Ç’do të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si mund t’i ndihmoj që të ndiejnë Shpirtin?”

  Vizatimi:  Harta për javën 
1 mund të vizatohet, të 
shtypet në letër ose të 
sillet nga shtëpia. Nëse ju 
programoni që ta vizatoni 
në tabelë, praktikojeni 
vizatimin e saj që më për-
para. Mos kërkoni ndjesë 
për mungesën e aftësisë 
suaj artistike. Duke 
kërkuar ndjesë, ju vetëm 
do të tërhiqni vëmendjen 
tek ai aspekt i veçantë i 
vizatimit tuaj. Nëse nuk 
ndiheni rehat në të viza-
tuar, kërkojini dikujt të 
ndihmojë (shihni  TNGC, 
 f. 162–163). 

     Java 1: Shkrimet e shenjta mësojnë se ungjilli do të predikohet në të 
gjithë botën.

  Tregoni dashuri:  
Kërkoni mundësi të tre-
goni dashurinë tuaj për 
secilin fëmijë. Kur tre-
goni dashuri për ata që 
ju mësoni, ata bëhen më 
perceptues ndaj  Shpirtit 
dhe më të gjallëruar 
rreth të mësuarit (shihni 
 TNGC,  f. 31). 

   Përcaktoni doktrinën  (duke lexuar një shkrim 
të shenjtë):   Ftoni një fëmijë të rritur të lexojë me zë 
të lartë te  Doktrina e Besëlidhjet 133:37 . Tregojuni 
fëmijëve se misionarët japin mësim ungjilli në 
shumë zona të botës, në shumë gjuhë të ndry-
shme. Vërini fëmijët ta përsërisin shkrimin e 
shenjtë së bashku.

   Frymëzoni të kuptuarit  (duke diskutuar për 
misionet):   Tregojuni fëmijëve një hartë të botës ose 
vizatoni në tabelë një hartë të thjeshtë. Kërkojuni të 
tregojnë vende ku njerëz që ata njohin kanë shër-
byer në misione. Shënojini këto vende në hartë. 
Ftojini fëmijët të tregojnë se ku do të dëshironin 
ata të shërbenin dhe lërini t’i shënojnë ato vende në 
hartë. Shpjegoni që thirrjet për në mision vijnë nga 
Zoti përmes profetit dhe që misionarët shërbejnë 
kudo ku i thërret Zoti. Ndihmojini fëmijët të pra-
ktikojnë emrin e Kishës në ca gjuhë të ndryshme. 
Diskutoni me fëmijët se ka disa vende ku misiona-
rët ende nuk lejohen të japin mësime. Shpjegoni 
se Presidenti Tomas   S. Monson na ka kërkuar të 
“lutemi për hapjen e atyre zonave, që të mund 
të ndajmë me [gjithkënd] gëzimin e ungjillit” 
(në Raportin e Konferencës, tetor 2008,   Liahona,  
nëntor 2008, f. 6).

   Frymëzoni zbatimin  (duke u shkruar  misionarëve):   
Ftojini fëmijët t’i shkruajnë një shënim një mision-
ari nga lagjja juaj ose misionarëve të cilët po shër-
bejnë në zonën tuaj. Jepjani letrat udhëheqësit të 
misionit të lagjes, që t’ua dërgojë misionarëve.

   Frymëzoni të kuptuarit  (duke dëgjuar me 
vëmendje folësit e ftuar):   Ftoni të vijë te Fillorja një 
misionar që është kthyer dhe t’u tregojë fëmijëve 
mbi disa nga bekimet që ai apo ajo ka marrë duke 
bërë punë misionare. Ftoni të tjerë (të porsakthyer 

në besim, fëmijë ose familje) që të tregojnë një 
përvojë që ata kanë pasur si misionarë ose një 
shembull se në ç’mënyrë e ka bekuar jetën e tyre 
puna misionare.  

    Java 2: Puna misionare bekon gjithkënd.

 Në këtë veprimtari vetëm pak fëmijë do të vijnë 
në anën e përparme të dhomës. Për të lejuar një 

pjesëmarrje të të gjithë fëmijëve, ftojini që t’i 
thonë me pëshpëritje fëmijës që kanë pranë, 

se ku do të dëshironin të shërbenin. 
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për moshat e  fëmijëve 
(shihni  TNGC,  f. 110–
117). Për shembull, në 
veprimtarinë e dytë të 
javës 4, ndoshta do të 
dëshironit t’i jepni secilit 
fëmijë një botim të Librit 
të  Mormonit për misionarë 
dhe t’i nxisni që t’ia japin 
dikujt. Për t’i ndihmuar 
fëmijët më të vegjël të 
ritregojnë ngjarjen e 
Vegimit të Parë, mund 
të përdornit veprimta-
ritë, objektet ilustruese 
dhe kukullat gishtore 
që  përmenden në faqen 
88–91 të manualit  Vini 
Re të Vegjlit Tuaj.  

   Frymëzoni të kuptuarit  (duke shprehur ide):   
Shkruani në tabelë këtë fjali: “Unë mund të jem 
misionar tani, duke                     ”. Ftojini fëmijët 
të mendojnë gjëra që mund të bëjnë për të qenë 
misionarë tani. Kërkojuni që t’ia shprehin idetë e 
tyre dikujt që është ulur ngjitur me ta. Ftoni disa 
fëmijë që të shkruajnë në tabelë përgjigjet e tyre.

   Frymëzoni të kuptuarit  (duke dëgjuar dëshmi):   
Ftoni një fëmijë të rritur të tregojë ngjarjen e 
Vegimit të Parë dhe ftoni një fëmijë tjetër të 
shprehë ndjenjat e veta për Librin e Mormonit. 
(Kërkojuani këtë fëmijëve që më përpara, në 

mënyrë që ata të kenë kohë të mjaftueshme të për-
gatiten.) Nxitini të gjithë fëmijët t’ua tregojnë fami-
ljeve të tyre ngjarjen e Vegimit të Parë apo ndjenjat 
për Librin e Mormonit.

   Frymëzoni zbatimin  (duke kënduar një këngë):   
Kërkojuni fëmijëve të mendojnë për një veprim që 
tregon se në ç’mënyrë mund të jemi misionarë e 
të jetojmë ungjillin tani. Zgjidhni një fëmijë që të 
vijë në anën e përparme të dhomës dhe t’ia thotë të 
gjithë Fillores veprimin e vet.   Përsëriteni këtë me 
fëmijë të tjerë aq sa të lejojë koha.

                

   Frymëzoni të kuptuarit  (duke lexuar shkrimet 
e shenjta):   Paraqisni një pikturë të Amonit dhe 
tregojuni fëmijëve që ai ishte një misionar i madh, 
i cili u mësoi ungjillin lamanitëve. Shpjegoni se ai 
u përgatit për të shërbyer si misionar, përpara se 
të shkonte në misionin e tij. Lexoni me zë të lartë 
(ose kërkojini ta lexojë një fëmijë i rritur)  Alma 
17:2–3 . Kërkojuni fëmijëve të tjerë të dëgjojnë me 
vëmendje dhe të ngrenë dorën kur ata dëgjojnë se 
në ç’mënyra u përgatit Amoni që të ishte misio-
nar. Kërkojini një fëmije t’i shkruajë përgjigjet 
e tyre në tabelë. Tregojuni fëmijëve se ata mund 
të bëjnë të njëjtat gjëra, ndërsa përgatiten për 
mision.   Ftojini fëmijët të bëjnë me gjeste veprime 
të thjeshta siç mund të bëjnë misionarët, siç janë 
trokitje në dyer, lexim i shkrimeve të shenjta ose 
ecje me biçikletë.

   Frymzoni të kuptuarit (duke u përgatitur për 
misionet):   Thuajuni fëmijëve se ka gjëra që ata 
mund t’i bëjnë tani për t’u përgatitur të jenë misio-
narë, siç janë studimi i shkrimeve të shenjta, fi timi 
e një dëshmie, mbajtja e urdhërimeve, pagimi i 
së dhjetës dhe kursimi i parave. Jepini çdo fëmije 
një fl etushkë të të dhjetave dhe tregojuni se si ta 
plotësojnë atë. Ndihmojini që fëmijët të përgatisin 
një vend të veçantë ku ata të mund të vënë paratë 
e tyre të së dhjetës dhe paratë që po kursejnë për 
misionet e tyre. Mund të jetë një kuti, një kavanoz 
ose kupë e vogël apo një zarf me ndarje të veçanta 
për të dhjetën dhe kursimet.

  Duke e ftuar një 
fëmijë që të shkruajë 
në tabelë, ju e bën të 
ndihet i vlerësuar. 
Kjo gjithashtu do të 
ndihmojë që të ruhet 
interesimi i fëmijëve 
të tjerë.  

    Java 3: Unë mund të përgatitem tani për të shërbyer në mision.

    Java 4: Unë mund të jem misionar tani.

 Piktura mund të merret tek adresa 
 sharingtime.lds.org  

http://www.sharingtime.lds.org
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Tetor

 Klikoni këtu për librin 
me fi gurë lëvizëse. 

     Lutja Është Komunikim Nderues 
ndërmjet Perëndisë dhe Meje
  “Por në qoftë se ndonjërit nga ju i mungon urtia, le të kërkojë nga Perëndia, që u jep të 
gjithëve pa kursim, pa qortuar, dhe atij do t’i jepet” (  Jakobi 1:5 ).

  Idetë që jepen këtu, plotësojini me disa nga vetë idetë tuaja. Programoni mënyra për t’ua për-

caktuar fëmijëve doktrinën dhe ndihmojini që ta kuptojnë e ta zbatojnë në jetën e tyre. Pyesni 

vetveten: “Ç’do të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si mund t’i ndihmoj që të ndiejnë Shpirtin?”

Përgatitja:  Ndërsa 
programoni kohët e për-
bashkëta, fi llimisht lexoni 
të gjitha mësimet e muajit. 
Më pas ekuilibrojini vepri-
mtaritë që programoni të 
përdorni, sipas kohës që 
keni dhe nevojave të Fillo-
res suaj. Për shembull, një 
javë ju mund të plotësoni 
gjysmën e një veprimtarie 
të gjatë e ta përfundoni atë 
javën tjetër ose përsërisni 
veprimtari më të shkurtra 
që t’i ndihmojnë fëmijët 
për të bërë rishikim. (Shi-
hni  TNGC,  f. 98–99.) 

  Programimi i veprimtarive 
që i përfshijnë fëmijët në 

mënyra të larmishme, shton 
të kuptuarit dhe zbatimin. 

Për shembull, në këtë 
 veprimtari fëmijët shohin, 

këndojnë, ngjyrosin, 
dëgjojnë dhe tregojnë.  

Përcaktoni doktrinën  (duke parë një mësim 
me sende):   Kërkojini një prindi dhe fëmije të 
qëndrojnë përballë fëmijëve. Ftojeni fëmijën t’i 
bëjë një pyetje prindit dhe i kërkoni prindit të 
përgjigjet. Pastaj kërkojini prindit të largohet nga 
dhoma dhe të mbyllë derën. Pyetini fëmijët se në 
ç’mënyrë mund të komunikojnë me prindërit e 
tyre kur ata nuk janë së bashku me ta (për shem-
bull, duke shkruar një letër apo duke folur në 
 telefon). Shpjegoni që Perëndia është Ati ynë dhe 
ne jemi fëmijët e Tij; meqë ne nuk jemi në pra-
ninë e Tij, Ai na ka dhënë një mënyrë që të fl asim 
me Të. Pyetini fëmijët nëse e dinë ata si fl asim ne 
me Perëndinë. Vërini fëmijët të thonë pas jush: 
“Unë mund t’i lutem Atit Qiellor”.

 Thuajuni fëmijëve vargjet e veprimtarisë në faqen 
16 të manualit të çerdhes  Vini Re të Vegjlit Tuaj . Për 

secilin fëmijë bëni një kopje të librit me fi gurë lëvi-
zëse që tregohet në faqen 19 të manualit të çerdhes, 
 Vini Re të Vegjlit Tuaj,  Ftojini fëmijët të ngjyrosin 
pikturat. (Fëmijët më të rritur mund të shkruajnë 
mbi kapakët e librit disa gjëra për të cilat janë 
mirënjohës dhe disa gjëra për të cilat do t’i luteshin 
Atit Qiellor. Pastaj mund t’i ftoni që t’ia tregojnë 
idetë e tyre të gjithë Fillores.) Vërini fëmijët ta kën-
dojnë këngën përsëri, teksa rishikojnë librat e tyre 
më fi gurë lëvizëse.

     Java 1: Unë mund t’i lutem Atit Qiellor.

Klikoni këtu për librin

ë lëvizëse.

Unë Mund t’i L
utem Atit Q

iellor

E fi llo
j duke 

thënë: “Ati 

ynë Qiellor”.

E falënderoj Atë për 

bekimet.

I kërkoj Atij bekime.
Në emrin e 

Jezu Krishtit, 

amen.
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që ato t’iu përgjigjen 
nevojave dhe aftësive të 
fëmijëve (shihni  TNGC, 
 f. 110–117). Për shembull, 
në javën   2, fëmijët më të 
vegjël mund të mësojnë 
përmendësh shprehjen 
“Të jeni vigjilentë, dhe të 
luteni vazhdimisht”, në 
vend të vargut të plotë të 
shkrimit të shenjtë. 

  Vendqëndrimet janë vende 
ku grupe më të vogla 

fëmijësh marrin pjesë në 
gjithfarë përvojash 

mësimore (shihni  TNGC, 
 f. 179). Në Fillore të shumta 
në numër, vendqëndrimet 

mund të jenë aq të thjeshta, 
sa të jenë mësuesit ata që 
lëvizin ndërmjet grupeve 

të fëmijëve.  

Përcaktoni doktrinën  (duke lexuar shkrimet e 
shenjta):   Vërini fëmijët të kërkojnë  3   Nefi  14:7  dhe 
 Jakobi 1:5 (Bibla) . Ftojini të kontrollojnë se çfarë 
mësojnë këto shkrime të shenjta për lutjen. Lexoni 
së bashku shkrimet e shenjta me zë të lartë dhe 
lërini fëmijët të tregojnë se çfarë mësojnë. Ftojini 
fëmijët të thonë së bashku me ju: “Ati Qiellor i 
dëgjon dhe u përgjigjet lutjeve të mia”.

   Frymëzoni të kuptuarit dhe zbatimin  (duke 
dëgjuar me vëmendje ngjarje):   Ndajini fëmijët në 
grupe dhe i vini ata të shkojnë me radhë në vend-
qëndrimet që vijojnë (shihni  TNGC,  f. 179). Në 
secilin vendqëndrim vini një mësuese të shpjegojë 
një mënyrë me të cilën Ati Qiellor i përgjigjet 
lutjeve tona dhe lejojini fëmijët të tregojnë në ç’më-
nyrë kanë marrë përgjigje lutjet e tyre. Ndoshta do 
të dëshironit të programoni dy nga vendqëndri-
met për njërën javë dhe dy të tjerat për javën e 
ardhshme.

    •   Vendqëndrimi 1: Herë-herë lutjet marrin 
përgjigje nëpërmjet mendimeve ose ideve që 
mund të vijnë në mendjen dhe zemrën tonë 
(shihni  DeB 8:2 ). Thoni një përvojë kur kjo ju 
ka ndodhur në jetë ose tregoni ngjarjen e Enosit 

(shihni  Enosi 1:4–5, 10 ; shihni edhe manualin 
 Vini Re të Vegjlit Tuaj,  f. 17).

    •   Vendqëndrimi 2: Ati Qiellor mund të përdorë 
të tjerët për t’iu përgjigjur lutjeve tona. Thoni 
një përvojë kur dikush tjetër i është përgjigjur 
lutjeve tuaja ose tregoni ngjarjen e Presidentit 
Tomas   S. Monson kur iu përgjigj lutjes së Ben 
dhe Emili Fulmerit (shihni Conference Report, 
tetor 2003, f. 63; ose   Ensign,  nëntor 2003, f. 
58–59).

    •   Vendqëndrimi 3: Përgjigjet e lutjeve mund të 
vijnë nga fjalët e Krishtit, të cilat gjenden në 
shkrimet e shenjta (shihni  2   Nefi  32:3 ). Thoni 
një përvojë kur lutja juaj ka marrë përgjigje ndë-
rsa lexonit shkrimet e shenjta.

    •   Vendqëndrimi 4: Përgjigjet e lutjes mund të 
vijnë nga mësimet e profetëve të ditëve të 
mëvonshme (shihni  DeB 1:38 ). Tregojuni fëmi-
jëve një botim të revistës   Liahona    dhe thuajuni 
që ata mund t’i gjejnë mësimet e profetëve në 
revistat e Kishës. Thoni një përvojë kur lutja juaj 
ka marrë përgjigje ndërsa dëgjuat me vëmendje 
konferencën e përgjithshme ose lexuat fjalët e 
profetëve të ditëve të mëvonshme.                   

Përcaktoni doktrinën  (duke mësuar  përmendësh 
një shkrim të shenjtë)   Ndihmojini fëmijët të 
mësojnë përmendësh fjalinë e marrë nga  Alma 
13:28 : “Të përuleni para Zotit dhe të thërrisni në 
emrin e tij të shenjtë dhe të jeni vigjilentë, dhe të 
luteni vazhdimisht”. Diskutoni se çfarë mëson ky 
shkrim i shenjtë lidhur me mënyrën dhe kohën 
kur duhet të lutemi.

Frymëzoni të kuptuarit  (duke lexuar shkri-
met e shenjta e duke dëgjuar një ngjarje prej tyre):   
Ndihmojini fëmijët të kuptojnë se ne mund t’i 
lutemi Atit Qiellor në heshtje, në zemrën tonë 
kurdoherë e kudo dhe se ne duhet ta falënderojmë 
Atë për bekimet tona e t’i kërkojmë ndihmë. 
Shkruani në tabelë këto referime të shkrimeve të 
shenjta:  3   Nefi  18:19 ;  3   Nefi  19:6–8 ;  3   Nefi  18:15 . 
Shkruani në tabelë gjithashtu fjalët  si  dhe  kur . 
Ftojini fëmijët të kërkojnë secilin shkrim të shenjtë 

dhe të diskutojnë se çfarë na mëson për mënyrën 
dhe kohën kur duhet të lutemi. Tregojuni lidhur 
me Almën dhe Amulekun që u mësuan zoramitëve 
si të luten (shihni  Alma 31 ;  34:17–27 ; shihni edhe 
 Primary   4,  mësimi 21). Ndoshta do të dëshironit 
t’u kërkoni disa fëmijëve ta interpretojnë ngjarjen 
ndërsa ua tregoni.

   Frymëzoni zbatimin  (duke shprehur ndjenja e 
duke kënduar këngë):   Ftojini disa fëmijë të shprehin 
se çfarë ndiejnë kur ata luten. Kërkojuni fëmijëve 
të sugjerojnë disa këngë të Fillores që mësojnë 
për lutjen. Këndoni ca këngë dhe ftojini fëmijët 
të sugjerojnë veprime të thjeshta që të zëvendë-
sojnë një a më shumë fjalë në secilën këngë. Për 
shembull, në vend që të këndohen fjalët “lutu” ose 
“lutje”, ata mund të kryqëzojnë krahët.

    Java 2: Shkrimet e shenjta më mësojnë se si dhe kur të lutem.

    Javët 3 dhe 4: Ati Qiellor i dëgjon dhe u përgjigjet lutjeve të mia.
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Nëntor      Nderimi Është Dashuri dhe 
Respekt për Perëndinë
  “Duaje Zotin, Perëndinë tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me 
gjithë mendjen tënde” ( Mateu 22:37 ).

  Idetë që jepen këtu, plotësojini me disa nga vetë idetë tuaja. Programoni mënyra për t’ua për-

caktuar fëmijëve doktrinën dhe ndihmojini që ta kuptojnë e ta zbatojnë në jetën e tyre. Pyesni 

vetveten: “Ç’do të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si mund t’i ndihmoj që të ndiejnë Shpirtin?”

  Kur ftoni folës te Fillorja, 
rikujtojuni atyre se mesazhi 
duhet të mbetet i thjeshtë, 
në mënyrë që fëmijët ta 

kuptojnë. Të gjithë folësit e 
ftuar duhet të miratohen 

nga peshkopata.  

  Rishikimi:  Lidhja e një 
doktrine me një vepri-
mtari fi zike ose pamore 
do të ndihmojë që fëmijët 
ta mbajnë mend (shihni 
 TNGC,  f. 182–183). 
Veprimtaria e dytë e javës 
1 i ndihmon fëmijët që të 
mbajnë mend se nderimi 
lidhet me dashurinë për 
Perëndinë, duke i ftuar 
ata ta vendosin dorën mbi 
zemër. Merrni parasysh të 
rikujtoni këtë doktrinë për 
disa muaj, duke e vendo-
sur dorën mbi zemër kur 
kërkoni të nxisni nderim. 

   Përcaktoni doktrinën  (duke parë një fotografi  
dhe duke zhvilluar një lojë):   Tregoni fotografi në 
e një fëmije që po lutet dhe shpjegoni se fëmija 
po tregon dashuri dhe respekt për Perëndinë. 
Thuajuni fëmijëve se po mendoni një fjalë me 
shtatë germa, që ka kuptimin e dashurisë e të 
respektit për Perëndinë. Hiqni në tabelë shtatë 
vijëza, një për secilën germë të fjalës  nderimi  dhe 
ftojini fëmijët të gjejnë germat. Kur ata i gjejnë 
germat e sakta, shkruajini ato te vijëza e duhur. 
Ndoshta do të dëshironit të vini një fëmijë të rritur 
që t’ ju ndihmojë. Për fëmijët më të vegjël, tregoni 
fotografi në dhe pyetini se nga e dinë që fëmija 
aty po tregon nderim. Vërini fëmijët të thonë së 
bashku: “Nderimi është dashuri dhe respekt për 
Perëndinë”.

   Frymëzoni të kuptuarit  (duke lexuar një shkrim 
të shenjtë e duke kënduar një këngë):   Kërkojuni 

fëmijëve të hapin librat e tyre të shkrimeve të 
shenjta dhe të lexojnë te  Gjoni 14:15 . (Nëse fëmi-
jët e mësuan përmendësh këtë varg vitin e kaluar, 
ndoshta ju do të dëshironit t’u kërkoni ta recitojnë 
atë.)   Pyetini fëmijët se në ç’mënyrë e tregojmë 
dashurinë tonë për Jezu Krishtin.

   Frymëzoni zbatimin  (duke diskutuar për nderi-
min):   Ndajini fëmijët në grupe të vogla dhe vërini 
të diskutojnë mënyra me të cilat mund të tregojnë 
nderim për Atin Qiellor dhe Jezu Krishtin në 
rrethanat që vijojnë: kur janë në kishë, kur luten 
dhe kur janë në shtëpi ose janë me miqtë. Fëmijët 
më të vegjël mund të vizatojnë piktura të gjërave 
që mund të bëjnë për këtë qëllim. Disa nga fëmi-
jët vërini t’ua thonë idetë e tyre të gjithë grupit. 
Nxitini që idetë e veta t’ua thonë familjeve të tyre 
në shtëpi.

   Frymëzoni të kuptuarit dhe zbatimin  (duke 
mësuar mbi sakramentin):   Ftoni peshkopin ose 
presidentin e degës dhe disa mbajtës të Priftërisë 
Aarone t’u mësojnë fëmijëve mbi sakramentin. 

Nëse është e mundur, mund t’u kërkoni që t’i 
çojnë fëmijët në sallën e sakramentit e t’u mësojnë 
se çfarë simbolizon ai dhe t’u tregojnë tryezën 
e sakramentit, vendin ku ata ulen në gjunjë për 
të ofruar lutjen dhe pëlhurën që përdoret për të 
mbuluar sakramentin. Ftoni një mbajtës tjetër të 
Priftërisë Aarone të shpjegojë se çfarë bën ai për 
t’ua shpërndarë sakramentin çdo javë bashkësisë 
kishtare dhe përse është kjo një privilegj i shenjtë. 
Pyetini fëmijët se çfarë bëjnë mbajtësit e priftërisë 
për të treguar respekt për Perëndinë kur bekojnë 
sakramentin (gjunjëzohen për t’u lutur, mbulojnë 
sakramentin me një pëlhurë, vishen dhe veprojnë 
në mënyrë nderuese). Ftojini fëmijët të thonë se 
çfarë mund të bëjnë ata për të treguar respekt për 
Jezu Krishtin gjatë administrimit të sakramentit.

     Java 1: Nderimi është dashuri dhe respekt për Perëndinë.

    Java 2: Nderimi gjatë sakramentit, më ndihmon të kujtoj Jezu Krishtin.
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   Frymëzoni të kuptuarit  (duke kënduar këngë):   
Këndoni këngën në vijim. Pas këngës diskutoni 
për pyetjet shoqëruese.

    •     Përsërisni këto fjalë: “Kur unë jam nderues, e 
tregojnë fjalët dhe veprat e mia”. Pyesni: “Cilat 
janë disa fjalë ose shprehje që tregojnë respekt 
ndaj Atit Qiellor ose ndaj të tjerëve? Cilat janë 
disa gjëra që mund të bëjmë për të treguar 
respekt për të tjerët?”

    •   Kënga “Mirësia Fillon tek Unë” ( Himne dhe 
Këngë të Fëmijëve,  f. 63). Pyesni: “Cilat janë disa 
mënyra me të cilat mund të tregojmë dashami-
rësi për shokët tanë?”

    •     Pyesni: “Cilët janë disa nga njerëzit që u nevo-
jitet dashamirësia jonë? Si mund të tregojmë 
dashamirësi ndaj tyre?”

            

   Përcaktoni doktrinën  (duke marrë pjesë në një 
mësim me sende):   Shkruani në tabelë fjalinë “Mund 
të tregoj respekt për vendet dhe gjërat e shenjta” 
dhe kërkojini një fëmije që t’ia lexojë atë të gjithë 
Fillores. Kërkojuni fëmijëve t’i mby-
llin sytë dhe të ngrenë dorën nëse 
arrijnë të dëgjojnë që ju hidhni në 
dysheme një monedhë ose kopsë. 
Tregojuni fëmijëve se ndërtesa 
kishtare është një vend i shenjtë 
dhe se qëndrimi i qetë dhe dëgjimi 
i kujdesshëm është një mënyrë se si mund të 
tregojmë nderimin tonë. Ftojini fëmijët të thonë 
disa gjëra të tjera që mund të bëjnë në ndërtesat 
kishtare për të treguar nderim.

   Frymëzoni të kuptuarit  (duke dëgjuar me 
vëmendje një ngjarje të shkrimeve të shenjta):   
Paraqisni një pikturë të Moisiut dhe ferrishtes 
që fl akëron dhe tregojuni ngjarjen që gjendet te 
 Eksodi 3:1–10 . Lexoni me zë vargun 5 dhe vërini 

fëmijët të dëgjojnë me vëmendje përse Zoti i 
kërkoi Moisiut të hiqte këpucët. Shpjegoni se, 
që ne të jemi nderues, nuk do të duhet të heqim 
këpucët, por ka shumë gjëra që mund të bëjmë 
për të treguar nderim për vendet dhe gjërat e 
shenjta.

   Frymëzoni zbatimin  (duke zhvilluar një lojë):   
Paraqisni disa nga këto fotografi : një tempull ose 
godinë kishtare, një shtëpi, një familje, dikë që po 
lutet, një fëmijë, shkrimet e shenjta, një grup fëmi-
jësh, një klasë Filloreje dhe sakramentin. Mbani 
të ngritur një pëlhurë përballë të gjitha fotog-
rafi ve dhe hiqni një fotografi . Hiqeni pëlhurën 
dhe kërkojuni fëmijëve t’ju thonë se cila fotografi  
mungon. Tregoni fotografi në që mungonte dhe 
ftojini fëmijët të thonë një mënyrë për të treguar 
nderim ose respekt për vendin apo gjënë që tre-
gohet në fotografi . Përsëriteni këtë me fotografi të 
e tjera.

    Java 3: Mund të tregoj nderim për vendet dhe gjërat e shenjta.

  Mësoni nëpërmjet 

shembullit  si tregohet 
dashuri dhe respekt për 
të tjerët (shihni  TNGC, 
 f. 18–19). Jepuni shër-
besën tuaj mësueseve 
të Fillores duke ofruar 
inkurajim dhe mbështetje. 
Më pas, ndihmojini fëmi-
jët të shohin se si mund 
ta duan e ta inkurajojnë 
njëri-tjetrin. 

  Çfarë duhet të bëjnë 
fëmijët që të mësojnë? 
Kur ngrini këtë pyetje 
gjatë përgatitjes së 
veprimtarive, ju 
ndihmoni që fëmijët të 
mësojnë nëpërmjet pjesë-
marrjes. Për shembull, 
veprimtaria e tretë e 
javës 3 u lejon të gjithë 
fëmijëve të marrin pjesë 
duke diskutuar, duke 
parë fotografi  dhe duke 
shprehur ide.  

    Java 4: Nderimi për Perëndinë më ndihmon të respektoj dhe të dua të tjerët.

  Piktura mund të merret tek adresa 
 sharingtime.lds.org   

http://www.sharingtime.lds.org
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Dhjetor

 Klikoni këtu për 
shiritat e shkruar. 

  Shkrimet e Shenjta:  
Leximi drejtpërdrejt nga 
shkrimet e shenjta, mund 
t’i ndihmojnë fëmijët të 
ndihen rehat me gjuhën e 
shkrimeve. Sigurohuni që 
fjalët ose idetë e vështira 
t’i shpjegoni. (Shihni 
 TNGC,  f. 50–51.) 

  Shënim:  Në një interpre-
tim drame, Shpëtimtari 
nuk duhet të portretizohet 
nga fëmijët, përveçse në 
skenën e lindjes së Tij. 

     Shkrimet e Shenjta Më Mësojnë 
për Lindjen dhe për Ardhjen e 
Dytë të Shpëtimtarit
  “Sepse Biri i njeriut do të vijë në lavdinë e Atit të vet bashkë me engjëjt e tij; dhe atëherë 
ai do të shpërblejë secilin sipas veprës së tij” ( Mateu 16:27 ).

  Idetë që jepen këtu, plotësojini me disa nga vetë idetë tuaja. Programoni mënyra për t’ua për-

caktuar fëmijëve doktrinën dhe ndihmojini që ta kuptojnë e ta zbatojnë në jetën e tyre. Pyesni 

vetveten: “Ç’do të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si mund t’i ndihmoj që të ndiejnë Shpirtin?”

Përcaktoni doktrinën  (duke rirenditur fjalët):   
Shkruani secilën prej këtyre frazave mbi shirita të 
vegjël letre:  Sepse, Biri i njeriut, do të vijë, në lavdinë, 
e Atit të vet.  (Shiritat e shkruar mund të merren 
tek adresa  sharingtime.lds.org .) Vendosini shiritat 
në tabelë sipas një radhe të çfarëdoshme dhe fto-
jini fëmijët t’ ju ndihmojnë për rirenditjen e tyre. 
(Ndoshta do të dëshironit të bëni ca grupe shiri-
tash të shkruar dhe t’i lejoni fëmijët të punojnë së 
bashku me grupe.) Kur fëmijët t’i kenë vendosur 
frazat në rendin e saktë, i vini ta kontrollojnë për-
gjigjen duke lexuar te  Mateu 16:27 .

Frymëzoni të kuptuarit  (duke parë piktura):   
Kërkojuni katër fëmijëve të vijnë në pjesën e për-
parme të dhomës dhe të mbajnë lart pikturat e 
Samuel Lamanitit, të lindjes së Jezusit, të Jezusit që 

mëson të tjerët dhe të Ardhjes së Dytë. Diskutoni 
me fëmijët për secilën pikturë. Kërkojuni fëmijëve 
që po mbajnë pikturat, të vihen sipas një radhe 
të çfarëdoshme. Ftojeni Filloren t’u tregojë këtyre 
fëmijëve se ku të zhvendosen, në mënyrë që piktu-
rat të jenë sipas rendit kronologjik.

   Frymëzoni zbatimin  (duke zhvilluar një lojë 
bashkërenditjeje):   Vizatoni në mes të tabelës një vijë 
zbritëse. Në krye të tabelës shkruani: “Jezu Krishti 
do të kthehet një ditë në tokë”. Në njërën gjysmë të 
tabelës shkruani pyetjet që vijojnë. Në gjysmën tje-
tër shkruani referimet e shkrimeve të shenjta, sipas 
një rendi të çfarëdoshëm.

    •   Cilat janë disa nga çuditë që do të ndodhin kur 
Krishti të vijë përsëri? (  Jozef Smith – Mateu 
1:33, 36–37 )

Frymëzoni të kuptuarit  (duke kënduar një 
këngë dhe duke vizatuar fi gura):   Këndoni së bashku 
strofën e parë të himnit “Nat’ e Qet’” ( Himne dhe 
Këngë të Fëmijëve,  f. 53). Ndajini fëmijët në dy 
grupe dhe caktojini çdo grupi një nga strofat që 
mbeten (2–3). Kërkojuni fëmijëve të vizatojnë 
fi gura që iu përgjigjen përmbajtjes së strofave të 
tyre. Këndojeni të gjithë këngën dhe vërini fëmijët 
t’i ngrenë lart ato fi gura kur të vijnë te pjesët e tyre 
të këngës.

Frymëzoni të kuptuarit  (duke lexuar shkrimet e 
shenjta dhe duke interpretuar role):   Ndajini fëmijët 
në pesë grupe. Jepuni fëmijëve një nga shkrimet 
e shenjta që vijojnë dhe disa sende apo veshje 
të thjeshta teatrale që të përfaqësojnë profetin 
përkatës:  Isaia 7:14 ;  9:6  (Isaian);  1   Nefi  11:14–21  
(Nefi n);  Mosia 3:5, 8  (Mbretin Beniamin);  Alma 
7:9–10  (Almën);  Helamani 14:2–6  (Samuelin). 

Ftojeni secilin grup të lexojë e të diskutojë se çfarë 
tha profeti për lindjen e Krishtit. Vini një fëmijë 
nga secili grup që të përdorë sendet ose veshjen 
teatrale për të përfaqësuar profetin dhe thuajuni 
fëmijëve të tjerë se cilin profet po përfaqëson ai 
apo ajo, dhe të lexojnë ose të tregojnë se çfarë tha 
ai profet rreth lindjes së Krishtit.    

     Java1: Profetët profetizuan për lindjen e Jezu Krishtit.

    Java 2: Jezu Krishti ka lindur.

    Java 3: Jezu Krishti do të kthehet një ditë në tokë.
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 Klikoni këtu për llambën 
dhe formën e pikës së vajit. 

  Grup-moshat e ndry-

shme:  I programoni 
kohët tuaja të përbashkëta 
që ato të tërheqin qoftë 
fëmijët më të rritur, qoftë 
më të vegjlit (shihni 
 TNGC,  f. 110–117). Për 
shembull, veprimtaria e 
dytë e javës 3 do të fun-
ksiononte më mirë për 
fëmijët më të vegjël, ngaqë 
përdor piktura për mësim-
dhënien e një koncepti të 
thjeshtë. Për veprimtarinë 
e parë të asaj jave, mund 
t’u kërkoni fëmijëve më 
të rritur t’i ndihmojnë më 
të vegjlit për të rirenditur 
shiritat e shkruar. 

Frymëzoni të kuptuarit  (duke interpretuar dramë 
për një tregim të shkrimeve të shenjta):   Thuajuni fëmi-
jëve që Jezusi shpeshherë mësonte me shëmbëll-
tyra, duke përdorur objekte dhe situata të njohura 
për ta, në mënyrë që t’u mësonte të vertetat shpir-
tërore. Thuajeni shkurtimisht  tregimin e dhjetë 
virgjëreshave (shihni  Mateu 25:1–13 ; shihni dhe 
“The Parable of the Ten Virgins”,   Ensign,  mars 2009, 
f. 48–49). Shpjegoni se kjo shëmbëlltyrë e kraha-
son me një dasmë Ardhjen e Dytë të Jezu Krishtit. 
Ftoni disa fëmijë të interpretojnë një dramë për këtë 
shëmbëlltyrë. Pyetini fëmijëve të cilët luajnë pjesët 
e virgjëreshave të mençura, si ndihen kur dinë se 
ato ishin të përgatitura dhe diskutoni për rëndësinë 
e përgatitjes për ardhjen rishtas të Shpëtimtarit.

   Frymëzoni zbatimin  (duke diskutuar dhe duke 
vizatuar):   Vizatoni në tabelë një llambë. Diskutoni 
se si ngjason vajtja pas Jezu Krishtit duke bërë të 
mira çdo ditë, me mbushjen me vaj të llambave 
tona. Vërini fëmijët të 
përmendin disa mënyra 
se si mund të shkojmë 
pas Jezu Krishtit, siç 
janë shërbimi ndaj të 
tjerëve, pagimi i së dhjetës dhe lutja. Shpjegoni 
se këto janë gjëra që ata duhet t’i bëjnë vetë; nje-
rëz të tjerë nuk mund t’i bëjnë këto gjëra për ta. 

Jepini secilit fëmijë një fl etë letër të 
prerë sipas një forme të zmadhuar të 
pikës së vajit. Kërkojuni atyre (ose 
mësueseve të tyre) të shkruajnë në 
fl etë: “Që të përgatitem për Ardhjen 
e Dytë, unë do të ndjek Jezu Krishtin 
duke                          ”. Kërkojuni 
fëmijëve të plotësojnë pjesën e lënë 

bosh ose të vizatojnë një fi gurë të diçkaje që mund 
të bëjnë për t’u përgatitur për Ardhjen e Dytë. 
Nxitini fëmijët që t’i marrin fl etët me vete në shtëpi 
dhe t’u tregojnë familjeve të tyre se çfarë kanë 
mësuar.

                     

 Përdorimi i fi gurave ose i objekteve të tjera ilustruese ndihmon që fëmijët të lidhin 
në mendjen e tyre një parim apo doktrinë, me një fi gurë. 

    •   Kur do të vijë sërish Shpëtimtari? (  Jozef Smith – 
Mateu 1:38–40 )

    •   Përse duhet të përgatitemi për Ardhjen e Dytë? 
( DeB 38:30 )

    •   Për sa kohë do të rrijë në tokë Shpëtimtari? 
( DeB 29:11 )

    Kërkojuni fëmijëve të punojnë me mësuesen e 
tyre për të bashkërenditur pyetjet me përgjigjet. 
Diskutoni së bashku për përgjigjet. (Shihni edhe  
Të Vërtetë ndaj Besimit  [2004], f. 13–14.) Pyetini 
fëmijët se si mund të përgatiten ata për Ardhjen 
e Dytë.

    Java 4: Që të përgatitem për Ardhjen e Dytë, unë do të ndjek Jezu Krishtin.

Je
p
p
m
fl 
e 
d
fë

Që të 
përgatitem 

për Ardhjen e 
Dytë, unë do të 

ndjek Jezu Krishtin 
duke      

 Pikturat mund të merren tek adresa  sharingtime.lds.org  

 Piktura mund të merret tek adresa  sharingtime.lds.org  

http://www.sharingtime.lds.org
http://www.sharingtime.lds.org
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    Si Përdoret Muzika në Fillore
  Qëllimi i muzikës në Fillore është që t’u mësojë fëmijëve ungjillin e Jezu Krishtit dhe të ndihmojë 

që ata të mësojnë ta jetojnë atë. Këngët e Fillores e bëjnë edhe më të pëlqyeshme nxënien e 

mësimit, ndihmojnë që fëmijët të mësojnë e t’i kujtojnë të vërtetat e ungjillit dhe ftojnë Shpirtin.

  Këto që vijojnë janë aftësi që ju mund t’i përdorni për t’u mësuar fëmijëve një këngë. Shembujt 

do t’ju ndihmojnë për këngët që sugjerohen në këtë orientues. Për ide shtesë, shihni seksionin 

“Si Përdoret Muzika në Fillore” në orientuesin e 2010-ës.

  Praktikojeni  këngën 
në shtëpi, në mënyrë që, 
kur t’ua mësoni fëmijëve, 
të shikoni drejt tyre, 
jo tek libri. 

  Para se të fi lloni të këndoni, sigurohuni që fëmijët 
të jenë të vëmendshëm. Vëmendjen e tyre mund ta 
tërhiqni duke përdorur mjete pamore ndihmëse, 
siç janë pikturat, objekte të thjeshta ose vetë 
fëmijët. Mundet që thjesht të ndryshoni tonin e 
zërit tuaj. Veprimtaritë për tërheqjen e vëmendjes 
duhet të jenë të shkurtra e duhet të çojnë drejt e 
te kënga. Për shembull:

    •   Para se të këndoni këngën “I Love to See the 
Temple” (Më Pëlqen të Shoh Tempullin) ( CS,    f. 
95), kërkojuni fëmijëve të ngrenë dorën nëse 
kanë parë një tempull. Ftojini që, ndërsa kën-
dojnë, të mendojnë se çfarë ndiejnë kur shohin 
një tempull.

    •   Fëmijët mund të jenë për ju mjeti më i mirë 
pamor ndihmës. Ftojini që, për të përfaqësuar 
misionarë, të përdorin sende të thjeshta, siç janë 
kravatat apo shkrimet e shenjta, ndërkohë që 
këndojnë këngën “We’ll Bring the World His 
Truth” (Ne Do t’i Sjellim Botës të Vërtetën e Tij) 
( CS,  f. 172–173).

  Objektet ilustruese 
duhet të mbeten të 
thjeshta. Kjo lejon 
që fëmijët të 
përqendrohen te 
mesazhi i këngës 
dhe lejon që Shpirti 
të dëshmojë se ato 
që po këndohen 
janë të vërteta.  

  Nëse fëmijëve u kërkohet të dëgjojnë me 
vëmendje përgjigjen e një pyetjeje, kjo do t’i ndi-
hmojë të mësojnë fjalët dhe mesazhin e këngës. 
Mund t’u kërkoni të dëgjojnë me vëmendje 
përgjigjen e pyetjeve të tilla, si: “Kush .   .   . ”, 
“Çfarë .   .   . ”, “Ku .   .   . ”, “Kur .   .   . ” apo “Përse .   .   . ”. 
Gjithashtu mund t’u kërkoni fëmijëve të dëgjojnë 
me vëmendje fjalë kyçe apo fjalë që rimojnë, ose 
të numërojnë me gishta se sa herë përsëritet një 
fjalë e caktuar në këngë.

  Kur t’u mësoni këngën  ”Nëse Me Zemër Dëgjoj”  
(në faqen   28 të kësaj broshure), shkruani në tabelë 
një nga këto pyetje: “Ku mund ta dëgjoj unë zërin 
e Shpëtimtarit?” “Kush na mëson si të jetojmë 
me  drejtësi?” “Kush na fl et në mënyrë të qetë?” 
Ftojini fëmijët që, ndërsa këndojnë, të dëgjojnë 
me vëmendje përgjigjen dhe të bëjnë shenjë (duke 
kryqëzuar duart, duke u ngritur në këmbë apo 
duke prekur veshët) kur ata këndojnë përgjigjen. 
Vërini fëmijët ta këndojnë përgjigjen disa herë bashkë 
me ju. Shkruani në tabelë një pyetje tjetër dhe përsë-
ritini këto gjëra.

     Tërhiqni Vëmendjen e Fëmijëve

      Drejtoni Vëmendjen e Fëmijëve



27

 Klikoni këtu për format e zemrës. 

 Klikoni këtu për format e kubeve. 

  Këngët e reja:  Kur t’u 
prezantoni fëmijëve një 
këngë të re, këndojuani atë 
së pari. Më së miri, fëmijët 
e mësojnë një këngë kur e 
dëgjojnë atë disa herë para 
se të fi llojnë ta këndojnë. 

  Përgatituni  t’u mësoni 
mesazhin ungjillor të 
një kënge duke studiuar 
 referimet e shkrimeve 
të shenjta që jepen te 
  Children’s Songbook 
(Libri i Këngëve për 
Fëmijë).  

  Fëmijët i mësojnë këngët më së miri kur i dëgjojnë 
e i këndojnë ato vazhdimisht.

  Rishikojini e këndojini këngët me mënyra argë-
tuese të larmishme. Për shembull:

    •   Ftojini fëmijët të fi llojnë mësimin e melodisë 
së një kënge të re duke e dëgjuar me vëmendje 
ose duke e kënduar nën zë gjatë kohës përpara 
fi llimit të mësimit.

    •   Për rishikimin e këngës “I Will Follow God’s 
Plan” (Do të Ndjek Planin e Perëndisë) ( CS,  
f. 164–165), bëni ca tabela rrugore. Në secilën 
tabelë rrugore shkruani një fjalë të ndryshme 
të këngës. Mbani lart një tabelë dhe thuajuni 
fëmijëve që, kur të këndojnë këngën, të mos e 
këndojnë atë fjalë. Përsëriteni këtë me tabelat e 
tjera rrugore.

    •   Bëni një kub prej letre ose kartoni dhe në secilën 
anë të kubit shkruani një mënyrë të ndryshme të 
kënduari (për shembull: “përplasni duart sipas 
melodisë”, “bëni veprime me duar”, “këndojeni 

me ëmbëlsi”, “të këndojnë djemtë”, “të këndojnë 
vajzat” apo “këndojeni melodinë nën zë”). Në 
një kub tjetër shkruani emrat e disa këngëve të 
Fillores që fëmijët po mësojnë. Ftoni një fëmijë 
të rrokullisë kubin e parë, për të vendosur 
mënyrën si do ta këndojnë këngën, dhe ftoni 
një fëmijë tjetër të rrokullisë kubin tjetër, për të 
vendosur se cilën këngë do të këndojnë.

                    

  Kur ju këndoni së 
bashku me fëmijët, 

ata do të ndiejnë 
dashurinë dhe 

ngazëllimin tuaj për 
ungjillin. Ndërsa 

thoni dëshminë tuaj 
për Shpëtimtarin, 
ata do të mund të 
ndiejnë dashurinë 

që Ai ka për ta.  

  Ndërsa këndoni, përfshijini fëmijët me mënyra të 
larmishme. Për shembull:

    •   Ftojini fëmijët të mendojnë veprime të thjeshta 
me duar, që t’i ndihmoni të mbajnë mend fjalët 
dhe mesazhin e një kënge (shihni seksionin 
“Ndihmë për udhëheqësen e muzikës” në 
faqen    7 ).

    •   Ftojini fëmijët të bëjnë sikur janë misionarë, 
ndërsa këndojnë këngën “We’ll Bring the World 
His Truth” (Ne Do t’i Sjellim Botës të Vërte-
tën e Tij). Kërkojuni që, ndërsa këndojnë, të 
marshojnë duke qëndruar në vend ose përreth 
dhomës dhe të mbajnë në duar librat e tyre të 
shkrimeve të shenjta.

    •   Përpara se të këndojnë këngën “Nëse Me Zemër 
Dëgjoj”, jepini çdo fëmije një letër në formë 
zemre dhe kërkojini të shkruajë në njërën anë 
fjalën “Dëgjoj” dhe në anën tjetër “Më fl et”. 
Shpjegoni se këto fjalë përsëriten disa herë në 
këngë. Kërkojuni 
fëmijëve që të para-
qesin anën e duhur 
të zemrës, kur të 
këndojnë ato fjalë.

      Këndoni e Këndoni Vazhdimisht

    Përfshijini Fëmijët

Më fl et

Dëgjoj
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E drejta e kopjimit © 2007 nga Sally DeFord. I rezervohen të gjitha të drejtat.
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 Klikoni këtu për fi gurat. 

  Përshtatja e mësi-

meve:  Mund t’ju nevo-
jitet që t’i përshtasni 
për fëmijët me aftësi të 
kufi zuara kohët tuaja 
të përbashkëta. Për disa 
shembuj se si mund të 
bëhet kjo, shihni te adresa 
 sharingtime.lds.org . 

  Për më shumë info-

rmacion  lidhur me mëny-
rën si t’i ndihmoni fëmijët 
me aftësi të kufi zuara, 
shihni te adresa  lds.org/pa  
(klikoni te  Primary,  pastaj 
te  Teaching All Children, 
Including Those with 
Disabilities ); te libri  Tea-
ching, No Greater Call, 
 f. 38–39; dhe te adresa 
 disabilities.lds.org . 

    Mësimdhënia për Fëmijë me 
Aftësi të Kufizuara
  Shpëtimtari mësoi: “Të gjithë fëmijët e tu do të mësohen nga Zoti; dhe e madhe do të jetë 
paqja e fëmijëve të tu” ( 3   Nefi  22:13 ).

  Udhëheqëset e Fillores kanë një përgjegjësi të rëndësishme që t’ua mësojnë ungjillin e 

Jezu Krishtit të gjithë fëmijëve, duke përfshirë edhe fëmijët me aftësi të kufi zuara. Fillorja është 

një vend ku çdo fëmijë duhet të mirëpritet, ta duan, të edukohet dhe të përfshihet. Në këtë 

atmosferë është më e lehtë që të gjithë fëmijët të kuptojnë dashurinë e Atit tonë  Qiellor e të 

Jezu Krishtit dhe të ndiejnë e të jenë të vetëdijshëm për ndikimin e Frymës së Shenjtë.

  Këshillohuni me të tjerë ndërsa punoni për plo-
tësimin e nevojave të fëmijëve në Filloren tuaj që 
kanë aftësi të kufi zuara.

     1.    Këshillohuni me prindërit e fëmijës.  Pri-
ndërit zakonisht e njohin më mirë se kushdo 
fëmijën e tyre. Ata mund t’ ju mësojnë lidhur 
me mënyrën e plotësimit të nevojave të tij apo 
të saj, kohëzgjatjen e vëmendjes dhe mënyrat e 
parapëlqyera të të mësuarit. Për shembull, disa 
fëmijë përgjigjen veçanërisht mirë ndaj muzi-
kës, disa ndaj historive, pikturave, shkrimeve 
të shenjta apo lëvizjes. Përdorni një larmi me-
todash mësimdhënieje, duke u siguruar që të 
përfshini edhe mënyrat me të cilat çdo fëmijë të 
mësojë më së miri.

     2.    Këshillohuni me udhëheqëse dhe 

mësuese të tjera të Fillores.  Lutuni dhe 
punoni së bashku për gjetjen e mënyrave që e 
ndihmojnë çdo fëmijë të mësojë ungjillin e Jezu 
Krishtit dhe të ndiejë se e duan.

     3.    Këshillohuni me këshillin e lagjes.  Udhë-
heqësit e priftërisë dhe të organizatave të tjera 
ndihmëse mund të kenë ide se si të ndihmohen 
fëmijët me nevoja të veçanta. Në një 
lagje, një grup i priftërinjve të lartë 

ofroi të siguronte një “gjysh për Filloren”, për 
t’u ulur çdo javë me një djalë të vogël që kishte 
autizëm. (Idealisht, ky do të ishte i njëjti person 
çdo javë.) Kjo e ndihmoi djalin të përqendrohej 
në mësim e të ndiente se e donin.

    Plaku M.   Rasëll Ballard ka mësuar: “Qartazi, atyre 
prej nesh që u janë besuar fëmijët e çmuar, u është 
dhënë një përgjegjësi e shenjtë e fi snike, sepse ne 
jemi ata që Perëndia i ka caktuar t’i rrethojnë fëmi-
jët me dashuri e me zjarrin e besimit dhe me një 
kuptim se cilët janë ata” (“Great Shall Be the Peace 
of Thy Children”,   Ensign,  prill 1994, f. 60).

           

     Çdo fëmijë është i çmuar për Perëndinë. Secili ka nëvojë për dashuri, 
respekt dhe mbështetje.

  Disa fëmijë me aftësi të 
kufi zuara reagojnë mirë 
ndaj shenjave pamore. 

Përdorni shenja siç janë ato 
që tregohen këtu, për t’u 

treguar se kur është koha e 
lutjes, koha e qetësisë dhe 

koha e të kënduarit.   

 Piktura mund të merret tek adresa 
 sharingtime.lds.org  

http://www.sharingtime.lds.org
http://www.disabilities.lds.org
http://www.sharingtime.lds.org
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STANDARDET E MIA TË UNGJILLIT


Unë do të ndjek planin e Atit Qiellor për mua. 


Unë do të kujtoj besëlidhjen time të pagëzimit dhe do të dëgjoj Frymën e Shenjtë. 


Unë do të zgjedh të drejtën. 
Unë e di se mund të pendohem kur unë bëj një gabim. 


Unë do të jem i ndershëm me Atin Qiellor, me të tjerët dhe me veten time. 


Unë do t’i përdor me nderim emrat e Atit Qiellor dhe Jezu Krishtit. 
Unë nuk do të betohem ose të përdor fjalë të ndyra. 


Unë do të bëj në ditën e Shabatit ato gjëra që do të më ndihmojnë 
të ndihem pranë Atit Qiellor dhe Jezu Krishtit. 


Unë do të nderoj prindërit e mi dhe do të bëj pjesën time 
për të forcuar familjen time. 


Unë do ta mbaj mendjen dhe trupin tim të shenjtë dhe të pastër dhe nuk 
do të marr gjëra që janë të dëmshme për mua. 


Unë do të vishem me thjeshtësi për të treguar respekt 
për Atin Qiellor dhe për veten time. 


Unë do të lexoj dhe do të shikoj vetëm gjëra që janë të pëlqyeshme për Atin Qiellor. 


Unë do të dëgjoj vetëm muzikë që është e pëlqyeshme për Atin Qiellor. 


Unë do të kërkoj miq të mirë dhe do t’i trajtoj të tjerët me mirësi. 


Unë do të jetoj tani për të qenë i denjë për të shkuar në tempull dhe 
të bëj punën time për të patur një familje të përjetshme. 


FËMIJË I PERËNDISË JAM


Unë e di se Ati Qiellor më do dhe unë e dua Atë.


Unë mund t’i lutem Atit Qiellor çdo kohë dhe kudo.


Po përpiqem të kujtoj dhe të ndjek Jezusin.
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