
Orientues për Kohën e Përbashkët

Zgjidh të Drejtën
Zgjidhni sot kujt doni t’i shërbeni, . . . sa për mua dhe për shtëpinë time  

do t’i shërbejmë Zotit ( Jozueu 24:15).



II

Udhëzime për Kohën e Përbashkët 
dhe Programin e Fëmijëve në 
Mbledhjen e Sakramentit
Të Dashura Presidenca të Fillores dhe Udhëheqëse të Muzikës
Këtë vit ju keni mundësinë që t’u mësoni fëmijëve rëndësinë e zgjedhjes të së drejtës. Të mësua-
rit për të bërë zgjedhje të drejta është një pjesë e rëndësishme e planit të Atit tonë Qiellor për ne 
dhe do të sjellë shumë bekime. Synoni të ftoni Shpirtin e Zotit ndërsa jepni mësim plot lutje në 
mësimet e përfshira në këtë orientues. Ndërsa bëni kështu, fëmijët do të mësojnë që ata mund 
të marrin ndihmë në të bërit e zgjedhjeve duke ndjekur shembullin e Jezu Krishtit, në të jetua-
rin e parimeve të ungjillit dhe në ndjekjen e nxitjeve të Frymës së Shenjtë. Zgjedhja e së drejtës 
do t’i ndihmojë fëmijët që të qëndrojnë në udhën e kthimit për tek Ati ynë Qiellor.

Ne e vlerësojmë shërbimin tuaj besnik ndërsa i doni dhe u jepni mësim fëmijëve të çmuar të 
Fillores suaj. Ne lutemi për ju dhe e dimë se Zoti do t’ju bekojë ndërsa shërbeni në këtë thirrje 
të rëndësishme.

Presidenca e Përgjithshme e Fillores

Udhëzime për Kohën e Përbashkët

Mësimdhënie e Ungjillit
Përdoreni këtë broshurë kur përgatiteni për të 
zhvilluar çdo javë një mësim 15-minutësh gjatë 
kohës së përbashkët. Ju mund t’i plotësoni mësi-
met javore me materiale të tjera të miratuara nga 
Kisha, siç është Liahona. Udhëzimet që vijojnë do 
t’ ju ndihmojnë që të programoni e të zhvilloni 
mësimet.

Duajini Ata Që Mësoni. Tregojeni dashurinë tuaj 
për fëmijët duke ua mësuar emrat dhe duke qenë 
të vetëdijshme për interesat, talentet dhe nevojat 
e tyre.

Mësojuani Doktrinën nëpër-
mjet Shpirtit. Kur përgatitni 
mësimet, lutuni për udhë-
heqje dhe përpiquni të 
forconi dëshminë tuaj për 
parimet që do t’u mësoni. 
Kjo gjë do t’ ju ndihmojë 
për mësimdhënie nëpër-
mjet Shpirtit.

Stimuloni Nxënien e Mësimit. Kjo broshurë është 
hartuar që t’ ju ndihmojë të dini jo vetëm se çfarë 
të jepni mësim, 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. Paraqitni qartë 
doktrinën që do të mësojnë fëmijët. Mbani 
parasysh mënyra për ta bërë këtë me fjalë dhe 
objekte ilustruese. (Për disa shembuj, shihni 

mësimet për javën e tretë të majit dhe për javën 
e dytë të gushtit.)

 2. Nxitni të Kuptuarit. Sigurohuni që fëmijët të 
fitojnë një kuptim më të thellë të doktrinës me 
anë të metodave të larmishme mësimore që i 
tër heqin ata për të mësuar, si këndimi i këngëve, 
interpretimi i roleve dhe leximi i shkrimeve të 
shenjta.

 3. Jepuni fëmijëve mundësi që ta zbatojnë 
doktrinën në jetën e tyre. Mbani parasysh 
si mund t’i shprehin ata ndjenjat apo të ve-

ndosin qëllime lidhur me 
doktrinën.

Kjo broshurë siguron më-
sime të plota për disa nga ja-
vët e këtij viti. Përmban ide, 
por jo mësime të plota, për 
javët e tjera. Plotësojini ato 
ide me disa ide tuajat. Mund 
të merrni ide nëpërmjet le-
ximit 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 
ndihmojë që të përforcohen doktrinat që po më-
soni. Herë-herë mund të ftoni mësuese dhe klasat 
e tyre që t’ ju ndihmojnë në pjesët e mësimit të 
ungjillit.

I disponueshëm në 
internet: Informacioni, 
objektet ilustruese dhe 
burimet e përmendura 
në këtë broshurë janë të 
disponueshme në internet 
në seksionin Serving in  
the Church [Shërbimi  
në  Kishë] në adresën  
LDS.org.

Çdo javë, planifikoni mënyra 
për (1) të përcaktuar doktrinën, 

(2) për t’i ndihmuar  fëmijët  
ta kuptojnë dhe  

(3) për t’i ndihmuar ata që ta 
zbatojnë atë në jetën e tyre.
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Burimet: Ju mund 
të gjeni burime shtesë 
mësimdhënieje si fletë 
ngjyrosjeje, tregime dhe 
aktivitete në revistën 
Liahona, manualin e 
çerdhes dhe në Librin e 
Vizatimeve të Ungjillit. 
Përdorini këto burime për 
të plotësuar mësimin tuaj. 
Kërkoni gjithashtu një 
listë me tema të përcaktu
ara të ungjillit nga revista 
Friend [Miku] në adresën 
friend.lds.org. Këto tema 
mund të shtypen dhe të 
përdoren kur u jepet më
sim fëmijëve.

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

Burime të Përdorura në Këtë Broshurë

Shkurtesat e mëposhtme përdoren shpesh në 
broshurë:
CS Children’s Songbook
TNGC  Teaching, No Greater Call
Shumë mësime kanë sugjerime për përdorimin 
e pikturave. (Figurat mund t’i gjeni tek Libri i 

Figurave Artistike të Ungjillit, Paketa e Fotografive 
Artistike të Ungjillit, paketat e figurave të manua-
leve të Fillores si dhe tek revistat e Kishës dhe në 
internet tek adresa images .lds .org.

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 
mësimore që do t’ ju ndihmojnë ta përmirësoni 
aftësinë e mësimdhënies. Mësimet përmbajnë 
edhe fotografi, të cilat do t’ ju ndihmojnë të shihni 
si duket një veprimtari konkretisht. Ndonëse 
zhvillimi i aftësive mësimdhënëse është i rëndë-
sishëm, përgatitja jonë shpirtërore dhe dëshmia 
vetjake janë 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 mjaf-
tueshme për t’u mësuar fëmijëve këngë të reja dhe 
do të ndihmojë që t’u pëlqejë këndimi.

Kjo broshurë përfshin një këngë të re që fëmijët ta 
mësojnë këtë vit (shihni faqen 28). Ajo përfshin 
edhe një pjesë të titulluar “Si ta Përdorim Muzi-
kën në Fillore” (shih faqet 26–27) dhe ide shtesë 
për mësimdhënien e këngëve fëmijëve (shih 
faqet 9, 17).

Udhëzime për Paraqitjen në Mbledhjen e Sakramentit

Nën drejtimin e peshkopit ose presidentit të degës, 
paraqitja e fëmijëve në mbledhjen e sakramentit 
zakonisht bëhet gjatë çerekut të katërt të vitit. 
Takohuni me këshilltarin në peshkopatë ose presi-
dentin e degës që mbikëqyr Filloren në fillim të 
vitit, për të diskutuar planet paraprake. Merrni 
miratimin e tij kur të keni përfunduar planifikimet.

Planifikoni që fëmijët të paraqesin programin ba-
zuar në 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 planifikoni që fëmijët të shfaqin 
se ç’kanë mësuar për temën e këtij viti, mendoni 

mënyra me të cilat ata mund ta ndihmojnë bash-
kësinë e pranishme të përqendrohet mbi doktrinat 
ungjillore që ata po u mësojnë. Një pjesëtar i pesh-
kopatës mundet ta përfundojë mbledhjen me disa 
komente të shkurtra.

Kur përgatisni 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.
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Janar Zgjedhja e Lirë Është Dhurata 
e të Zgjedhurit për Veten
“Kështu që, njerëzit janë të lirë . . . të zgjedhin lirinë dhe jetën e përjetshme, nëpërmjet 
Ndërmjetësit të madh të të gjithë njerëzve” (2 Nefi 2:27).
Plotësojini idetë që jepen këtu me disa nga tuajat. Çdo javë, planifikoni mënyra për (1) të përca-
ktuar doktrinën, (2) për t’i ndihmuar fëmijët ta kuptojnë dhe (3) për t’i ndihmuar ata që ta zba-
tojnë atë në jetën e tyre. Pyeteni veten: “Çfarë do të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si mund 
t’i ndihmoj ata të ndiejnë Shpirtin?”

Java I dhe II: Zgjedhja e lirë është dhurata e të zgjedhurit për veten.

Përcaktoni doktrinën (duke bërë një lojë me 
gjëegjëza): U thoni fëmijëve se ju po mendoni për 
një fjalë dhe jepuni atyre gjurmë për t’i ndihmuar 
ata që të gjejnë fjalën. Kërkojuni të ngrenë duart 
nëse e dinë përgjigjen. Ndihmat mund të për-
fshijnë sa më poshtë: Ne e kishim këtë përpara se 
të vinim në tokë. Ajo është dhuratë nga Ati ynë 
Qiellor. Kjo është një pjesë e rëndësishme e planit 
të Atit Qiellor për ne. Satani donte të na e merrte 
atë. Ne e përdorim atë kur bëjmë zgjedhje. Ajo 
është një dhuratë që na lejon të zgjedhim për ve-
ten tonë. Fillon me gërmën Z. Pasi ta kenë gjetur 
fëmijët përgjigjen, thoni njëzëri: “Zgjedhja e lirë 
është dhurata e të zgjedhurit për veten”.

Nxitni të kuptuarit (duke parë dhe diskutuar një 
mësim me sende): Tregojuni fëmijëve një shkop që 
të ketë të shkruar fjalën zgjedhje në një skaj dhe 
fjalën pasoja të shkruar në skajin tjetër. Shpjegoni 
se pasoja është ajo që ndodh si një rezultat i natyr-
shëm i çdo zgjedhjeje që bëjmë; për 
shembull nëse 

zgjedhim të praktikohemi 
duke luajtur një instrument, ne do të bëhemi 

më të zotë për këtë dhe nëse zgjedhim të prekim 
zjarrin, ne do të digjemi. Merreni shkopin dhe 
tregojuni fëmijëve se sa herë që ju merrni shkopin, 

ju merrni edhe zgjedhjen edhe pasojën e asaj zgje-
dhjeje. Kërkojini një fëmije më të rritur të lexojë 
te 2 Nefi 2:27. Ftoni një fëmijë tjetër të dëgjojë për 
të gjetur cilat janë pasojat kur bëjmë një zgjedhje 
të drejtë (liria dhe jeta e përjetshme) dhe cilat janë 
pasojat kur bëjmë një zgjedhje të gabuar (robëria 
dhe mjerimi). Vizatoni një diagramë të thjeshtë në 
dërrasë si ajo që tregohet këtu.

Ndihmojini fëmijët të kuptojnë se kur ne bëjmë 
zgjedhje të drejta, ato na çojnë në liri dhe lumturi 
dhe kur bëjmë zgjedhje të gabuara, ato na çojnë në 
robëri dhe palumturi.

Ftoni dy fëmijë të dalin para klasës dhe lejojeni 
secilin fëmijë të mbajë një 
skaj të shkopit. Kërkojini 
fëmijës që mban skajin e 
“zgjedhjes” që të japë një 

shembull të një zgjedhjeje të mirë (për shem-
bull, t’u flasësh me mirësjellje të tjerëve). Kërkojini 
fëmijës tjetër që të thotë pasojat e mundshme të 
asaj zgjedhjeje (për shembull, krijimi i miqësive që 
zgjasin). Përsëriteni me fëmijë të tjerë.

Liria e 
Zgjedhjes MIRË

Liria dhe Lumturia

KEQ Robëria dhe Mjerimi

Kënga: “As a Child 
of God” (“Si Fëmij’ i 
Per’ndis”)
(në faqen 28 të këtij 
orientuesi)

Përdorimi i shkrimeve 
të shenjta: Është e rë
ndësishme që fëmijët t’i 
mësojnë të vërtetat e ungji
llit nga shkrimet e shenjta. 
Shihni TNGC, f. 59, për 
disa ide se si t’ua mësoni 
fëmijëve ngjarjet e shkri
meve të shenjta.

Përforcojeni nxënien 
e fëmijëve përmes 

përsëritjes. Mbajeni 
shkopin e “zgjedhjes 
dhe pasojave”. Do të 

ketë raste të tjera për 
ta përdorur atë në 

kohën e përbashkët 
gjatë vitit.

ZGJEDHJA

PASOJAT
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Mësim me sende 
“lidhni një ide të paduk
shme . . . me një objekt të 
prekshëm të cilin nxënësi 
e njeh tashmë dhe pastaj 
ndërtoni nga ajo njohuri” 
(Boyd K. Packer, në 
TNGC, f. 163).

Nxitni të kuptuarit (duke mësuar ngjarje nga 
shkrimet e shenjta): Gjatë dy javëve të para të mua-
jit, mësojuni disa ngjarje nga shkrimet e shenjta 
që tregojnë se si të bërit e zgjedhjeve të drejta të 
çon në liri e lumturi dhe si të bërit e zgjedhjeve të 
gabuara të çon në robëri e mjerim. Ngjarjet e shkri-
meve të shenjta që mund të përdorni, përfshijnë 
Shpëtimtarin dhe Satanin (shih Moisiu 4:1–4); 
Nefin, Lamanin dhe Lemuelin (shih 1 Nefi 2–4, 7, 
18); Shadrakun, Meshakun dhe Abednegon (shih 
Danieli 3); ose Almën dhe Mbretin Noe (shih Mosia 
17–19). Pasi t’u mësoni një ngjarje, ftoni dy fëmijë 
që të mbajnë secili një skaj të shkopit “zgjedhje dhe 
pasoja”. Kërkojini një fëmije të shpjegojë zgjedhjet 
që u bënë nga njerëzit në ngjarje dhe një fëmije tje-
tër që të shpjegojë pasojat e atyre zgjedhjeve.

Nxitni zbatimin (duke dëgjuar një 
histori): Vendosni një pikturë të Jezu 
Krishtit në dërrasë. Vizatoni hapa 
që drejtohen për tek piktura. Viza-
toni një njeri në një copë letre dhe 
vendoseni atë në fund të hapave. 
Tregoni një histori të shkurtër rreth 
zgjedhjeve që një fëmijë mund 
të bëjë gjatë një dite. Për çdo 
zgjedhje, kërkojuni fëmijëve të 
tregojnë nëse është një zgjedhje 
e mirë apo e keqe duke u ngritur në këmbë për 
zgjedhjen e mirë dhe duke u ulur për zgjedhjen e 
keqe. Për shembull: “Xhejni i mori një lodër vëllait 
të saj të vogël dhe ai filloi të qante. Kur nëna e 
Xhejnit e pyeti atë pse po qante vëllai, Xhejni tha 
se nuk e dinte.” Për çdo zgjedhje të mirë, zhve-
ndoseni formën e shkopit një hap më afër Jezusit. 
Vazhdojeni historinë me zgjedhje të tjera derisa 
shkopi të arrijë te Shpëtimtari. Diskutoni se si zgje-
dhjet e mira na sjellin lumturi dhe na ndihmojnë të 
afrohemi me Zotin.

Java III: Në jetën para lindjes, unë zgjodha të ndjek planin e Perëndisë.

Nxitni të kuptuarit (duke kënduar këngë): Di-
skutoni shkurtimisht konceptet e mëposhtme dhe 
pastaj këndoni me fëmijët këngët përkatëse: Për-
para se të vija në tokë unë jetoja në qiell (“I Lived 
in Heaven” [CS, f. 4]). Unë zgjodha të vij në tokë 
dhe të marr një trup (“Fëmi’ i Per’ndis Jam”[HKF, 
f. 58]; “Zoti më Dha një Tempull” [HKF, f. 62]). 

Unë do të pagëzohem dhe do të marr dhuratën e 
Frymës së Shenjtë (“When I Am Baptized” [CS, 
f. 103]; “The Holy Ghost” [CS, f. 105]). Unë mund 
të përgatitem për të shkuar në tempull (“I Love to 
See the Temple” [CS, f. 95]; “Families Can Be To-
gether Forever” [CS, f. 188]). Unë do të ringjallem 
(“He Sent His Son” [CS, f. 34–35]).

Java IV: Jezu Krishti krijoi tokën si një vend ku unë mund të mësoj të 
zgjedh të drejtën.

Përcaktoni doktrinën (duke parë dhe diskutuar 
një mësim me sende): Paraqitjuni fëmijëve një kuti 
me ngjyra të ndryshme bojërash uji. Tregojuni 
një kuti të dytë me një ngjyrë të vetme. Pyetini 

fëmijët: “Nëse do të ngjyrosni një pikturë, cilat 
nga kutitë me bojëra uji do të dëshironit të për-
dornit? Pse?” Shpjegoni se të kesh një larmi zgje-
dhjesh është bekim. Jepni dëshmi se Ati Qiellor 
dhe Jezu Krishti na duan dhe Ata duan që ne të 
bëjmë zgjedhjet e duhura.

Nxitni të kuptuarit (duke ngjyrosur): Lërini fë-
mijët të ngjyrosin një kopje të vizatimit në faqe 35 
të manualit të grupmoshës së parashkollorëve Kuj-
desuni Për të Vegjlit Tuaj, ose ftojini ata të vizatojnë 
piktura të ngjashme me të njëjtët tituj. Diskutoni 
se kush i krijoi gjërat në vizatim dhe pse u krijuan 
ato. Mësojuni fëmijëve që Ati Qiellor pret që ne të 
kujdesemi për këtë botë që Biri i Tij e krijoi për ne. 
Kërkojuni fëmijëve të ndajnë mënyra se si mund 
të zgjedhin të kujdesen për tokën dhe krijimet që 
janë mbi të. Ftojini fëmijët ta marrin vizatimin e 
tyre në shtëpi dhe t’u kërkojnë prindërve që t’ia 
kthejnë atë në një libër.

Në këtë aktivitet, ju mund të zgjidhni ta 
paraqitni konceptin që zgjedhja është nje 
bekim duke përdorur bojëra uji, lapsa me 
ngjyra, një larmi frutash ose çfarëdolloj 
objekti me të cilin fëmijët janë njohur.
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Shkurt Kur Zgjedhim të Drejtën, Ne Bekohemi
“Në qoftë se ju zbatoni urdhërimet e tij, ai ju bekon dhe ju begaton” (Mosia 2:22).
Plotësojini idetë që jepen këtu me disa nga tuajat. Çdo javë, planifikoni mënyra për të (1) përca-
ktuar doktrinën, (2) për t’i ndihmuar fëmijët që ta kuptojnë atë dhe (3) për t’i ndihmuar ata që ta 
zbatojnë atë në jetën e tyre. Pyeteni veten: “Çfarë do të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si 
mund t’i ndihmoj ata të ndiejnë Shpirtin?”

Java 1: Noeu u bekua, sepse zgjodhi të drejtën.

Përcaktoni doktrinën (duke bërë një lojë me 
gjëegjëza): Vizatoni një arkë të thjeshtë në dërra-
sën e zezë. Përgatitni disa çifte me dy figura të 
njëjta kafshësh. Jepini secilit fëmijë nga një figurë. 
Kërkojuni fëmijëve të ngrihen në këmbë dhe të 
imitojnë tingullin që lëshon kafsha në figurën e 
tyre dhe të dëgjojnë se kush tjetër po imiton të 
njëjtin tingull. Kur fëmijët me figura të njëjta ta 
gjejnë njëri-tjetrin, vërini të që-
ndrojnë në këmbë së bashku 
derisa të gjitha kafshët të jenë 
bërë dyshe. Kërkojuni fëmi-
jëve të vijnë dy e nga dy dhe 
të vendosin kafshët e tyre në 
vizatimin e arkës. Pyetini fë-
mijët: “Cilit profet i kërkoi Zoti 
të mblidhte kafshët brenda në 
arkë?” Vini në dukje se duhet të ishte një detyrë e 
vështirë që të mblidhje kaq shumë kafshë në arkë, 
por Noeu zgjodhi t’i bindej urdhrit të Zotit.

Nxitni të kuptuarit (duke lexuar shkrimet e 
shenjta): Tregojuni fëmijëve një pikturë të Noeut 
duke predikuar dhe lexoni tek Moisiu 8:20. Pyetini 
fëmijët si mendojnë pse njerëzit nuk e dëgjuan 
Noeun. Ndajeni dërrasën përgjysmë dhe shkruani 
pyetjet e mëposhtme në një anë me referenca të 
shkrimeve të shenjta në renditje rastësore në anën 
tjetër. Çfarë do të bënte Zoti për t’i shkatërruar të 

ligjtë? (Zanafilla 6:17). Çfarë i tha 
Ai Noeut të bënte për të shpë-
tuar familjen e tij? (Zanafilla 
6:18). Çfarë bëri Noeu për të 
zgjedhur të drejtën? (Zanafilla 
7:5). Kërkojuni fëmijëve të 
 lexojnë shkrimet e shenjta dhe 
gjeni cili prej tyre i përgjigjet 
 secilës pyetje. Tregojuni fëmijëve 

një pikturë të Noeut duke ndërtuar arkën. Shpje-
goni se ndonjëherë është e vështirë të zgjedhësh të 
drejtën. Pyesni: “Si u bekua Noeu ngaqë zgjodhi të 
drejtën?” Nxitni fëmijët të shprehen se si do të be-
kohen ata kur zgjedhin të drejtën.

Java 2: Dishepujt e Jezusit u bekuan, sepse zgjodhën të drejtën.

Nxitni të kuptuarit (duke lexuar shkrimet e 
shenjta, duke ngjyrosur dhe duke përdorur kuku
llat): Lexoni me fëmijët tregimet e mëposhtme 
rreth mënyrës se si dishepujt e Jezusit zgjodhën të 
drejtën. Lluka 10:38–42 (Maria); Mateu 4:18–20 
(Pjetri dhe Andrea); Veprat e Apostujve 9:1–9, 
17–20 (Pali). Diskutoni rreth disa prej be-
kimeve që morën njerëzit për shkak se 
zgjodhën të drejtën. Vizatoni disa figura 
të thjeshta për çdo fëmijë (ose përdorni 
figurat e shkrimeve të shenjta tek 
“Funstuf”, Friend, janar 2006, f. 35; 
dhe “Funstuf”, Friend, shkurt 2006, 

Këngë: “Mësom  
t’Ec’ në Drit’”
(Himne dhe Këngë  
të  Fëmijëve, f. 66)

Nderimi: Nëpërmjet kë
tyre aktiviteteve e lëvizjeve 
zbavitëse fëmijët mund të 
mësojnë dhe njëkohësisht 
të mbajnë një qëndrim 
nderues. “Nderimi . . . 
nuk barazohet me qetësinë 
absolute” (Boyd K. Packer, 
“Reverence  Invites Reve
lation”, Ensign,  nëntor 
1991, f. 22).

Për të bërë dramatizimin e pjesëve 
të një mësimi mund të përdoren 

kukulla të thjeshta. Ato janë  
mjete me vlerë për të forcuar  

idenë kryesore dhe për të  
tërhequr vëmendjen e fëmijëve  

(shih TNGC, f. 176–177).

Vizatimet mund t’i gjeni në internet 
në adresën sharingtime .lds .org
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Thënia e doktrinës: 
Këtë muaj fëmijët do 
të mësojnë ilustrime të 
ndryshme shkrimesh të 
shenjta të doktrinës që kur 
ne zgjedhim të drejtën, ne 
bekohemi. Mbani parasysh 
t’i ftoni fëmijët që të thonë: 
“Kur ne zgjedhim të drej
tën, ne bekohemi” në fillim 
të çdo mësimi.

f. 31). Lërini fëmijët të ngjyrosin vizatimet e tyre, 
pritini ato dhe shndërrojini në kukulla gishti 
ose kukulla me toptha letre. Ftojini fëmijët që t’i 
përdorin kukullat e tyre për të ritreguar një nga 
ngjarjet. Për shembull: “Emri im është Pal. Dikur 
unë i përndiqja njerëzit që ndiqnin Jezusin. Unë 
pashë Jezusin në një vegim. Jezusi më kërkoi që 
të mos e përndiqja më Atë. Unë zgjodha të ndjek 
Jezu  Krishtin dhe isha një misionar gjatë gjithë 
jetës sime.”

Nxitni zbatimin (duke përsëritur shkrimet e 
shenjta): Ftojini fëmijët që t’i përdorin kukullat 
e tyre për t’ua ritreguar ngjarjet e shkrimeve të 
shenjta familjeve në shtëpi. Nxitini ata që të ndajnë 
me anëtarët e familjes mënyrat se si njerëzit në 
ngjarje zgjodhën të drejtën dhe si u bekuan ata. 
 Pyetini fëmijët se si mund të zgjedhin të drejtën 
gjatë javës vijuese.

Java 3: Nefi u bekua, sepse zgjodhi të drejtën.

Nxitni të kuptuarit (duke marrë pjesë në drama
tizime): Vërini fëmijët të intepretojnë rastet kur 
Nefi iu bind atit të tij dhe Zotit (për shembull, 
shih1 Nefi 16:18–24, 30–32; 1 Nefi 17:8, 17–18, 
48–53; 1 Nefi 18:9–21). Mbani parasysh që t’i bëni 
ata të përdorin veshje teatrale e objekte skenike 
të thjeshta (për informacion rreth dramatizimeve, 
shihni TNGC, f. 165–166). Lexoni së bashku atë 
që tha Nefi tek 1 Nefi 17:3.

Nxitni zbatimin (duke kënduar një këngë): Pa-
raqitni shkopin e “zgjedhjeve dhe pasojave” nga 
janari dhe ftojini fëmijët të ndajnë atë që mbajnë 
mend rreth zgjedhjeve dhe pasojave. Tregojuni 
atyre që shumë bekime që ne marrim janë pasojat 
e zgjedhjeve të mira që bëjmë. Ftojini fëmijët të 
mendojnë për mënyra se si ata mund të jenë si 
Nefi dhe të bëjnë zgjedhje të mira. Vërini fëmijët 
të këndojnë këngën “Nephi’s Courage” [“Guximi i 

Nefit”] (CS, f. 120–121) dhe 
kaloni dorë më dorë shkopin 
e “zgjedhjeve dhe pasojave” 
ndërsa këndojnë. Ndalojeni 
muzikën papritmas. Kur mu-
zika ndalon, ftoni fëmijën që 
mban shkopin që të thotë një 
zgjedhje të mirë që ai ose ajo 
mund të bëjë. Vëreni fëmijën 
ta pasojë shkopin te një fë-
mijë tjetër dhe ftojeni atë që 
të ndajë një bekim që vjen 
nga të bërit e asaj zgjedhjeje 
të mirë. Përsëriteni derisa ta 
lejojë koha.

Java 4: Anëtarët e kishës sot janë të bekuar, sepse zgjedhin të drejtën.

Nxitni të kuptuarit (duke treguar histori): Ftoni 
disa prindër ose gjyshër të fëmijëve në Filloren 
tuaj që të tregojnë histori rreth mënyrës se si ata 
ose paraardhësit e tyre zgjodhën të drejtën. Këtu 
mund të përfshihen histori rreth faktit se si zgjo-
dhën ata të bashkohen me Kishën. Përpara çdo 
historie, kërkojuni fëmijëve që të dëgjojnë mënyrat 
se si anëtarët e Kishës zgjodhën të drejtën dhe si 

u bekuan ata për shkak se bënë kështu. Pas çdo 
historie, kërkojuni fëmijëve të tregojnë si u bekuan 
anëtarët për shkak se zgjodhën të drejtën. Mbani 
parasysh që t’u kërkoni fëmijëve të bëjnë vizatime 
rreth historive ndërsa i dëgjojnë ato dhe pastaj t’ua 
tregojnë vizatimet e tyre të tjerëve në Fillore dhe 
në shtëpi.

Objektet ilustruese mund ta 
zgjerojnë nxënien. Mbajini 
objektet ilustruese të 
thjeshta. Kjo u lejon fëmijëve 
të përqendrohen te mesazhi 
i mësimit dhe jo tek objekti 
ilustrues.

Kukullat e gishtit mund 
t’i merrni tek adresa 
sharingtime .lds .org
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Profetët e Gjallë Më Mësojnë 
të Zgjedh të Drejtën
“O mbaje mend, biri im dhe mëso urtësi në rininë tënde; po, mëso në rininë tënde të 
zbatosh urdhërimet e Perëndisë” (Alma 37:35).
Plotësojini idetë që jepen këtu me disa nga tuajat. Çdo javë, planifikoni mënyra për të (1) përca-
ktuar doktrinën, (2) për t’i ndihmuar fëmijët që ta kuptojnë atë dhe (3) për t’i ndihmuar ata që ta 
zbatojnë atë në jetën e tyre. Pyeteni veten: “Çfarë do të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si 
mund t’i ndihmoj ata të ndiejnë Shpirtin?”

Java 1: Perëndia flet nëpërmjet profetëve të gjallë.

Përcaktoni doktrinën (duke parë një konkre
tizim dhe duke mësuar përmendësh një shkrim të 
shenjtë): Kërkojini një fëmije të dalë para klasës. 
Kërkojuni fëmijëve të ndjekin udhëzimet e tij apo 
saj. Pëshpëritini udhëzime të thjeshta fëmijës, si: 
“Thuaju atyre të duatrokasin tri herë” ose “Thuaju 
atyre të ngrihen dhe të marshojnë në vend”. Le-
jojini disa fëmijë që të kenë radhën si drejtues. 
Shpjegoni se megjithëse ata të gjithë nuk ju dë-
gjuan ju të jepnit udhëzime, ata qenë në gjendje 

t’u binden udhëzimeve, sepse ata e dinin kë të 
ndiqnin. Pyetini se kë duhet të ndjekim ne që të 
mund të dimë atë që Ati Qiellor dëshiron të dimë. 
Tregojuni një fotografi të Presidentit të tanishëm 
të Kishës. Bëjini fëmijët të thonë njëzëri: “Perë-
ndia flet nëpërmjet profetëve të gjallë”. Lexoni 
Amosi 3:7 dhe shpjegoni ndonjë fjalë që fëmijët 
nuk e kuptojnë. Ndihmojini fëmijët ta mësojnë 
përmendësh këtë shkrim të shenjtë (shih TNGC, 
f. 171–172).

Java 2: Presidenca e Parë dhe Dymbëdhjetë Apostujt janë profetë.

Përcaktoni doktrinën: Shkruani në dërrasë: 
“Presidenca e Parë dhe Dymbëdhjetë Apostujt janë 
profetë”. Thuajuni fëmijëve që në Kishën e Jezu 
Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, ne 
udhëhiqemi nga Presidenti i Kishës, dy këshillta-
rët e tij në Presidencën e Parë dhe Dymbëdhjetë 
Apostujt. Shpjegoni se Presidenca e Parë dhe 
 Dymbëdhjetë Apostujt janë profetë.

Nxitni zbatimin (duke bërë një lojë me bashkë
renditje): Grumbulloni fotografi të gjashtë prej 
anëtarëve të Presidencës së Parë e të Kuorumit të 
Dymbëdhjetë Apostujve dhe shkruajini emrat e 
tyre në copa të ndara letre. Vendosini në tabelë 
letrat dhe fotografitë e kthyera mbrapsht. Vëreni 
një fëmijë të kthejë një fotografi dhe ftoni një fë-
mijë tjetër të kthejë një copë letre me një emër të 
shkruar. Nëse fotografia dhe emri nuk përputhen, 
vendosini ato sërish ku ishin dhe lejoni dy fëmijë 
të tjerë të zgjedhin. Nëse ato përputhen, përshpë-
rituni dy fëmijëve një parim ungjilli që udhëheqësi 
ka dhënë mësim në konferencën me të fundit të 
përgjithshme (shih botimin e fundit të konferencës 
teEnsign ose Liahona) dhe vërini të interpretojnë një 
mënyrë se si mund ta jetojnë parimin. Ftojini fëmi-
jët e tjerë të gjejnë se çfarë po bëjnë ata.

Këngë: “Bëj Ç’ësht’  
e Drejt’”
(HKF, f. 34)

Bëni pyetje: Pyetjet 
mund të nxisin pjesëma
rrjen dhe diskutimin. Bëni 
pyetje që t’ju ndihmojnë 
të kuptoni nëse fëmijët e 
kuptojnë doktrinën që u 
është mësuar dhe nxitini 
ata të mendojnë thellë 
(shih TNGC, f. 73). Për 
shembull, ju mund të bëni 
pyetje si “Si u flet Ati Qie
llor anëtarëve të Kishës?” 
dhe “Si jeni bekuar ju 
duke ndjekur profetin?”

Mars
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Këshillë: Mbani para
sysh mënyra për t’i vënë 
në dijeni fëmijët dhe 
 prindërit e tyre për buri
met e disponueshme në 
internet në adresën  
conferencegames.lds.org.

Përsëritja: Fëmijët më
sojnë përmes përsëritjes. 
Në javët 2 dhe 3 ju do t’u 
mësoni fëmijëve të njëjtën 
doktrinë në mënyra të 
ndryshme. Kjo do të jetë 
një mundësi për të përfor
cuar të kuptuarit e doktri
nës nga ata.

Ndarja e fëmijëve në grupe 
lejon që të marrin pjesë 
më shumë fëmijë. Ju mund 
të krijoni grupe në shumë 
mënyra. Për shembull, ju 
mund t’u kërkoni fëmijëve 
të punojnë së bashku si 
grupe klasash ose ju mund 
t’i ndani në çifte fëmijët 
më të rritur me ata më të 
vegjël. Një i rritur duhet të 
mbikëqyrë secilin grup.

Java 3: Profetët dhe apostujt e Perëndisë na flasin në konferencën e 
përgjithshme.

Nxitni të kuptuarit dhe zbatimin (duke luajtur 
një lojë): Shkruani në copa të ndara letre një për-
mbledhje në një fjali të mesazheve të konferencës 
më të fundit nga anëtarët e Presidencës së Parë 
dhe të Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve. Ve-
ndosini ato në dërrasën e zezë së bashku me foto-
grafitë e udhëheqësve. Diskutoni për çdo mesazh. 
Ftoni një grup fëmijësh që të largohen nga klasa. 
Hiqni një nga mesazhet nga dërrasa e zezë. Ftojini 
fëmijët të kthehen dhe vendosni së bashku se cili 
mesazh mungon. Kërkojuni fëmijëve të zgjedhin 
një këngë të Fillores që përputhet me mesazhin 
dhe këndojeni së bashku. Ftojini fëmijët të sugje-
rojnë mënyra se si ata mund ta zbatojnë mesazhin. 
Përsëriteni me mesazhe të tjera.

Java 4: Unë bekohem kur zgjedh të ndjek profetin.

Përcaktoni doktrinën (duke kënduar një kë
ngë): Këndoni strofën e parë dhe refrenin e këngës 
“Të Falemi Zot, për Profetin” (HKF, f. 36). Ftojini 
fëmijët të dëgjojnë arsyet pse ne ndjekim profetin. 
Bëjini fëmijët të thonë njëzëri: “Unë bekohem kur 
zgjedh të ndjek profetin”.

Nxitni të kuptuarit (duke interpretuar në role 
ngjarje nga shkrimet e shenjta): Tregojuni fë-
mijëve historinë e Elias dhe të vesë nga Sarepta 
(shih1 Mbretërve 17:8–16) dhe ftojini fëmijët ta 
interpretojnë atë me ju. Për shembull: “Zoti i tha 
profetit Elia të shkonte në një qytet të quajtur Sa-
repta (shkoni për te vendi). Kur mbërriti në qytet, ai 
pa një grua që po mblidhte shkarpa (bëni sikur po 
mblidhni shkarpa). Elia i kërkoi gruas t’i jepte atij 
diçka për të pirë (bëni sikur po i jepni dikujt diçka për 
të pirë) dhe një copë bukë. Gruaja i tha Elias që ajo 
kishte vetëm pak miell dhe vaj për të bërë bukë për 
birin e saj (tundni kokën në shenjë mohimi). Elia i tha 
asaj të bënte pak bukë për të në fillim dhe Perëndia 
do t’i jepte asaj më shumë miell dhe vaj. Gruaja iu 
bind Elias (bëni sikur brumosni bukën). 
Ajo kishte mjaft miell dhe vaj për të 
bërë bukë për shumë ditë (bëni sikur 
hani).” Përsëriteni aktivitetin me histo-
ritë e Moisiut dhe gjarprit prej tunxhi 
(shihni Numrat 21:5–9) dhe historinë 
e Nefit me fletët prej tunxhi (shihni 
1 Nefi 3–4; 5:21–22). Kërkojuni fë-
mijëve të thonë si u bekuan njerëzit 
në këto histori për shkak se ndoqën 
këshillën e profetit.

Nxitni zbatimin (duke diskutuar rreth mësimeve 
të profetit): Pyetini fëmijët: “Kush është profeti 
ynë sot?” Paraqitni një fotografi të Presidentit të 
tanishëm të Kishës. Shpjegoni se ai është thirrur 
nga Perëndia. Bëni fëmijët të diskutojnë në grupe 
të vogla se si mund ta ndjekin atë. Kërkojuni disa 
fëmijëve nga secili grup që t’ia thonë idetë e tyre 
njëri-tjetrit. Ftojini fëmijët të zgjedhin një mënyrë 
se si mund të ndjekin profetin gjatë javës. Krijoni 
një objekt kujtues që ata ta marrin në shtëpi dhe 
t’ua tregojnë familjeve të tyre. Kujtojini fëmijët se 
ata mund të dëgjojnë fjalët e profetit gjatë konfere-
ncës së përgjithshme dhe nxitini ata që ta shikojnë 
apo ta dëgjojnë konferencën me familjet e tyre. 
Javën pas konferencës së përgjithshme, kërkojuni 
disa prej fëmijëve që t’i thonë njëri-tjetrit përvojat 
që patën ndërsa dëgjuan profetin dhe ndoqën më-
simet e tij.

Përshtatini aktivitetet tuaja me moshën dhe 
aftësinë e fëmijëve që u jepni mësim. Në 
aktivitetin e javës 3, ju mund të përdorni 

figurat së bashku me mesazhet e shkruara.
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Jezu Krishti Më Mëson të 
Zgjedh të Drejtën
“Unë, në fakt, ju kam dhënë shëmbullin që ashtu siç kam bërë unë, bëni edhe ju”  
(Gjoni 13:15).
Plotësojini idetë që jepen këtu me disa nga tuajat. Çdo javë, planifikoni mënyra për të (1) përca-
ktuar doktrinën, (2) për t’i ndihmuar fëmijët që ta kuptojnë atë dhe (3) për t’i ndihmuar ata që ta 
zbatojnë atë në jetën e tyre. Pyeteni veten: “Çfarë do të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si 
mund t’i ndihmoj ata të ndiejnë Shpirtin?”

Java 1: Jezu Krishti është shembulli i përkryer për mua.

Nxitni të kuptuarit (duke lexuar shkrimet e 
shenjta dhe duke bërë vizatime): Shkruani në një 
copë të madhe letre frazën: “Jezu Krishti është 
shembulli i përkryer për mua”. Priteni letrën në 
katër pjesë të thjeshta pazëlli. Shkruani një nga 
fjalitë e mëposhtme në anën e prapme të çdo pjese 
pazëlli.

• Ai na tregoi neve mënyrën si të pagëzohemi 
(shih Mateu 3:13–17).

• Ai tregoi dashuri për të tjerët (shih Marku 
10:13–16 ).

• Ai i fali ata që e lënduan Atë (shih Lluka 
23:34).

• Ai na tregoi si të lutemi (shih Mateu 6:5–13).

Këndoni këngën “Mirësia Fillon Tek Unë” (HKF, 
f. 63). Kërkojuni fëmijëve të shpjegojnë se çfarë 
mëson kënga. Paraqitni një figurë të Krishtit dhe 
tregojuni fëmijëve se Ai na mësoi shumë gjëra për-
mes shembullit të tij të përkryer. Ndajini fëmijët 
në grupe dhe jepini çdo grupi një nga pjesët e pa-
zëllit dhe disa fletë boshe letre. Kërkojuni atyre ta 

lexojnë shkrimin e shenjtë së bashku dhe pastaj të 
bëjnë vizatime rreth mënyrës se si mund të ndjekin 
shembullin e Krishtit. Ftojeni secilin grup që të 
shpjegojë shkrimin e shenjtë e vizatimet e veta dhe 
ta vendosë pjesën e vet të pazellit në dërrasë. Pasi 
të jetë formuar pazëlli, përsëritni së bashku: “Jezu 
Krishti është shembulli i përkryer për mua”.

Javët 2 dhe 3: Jezu Krishti më mësoi mënyrën e drejtë për të jetuar.

Përcaktoni doktrinën (duke kënduar një  këngë): 
Këndoni këngën “Bëj Ç’Ësht’ e Drejt’”) (HKF, f. 34) 
dhe kërkojini një grupi fëmijësh të dëgjojë se si 
mund të jemi të lumtur dhe grupit tjetër të dëgjojë 
se çfarë do të na ndihmojë dhe do të na tregojë 
rrugën. Diskutoni çfarë mësuan fëmijët nga kënga.

Nxitni të kuptuarit (duke luajtur lojën e gjetjes 
dhe duke lexuar shkrimet e shenjta): Përgatitni shi-
rita të shkruar me fjalët dhe referencat e shkrimeve 
të shenjta si vijon: uri (Mateu 5:6); shndritë (Mateu 
5:16); duajini (Mateu 5:44); dhe lutju (Mateu 6:6). 
Shpjegoni se Jezusi u ngjit në një mal për t’i dhënë 
mësim dishepujve të Tij; gjërat që ai u mësoi tani 
quhen Predikimi në Mal. Tregojini një nga shiritat 
e shkruar një grupi fëmijësh dhe pastaj kërkojuni 

Këngë: Këngë sipas 
dëshirës tuaj rreth 
Jezu Krishtit nga 
 Himne dhe Këngë  
të Fëmijëve

Përshtatini aktivitetet 
sipas moshës dhe numrit 
të fëmijëve në Filloren 
tuaj. Për shembull, në 
aktivitetin e javës 1, nëse 
ju keni një Fillore të ma
dhe, ju mund të dëshironi 
të përgatitni më shumë 
se një komplet me pjesë 
pazëlli. Për fëmijët më 
të vegjël, një mësuese 
mund të lexojë shkrimet 
e shenjta dhe t’i ndihmojë 
fëmijët të bëjnë vizatime.

Kur jepni mësim parimet e ungjillit, 
ndihmojini fëmijët të gjejnë mënyra 
për t’i zbatuar ato në jetën e tyre.

Prill

SHNDRITË

DUAJINI

URI

Shiritat e shkruar mund të merren tek adresa sharingtime .lds .org
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Vërini fëmijët t’i lexojnë 
me zë të lartë shkrimet. 
Jini të vetëdijshëm për 

aftësitë e çdo fëmije dhe 
ndihmojeni secilin fëmijë të 

marrë pjesë suksesshëm.

atyre të përshkruajnë fjalën që ta gjejë grupi tjetër. 
Lexoni së bashku shkrimin përkatës dhe ndihmo-
jini fëmijët të kuptojnë se çfarë na mësoi Krishti 
dhe si mund ta ndjekim ne shembullin e Tij. Përsë-
riteni me fjalët dhe shkrimet e shenjta të tjera.

Nxitni zbatimin (duke diskutuar rreth rasteve 
për studim): Në 4 copa letre shkruani mësimet e 
mëposhtme të Jezusit: (1) Uri dhe etje për drejtësi, 
(2) Le të shndritë drita juaj, (3) Duajini armiqtë 
tuaj, (4) Lutjuni Atit Qiellor. (Mbani parasysh të 
përdorni figura që i ilustrojnë këto mësime për 
fëmijët më të vegjël.) Shpërndajini letrat në pjesë 

të ndryshme të dhomës. Përgatitni raste për studim 
(shih TNGC, f. 161–162) që i ndihmojnë fëmijët të 
kuptojnë si t’i zbatojnë këto mësime. Për shembull: 
“Dikush në shkollë ju ngacmon dhe po ju fyen. 
Çfarë do të bënit ju?” Rishikoni shkrimet e shenjta 
nga loja e gjetjes e përshkruar më lart dhe vini në 
dukje se letrat e shpërndara nëpër dhomë lidhen 
me shkrimet e shenjta. Lexojuni fëmijëve një rast 
për studim dhe ftojini ata të ngrihen dhe të shohin 
letrën me mësimin që do t’i ndihmonte ata të zgje-
dhin të drejtën. Kërkojuni disa fëmijëve të thonë se 
çfarë zgjedhjeje do të bënin.

Java 4: Unë ndiej dashurinë e Shpëtimtarit tim kur përpiqem të jem si 
Jezu Krishti.

Nxitni të kuptuarit (duke kënduar një këngë 
dhe duke bërë zgjedhje): Këndoni këngën “E Di se 
Rron Ati Im” (HKF, f. 59). Shkruani disa raste për 
studim që ilustrojnë mënyrën si një fëmijë mund 
të ndjekë një nga mësimet e Krishtit. Përfshini 
edhe një referencë të shkrimit të shenjtë ku mund 
të gjendet mësimi. Në vijim janë disa shembuj.

Sara i pati kërkuar motrës së saj të vogël të mos 
i përdorte lapsat e saj me ngjyra, por megjithatë 
motra e saj i përdori. Për të qenë si Jezusi, Sara 
mund të:
 a. Zemërohej me motrën e saj.
 b. Të fshihte lapsat e saj me ngjyra.
 c. Ta falte motrën e saj.
Mateu 18:21–22

Xhoni po luan futboll me shokët e tij dhe ai dallon 
një djalë që po shikon lojën i vetmuar. Për të qenë 
si Jezusi, Xhoni mund:
 a. Ta vinte në lojë djalin ngaqë ishte vetëm.

 b. Ta shpërfillte djalin dhe të vazhdonte lojën 
me shokët e tij.

 c. Ta ftonte djalin të luante futboll me ta.
Gjoni 13:34

Kërkojini një fëmije të lexojë një nga këto raste 
për studim. Pastaj kërkojini atij ose asaj të lexojë 
nga një përgjigje çdo herë. Ftojini fëmijët e tjerë të 
ngrihen kur të dëgjojnë përgjigjen që do të ishte 
ndjekja e shembullit të Jezusit. Ftoni disa fëmijë 
të lexojnë shkrimin e shenjtë me zë të lartë dhe 
diskutoni se çfarë mësoi Jezusi. Diskutoni se si 
mund të na ndihmojë ndjekja e shembullit të Jezu 
 Krishtit për të ndier dashurinë e Shpëtimtarit në 
këto situata. Përsëriteni këtë me çdo rast studimi.

Nxitni zbatimin: Ftojini fëmijët të bëjnë atë çka 
Jezusi dëshiron që ata të bëjnë gjatë kësaj jave. 
Thuajuni fëmijëve që ju do t’u kërkoni disave prej 
tyre javën tjetër që të tregojnë atë çka bënë dhe si 
e ndien dashurinë e Shpëtimtarit.

Ndihmë për udhëheqësen e muzikës

Për t’i ndihmuar fëmijët 
të mësojnë një këngë të re 
mbani parasysh sa vijon:

• Ftojini fëmijët të bëjnë 
një shenjë kur këndojnë 
një fjalë të caktuar ose të 
numërojnë me gishta sa 
herë e këndojnë një fjalë. 
Për shembull, këndoni 
këngën “Fëmi i Per’ndis’ 
Jam” (HKF, f. 58) dhe 
kërkojuni atyre të numë-
rojnë me gishta sa herë e 
këndojnë fjalën “Mëso”.

• Zgjidhni një figurë dhe 
një fjalë që përfaqëson 

secilin varg në një këngë 
dhe vendosini ato në një 
copë letre. Për shembull, 
kur këndoni këngën “Fëmi 
i Per’ndis’ Jam” (HKF, f. 58) 
ilustroni vargun “Si mundi 
t’ia tregojë Ati dashurinë 
dhe dhembshurinë botë?” 
me një figurë zemre dhe me 
fjalën dhembshuri. Për va-
rgun “Ai dërgoi Birin e tij, 
një foshnjë të sapolindur 
me paqe dhe shenjtëri”, pa-
raqitni një figurë të lindjes 
së Krishtit dhe fjalën paqe. 
Ju mund t’i përfshini fëmi-
jët duke i vënë të mbajnë 
figurat ndërsa këndojnë.
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Unë Zgjedh të Drejtën Kur Pagëzohem 
dhe Konfirmohem Anëtar i Kishës.
“Pendohuni dhe secili nga ju le të pagëzohet në emër të Jezu Krishtit për faljen e 
mëkateve, dhe ju do të merrni dhuratën e Frymës së Shenjtë” (Veprat e Apostujve 2:38).
Plotësojini idetë që jepen këtu me disa nga tuajat. Çdo javë, planifikoni mënyra për të (1) përca-
ktuar doktrinën, (2) për t’i ndihmuar fëmijët që ta kuptojnë atë dhe (3) për t’i ndihmuar ata që ta 
zbatojnë atë në jetën e tyre. Pyeteni veten: “Çfarë do të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si 
mund t’i ndihmoj ata të ndiejnë Shpirtin?”

Java 1: Nëse pendohem, unë mund të marr falje.

Nxitni të kuptuarit (duke marrë pjesë në një më
sim me sende): Jepini secilit fëmijë një guralec. Kë-
rkojuni fëmijëve ta vendosin guralecin në këpucën 
e tyre dhe ftojini ata të ngrihen e të ecin. 
Pyetini fëmijët si iu duket të ecin 
me një guralec në këpucën e tyre. 
Pyetini si i ngjan mëkati guralecit. 
(Nuk të bën të ndihesh mirë, na 
bën ne të palumtur.) Lërini ta heqin 
guralecin dhe pyetini si i ngjan pe-
ndimi dhe marrja e faljes së Atit Qiellor 

heqjes së guralecit nga këpuca jonë. Shpjegoni 
se për shkak të Jezu Krishtit, ne mund të pendo-
hemi dhe të marrim falje për mëkatet tona. Jepni 

dëshmi se pendimi është një bekim i 
mrekullueshëm nga Ati Qiellor dhe 

që na sjell lumturi.

Java 2: Kur pagëzohem dhe konfirmohem, unë ndjek shembullin e Jezusit.

Nxitni të kuptuarit (duke luajtur lojën e kujte
sës dhe duke lexuar shkrimet e shenjta): Paraqitni 
figurën e Gjon Pagëzorit duke pagëzuar Jezusin 
dhe figurën e një fëmije duke u pagëzuar. Lërini 
fëmijët t’i shohin figurat për 20 sekonda. Pastaj 
mbulojini figurat dhe kërkojuni fëmijëve t’ ju tre-
gojnë sa më shumë gjëra që munden që janë njësoj 
në të dyja figurat. Ju mund të dëshironi t’i renditni 
përgjigjet e tyre në dërrasë.

Kërkojuni fëmijëve të lexojnë te Doktrina e Besë-
lidhje 20:72–74 për të zbuluar se kush mund ta 
pagëzojë dikë dhe si duhet të kryhet një pagëzim. 
Ftojini fëmijët të tregojnë atë që kanë zbuluar. The-
ksoni se personi që kryen pagëzimin duhet të ketë 
autoritetin e priftërisë dhe se personi që po pagë-
zohet duhet të zhytet ose të futet tërësisht nën ujë. 
Paraqitini të dyja figurat tani. Vini në dukje se edhe 
Jezusi, edhe fëmija janë duke u pagëzuar me anë të 
zhytjes, nga dikush me autoritet prifërie.

Nxitni zbatimin (duke ngjyrosur dhe duke kë
nduar një këngë): Bëni një kopje të faqes 111 në 
manualin e çerdhes Kujdesuni Për të Vegjlit Tuaj, 
për ta ngjyrosur secili. Këndoni këngën “Zoti më 
Dha një Tempull” (HKF, f. 62) dhe nxitini fëmijët të 
pagëzohen ashtu si Jezusi. Ftoni një fëmijë që është 
pagëzuar së fundmi, që t’u tregojë fëmijëve të tjerë 
rreth pagëzimit të tij ose saj.

Këngë: “Zoti më Dha 
Një Tempull”
(HKF, f. 62)

Këshillë. Për aktivitetin 
e javës 1, ju mund të ftoni 
edhe një fëmijë që të mbajë 
një çantë të mbushur me 
gurë dhe pastaj tregoni se 
si pendimi i ngjan heqjes 
së gurëve nga çanta.

Maj

Manuali i çerdhes mund 
të merret në internet tek 

adresa sharingtime .lds .org
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Java 3: Fryma e Shenjtë mund të më ndihmojë.

Përcaktoni doktrinën (duke parë një mësim me 
sende): Bëni një fëmijë të qëndrojë në këmbë pranë 
derës. Lidhjani sytë fëmijës dhe vëreni atë të gjejë 
karrigen e tij ose të saj e të ulet pa asnjë ndihmë. 
Përsëriteni aktivitetin, por këtë herë kërkojini një 
fëmije tjetër të udhëzojë fëmijën me sytë e lidhur 
duke e prekur në krah dhe duke i treguar rrugën. 
Diskutoni me fëmijët pse ishte më e lehtë për 

fëmijën ta gjente karrigen herën e dytë. Shpjegoni 
se Fryma e Shenjtë mund të na ndihmojë duke 
na dhënë drejtim në jetën tonë. Ftojini fëmijët të 
thonë: “Fryma e Shenjtë mund të më ndihmojë”.

Nxitni të kuptuarit (duke kënduar një këngë dhe 
duke luajtur lojën e gjetjes): Shkruani fjalën ndihmë 
në dërrasë.

Përpara orës së Fillores, përgatisni 10 copa letre 
me një stemë ZTD të vizatuar në anën e përparme. 
Në anën e prapme të çdo letre, 
shkruani një nga 5 frazat e 
mëposhtme që përshkruajnë si 
na ndihmon Fryma e Shenjtë. 
Fryma e Shenjtë na ngushëllon, 
Fryma e Shenjtë jep dëshmi për 
Jezu Krishtin, Fryma e Shenjtë 
na mëson, Fryma e Shenjtë na 
tregon çfarë të bëjmë e çfarë të 
mos bëjmë dhe Fryma e Shenjtë 
na ndihmon të bëjmë mirë (secila frazë do të jetë në 
dy letra të ndryshme). Vendosini letrat në dërrasë 
në renditje të çfarëdoshme me stemën ZTD duke 
parë nga fëmijët. Ftoni një fëmijë të kthejë një nga 
fletët. Thoni fjalët në anën e prapme së bashku. 
Zgjidhni një fëmijë tjetër të kthejë një letër tjetër 
dhe të përpiqet të gjejë pjesën tjetër. Thoni fjalët në 
anën e prapme së bashku. Nëse letrat përputhen, 
hiqini nga dërrasa. Nëse ato nuk përputhen kthe-
jini sërish mbrapsht. Përsëriteni derisa të jenë bërë 
të gjitha përputhjet.

Nxitni zbatimin (duke diskutuar rreth shkri
meve të shenjta): Ndajini fëmijët në grupe. Jepini 
çdo grupi një prej referencave të mëposhtme të 
shkrimeve të shenjta: Gjoni 14:26; Gjoni 15:26; 
2 Nefi 32:5; DeB 11:12. Kërkojini secilit grup që të 
lexojnë shkrimin e tyre dhe të diskutojnë për do-
methënien e tij. Ftojini fëmijët dhe mësueset e tyre 
që të tregojnë shembuj rreth mënyrave se si e kanë 
ndier ata ndikimin e Frymës së Shenjtë.

Java 4: Kur marr sakramentin unë rinovoj besëlidhjet e mia të pagëzimit.

Nxitni të kuptuarit (duke diskutuar për besëlidh
jet dhe duke lexuar shkrimet e shenjta): Shpjegoni 
se një besëlidhje është një premtim i shenjtë dy-
palësh mes nesh dhe Atit Qiellor; ne premtojmë 
të bëjmë disa gjëra dhe kur i bëjmë, Ai premton 
të na bekojë. Kujtojini fëmijët që ne bëjmë një 
besëlidhje me Atin Qiellor kur pagëzohemi dhe 
shpjegoni se ne e rinovojmë atë besëlidhje kur 

marrim sakramentin. Bëni shirita të shkruar me 
fraza nga lutjet e sakramentit që shpjegojnë se 
çfarë premtojmë ne kur marrim sakramentin dhe 
çfarë na premton neve Ati Qiellor (shihni Doktrina 
e Besëlidhje 20:77, 79). Jepjani shiritat e shkruar 
disa fëmijëve dhe vërini ata të qëndrojnë në këmbë 
sipas renditjes së duhur ndërsa lexoni shkrimet 
me zë të lartë.

Përfshijini të gjithë 
fëmijët: Ju mund t’i për
fshini fëmijët më të vegjël 
duke i caktuar ata me një 
fëmijë më të madh. Për 
shembull, në aktivitetin 
e javës 4, fëmijët më të 
vegjël mund të mbajnë 
shiritat e shkruar ndërsa 
fëmijët e mëdhenj i ndih
mojnë ata të qëndrojnë 
sipas renditjes së duhur.

Përgatitja: Kërkoni 
udhëheqjen e Shpirtit 
ndërsa përgatitni mësimet 
dhe përshtatini idetë me 
moshën, aftësinë dhe rre
thanat e fëmijëve tuaj. Për 
shembull, për disa ide të 
mësimit do të duhen vetëm 
pak minuta për t’u dhënë 
mësim. Plotësojini idetë 
që jepen këtu me disa nga 
tuajat.

Përdorimi i fëmijëve gjatë konkretizimeve 
pamore do të tërheqë vëmendjen e 

tyre dhe do të nxisë nxënien.

Logoja ZTD mund të 
merret në internet tek 

adresa sharingtime .lds .org

Shiritat e shkruar mund të merren në 
internet tek adresa sharingtime.lds.org
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Unë Zgjedh të Drejtën Duke 
Jetuar Parimet e Ungjillit
“Unë do të shkoj dhe do të bëj gjërat që Zoti ka urdhëruar, pasi e di se Zoti nuk u jep 
urdhërime fëmijëve të njerëzve pa përgatitur një udhë për ta, që ata të mund të plotësojnë 
gjënë, që ai i urdhëron” (1 Nefi 3:7).
Plotësojini idetë që jepen këtu me disa nga tuajat. Çdo javë, planifikoni mënyra për të (1) përca-
ktuar doktrinën, (2) për t’i ndihmuar fëmijët që ta kuptojnë atë dhe (3) për t’i ndihmuar ata që ta 
zbatojnë atë në jetën e tyre. Pyeteni veten: “Çfarë do të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si 
mund t’i ndihmoj ata të ndiejnë Shpirtin?”

Java 1: Unë i lutem Atit Qiellor që të më japë forcë për të bërë ç’është  
e drejtë.

Nxitni të kuptuarit (duke diskutuar për lutjen): 
Tregojuni fëmijëve një telefon ose një mjet tjetër 
komunikimi. Diskutoni se si funksionon. Pyetini 
fëmijët se si mund të komunikojmë me Atin Qie-
llor. Shpjegoni se njësoj siç formojmë një numër 
për të folur me dikë në telefon, ne mund të lutemi 
për të komunikuar me Atin Qiellor, ne mund t’i 
lutemi Atij që të na japë forcë për të bërë ç’është 
e drejtë. Jepini secilës klasë një fotografi me një 
formë të ndryshme lutjeje (për shembull, lutje 
vetjake, lutje familjare, bekim ushqimi ose lutje 

klase). Kërkojini secilës klasë t’ia paraqesë foto-
grafinë e tyre fëmijëve të tjerë dhe t’u tregojnë 
atyre se cila formë e lutjes paraqitet aty dhe kur, 
ku dhe përse bëhet kjo lutje.

Nxitni zbatimin (duke luajtur një lojë): Bëni 
një çarje në fund të dy kutive të boshatisura 
konservash dhe lidhini kutitë e konservave me një 
spango. Tendoseni fort spangon dhe lërini fëmijët 
të thonë me radhë e në qetësi brenda në një kuti 
konservash diçka për të cilën mund t’i luten Atit 
Qiellor ndërsa përpiqen të bëjnë atë që është e 

drejtë (për shembull, të 
thonë të vërtetën, të jenë 
nderues ose të jenë të sjell-
shëm). Lëreni një fëmijë 
të mbajë vesh tek kutia 
tjetër e konservave. Ndani 
ose kërkojini një fëmije të 
ndajë një përvojë kur Ati 
Qiellor ju ka dhënë forcë 
për të bërë ç’është e drejtë. 
Jepni dëshmi që Ati Qiellor 
i dëgjon dhe u përgjigjet 
lutjeve tona dhe na jep fo-
rcë për të bërë atë që është 
e drejtë.

Java 2: Kur unë të paguaj të dhjetën, Ati Qiellor do të më bekojë.

Përcaktoni doktrinën dhe nxitni të kuptua-
rit (duke parë një  konkretizim): Shpjegoni se e 
dhjeta është t’ia japësh Zoti një të dhjetën e parave 
që fiton përmes Kishës së Tij. Tregojuni fëmijëve 
10 monedha. Pyetini ata se sa monedha duhen 
përdorur për të paguar të dhjetën. Paraqitni një 

zarf të dhjete dhe një fletë të dhjete dhe ofertash 
dhe shpjegoni se ne e paguajmë të dhjetën duke 
plotësuar fletën e të dhjetës dhe ofertave, duke e 
vendosur brenda në zarf së bashku me të dhjetën e 
duke ia dhënë peshkopit ose një prej këshilltarëve.

Këngë “Bëj Ç’Ësht’  
e Drejt’”
(HKF f. 34)

Ftoni Shpirtin: Ndërsa 
jepni mësim me Shpirtin, 
Fryma e Shenjtë do të 
dëshmojë për vërtetësinë 
e parimeve të ungjillit që 
ju po jepni mësim (shih 
TNGC, f. 45–46).

Qershor



I Have a Body like 

Heavenly Father’s

I have a face like 

Heavenly Father.

I have two feet like 

Heavenly Father.

I have two hands like 

Heavenly Father.
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Nxitni zbatimin (duke luajtur një lojë dhe duke 
dëgjuar dëshmi): Paraqitni figura dhe sende që 
përfaqësojnë bekimet që vijnë nga pagimi i së 
dhjetës ashtu si tempujt, shtëpitë e mbledhjeve, një 
libër himnesh,Children’s Songbook [Libri i Këngëve 
për  Fëmijë], një manual Filloreje dhe shkrimet e 
shenjta. Tregojuni fëmijëve se është për shkak të 
fondeve të së dhjetës që ne mund t’i sigurojmë 
këto gjëra. Mbulojini figurat dhe sendet. Hiqni një 
ose dy prej tyre. Hiqeni mbulesën dhe kërkojuni 
fëmijëve të gjejnë se çfarë mungon. Përsëriteni disa 
herë. Shpjegoni se ka disa bekime të tjera që vijnë 
nga pagimi i së dhjetës që nuk mund të shihen 
(shih 3 Nefi 24:10). Caktoni një ose dy të rritur 
që të tregojnë bekimet që kanë marrë nga pagimi i 
së dhjetës.

Java 3: Unë i bindem Fjalës së Urtësisë duke ngrënë e pirë atë që është e 
mirë dhe duke shmangur atë që është e dëmshme.

Nxitni të kuptuarit (duke lexuar shkrimet e 
shenjta dhe duke luajtur një lojë): Lexoni së ba-
shku 1 Korintasve 3:16–17. Ftojini fëmijët t’i thonë 
njëri-tjetrit se çfarë kuptimi ka ky shkrim i shenjtë 
për ta. Shpjegoni se Ati Qiellor 
dëshiron që ne të kujdesemi 
për trupat tanë.  Vendosni figura 
ushqimesh e pijesh të ndryshme 
si dhe gjëra të tjera që janë 
të mira ose të dëmshme 
për organizmin (si frutat, 
perimet, buka, alkooli dhe 
duhani) në një enë. Bëni një 
kopje të faqes 43 në manua-
lin e çerdhes dhe priteni në 

copa pazëlli. Lërini fëmijët të marrin me radhë fi-
gura nga ena. Nëse artikulli në figurë është i mirë 
për ne, vëreni një fëmijë të vendosë një pjesë pa-

zëlli në dërrasë. Nëse artikulli është 
i dëmshëm, hiqni një pjesë pazëlli. 

Vazhdoni të luani derisa pa-
zëlli të plotësohet (do t’ ju 

duhet të keni më shumë 
gjëra të mira sesa gjëra 

të dëmshme në enë. Kërko-
jini një të rritur ose një fëmije të 
thotë disa bekime që ai ose ajo ka 
marrë duke iu bindur Fjalës së 
Urtësisë (shih DeB 89:18–21).

Java 4: Kur vishem thjesht, unë respektoj trupin tim si një dhuratë nga 
Perëndia.

Përcaktoni doktrinën (duke parë një figurë 
dhe duke lexuar shkrimet e shenjta): Shkruani në 
dërrasë sa vijon: “Trupi im      është një     .” 
Paraqisni fotografinë e një tempulli. Pyesni: “Pë-
rse tempujt janë kaq të veçantë?” Vërini fëmijët 
të shkojnë te 1 Korintasve 6:19. Thuajuni atyre të 
kërkojnë atë që thuhet rreth trupave të tyre ndërsa 
lexojnë shkrimin e shenjtë me zë të lartë bashkë 
me ju. Pyetini fëmijët cilat fjalë e plotësojnë fjalinë 
në dërrasë (trup, tempull ). Ftojini fëmijët të që-
ndrojnë në këmbë dhe ta thonë fjalinë njëzëri.

Nxitni të kuptuarit dhe zbatimin (duke kë
nduar një këngë dhe duke diskutuar): Thuajuni 
fëmijëve se trupat tanë janë tempuj ku mund të 

banojë Shpirti i Shenjtë. Këndoni vargun e parë 
të këngës “Zoti më Dha Një Tempull” (Himne dhe 
Këngë të Fëmijëve, f. 62). Ftojini fëmijët t’i thonë 
njëri-tjetrit si dëshiron Ati Qiellor të vishemi dhe 
përse. Shpjegoni që profetët e Perëndisë i kanë kë-
shilluar gjithmonë fëmijët e Tij që të vishen thjesht. 
Ftojini fëmijët të dëgjojnë se cilat pjesë të trupit 
të tyre duhen mbuluar ndërsa lexoni nga pjesa 
“Veshja dhe Paraqitja” tek broshura Për Forcën e 
Rinisë. Kërkojuni fëmijëve të mendojnë një mënyrë 
se si ata mund të vishen thjesht. Hidhini një fëmije 
një send të butë dhe ftoni një fëmijë tjetër të thotë 
idenë e tij ose të saj. Kërkojini fëmijës t’ia hedhi se-
ndin një fëmijë tjetër që do të thotë idenë e tij ose 
të saj. Vazhdojeni me fëmijë të tjerë.

Objektet Ilustruese: 
Fëmijët do të mësojnë më 
mirë dhe do të mbajnë 
mend më gjatë nëse ju i 
paraqitni idetë duke për
dorur figurat dhe objektet 
e tjera ilustruese (shih 
TNGC, f. 176, 182–183).

Manuali i çerdhes është i 
disponueshëm në internet tek 

adresa sharingtime .lds .org
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Unë Zgjedh të Drejtën Duke 
Jetuar Parimet e Ungjillit
“Prandaj, le të jemi besnikë në zbatimin e urdhërimeve të Zotit” (1 Nefi 3:16).
Plotësojini idetë që jepen këtu, me disa nga tuajat. Çdo javë, planifikoni mënyra për të (1) përca-
ktuar doktrinën, (2) për t’i ndihmuar fëmijët që ta kuptojnë atë dhe (3) për t’i ndihmuar ata që ta 
zbatojnë atë në jetën e tyre. Pyeteni veten: “Çfarë do të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si 
mund t’i ndihmoj ata të ndiejnë Shpirtin?”

Java 1: Agjërimi dhe lutja mund të forcojnë dëshminë time.

Përcaktoni doktrinën (duke parë një mësim me 
sende): Përgatitni dy shirita të shkruar: Agjërimi 
dhe Lutja. Ftoni dy fëmijë të qëndrojnë në këmbë 
pranë njëri-tjetrit dhe jepini secilit fëmijë një nga 
shiritat e shkruar. Vini një fëmijë tjetër të ecë mi-
dis tyre. Kërkojuni dy fëmijëve të parë të lidhin 
në mënyrë të sigurt krahët e tyre dhe kërkojini 
një fëmije tjetër të përpiqet të ecë midis tyre. Vini 
në dukje se sa më të fortë bëhen fëmijët kur janë 
të lidhur bashkë. Shpjegoni se agjërimi dhe lutja 
janë më të fuqishme kur ne i përdorim ato njëko-
hësisht. Shkruani në dërrasë “Agjërimin dhe Lutja 
mund ta forcojnë dëshminë time” dhe vërini fëmi-
jët ta përsërisin atë së bashku.

Nxitni të kuptuarit (duke dëgjuar shkrimet të 
shenjta dhe duke marrë pjesë në një mësim me 
 sende): Kërkojuni fëmijëve të dëgjojnë gjërat që 
bijtë e Mosias bënë për t’u bërë më të fortë në un-
gjill ndërsa lexoni Alma 17:2–3. Ftojini fëmijët të 
tendosin muskujt sa herë që dëgjojnë diçka që i 
ndihmoi bijtë e Mosias për t’u bërë më të fortë.

Drejtoni një diskutim mbi agjërimin duke bërë 
pyetje të ndryshme si “Çfarë është agjërimi?” Pë-
rse duhet të agjërojmë? Kur duhet të agjërojmë? 
dhe “Përse duhet të lutemi kur agjërojmë?” (shih 
Joseph B. Wirthlin, “The Law of the Fast”, Ensign, 

maj 2001, f. 73–f. 75). Lëreni çdo fëmijë që futet 
në diskutim, të mbahet tek njëri skaj i një pjese 
të fillit ose spangos. Mbani skajin tjetër të secilës 

pjesë së spangos në dorën tuaj. Në fund të disku-
timit, kërkojuni fëmijëve që mbajnë spangot, të 
vijnë në qendër të dhomës dhe t’i thurin të gjitha 
pjesët e spangos së bashku, duke bërë një litar të 
fuqishëm. Shpjegoni që çdo pjesë spangoje që i 
shtojmë litarit e bën litarin më të fortë. Ndihmojini 
fëmijët të kuptojnë se në mënyrë të ngjashme, sa 
herë që ne agjërojmë dhe lutemi ne i rrisim forcën 
dëshmisë sonë.

Java 2: Të qenit i sjellshëm do të thotë të bësh dhe të thuash gjëra të  
mira për të tjerët.

Përcaktoni doktrinën (duke recituar një shkrim 
të shenjtë): Shkruani në dërrasë “Jini të mirë me 
njëri-tjetrin” (Efesianët 4:32) me një numër nga 1 
deri në 6 të shkruar poshtë çdo fjale. Caktojini se-
cilit fëmijë një numër nga 1 deri në 6. Filloni duke 
i vënë të gjithë 1-shat të qëndrojnë në këmbë dhe 
të thonë “Jini” dhe më pas të ulen me shpejtësi. 
Pastaj vërini 2-shat të thonë “të mirë” dhe të ulen 
me shpejtësi. Vazhdoni me pjesën tjetër të frazës. 
Përsëriteni disa herë. Pastaj vërini të gjithë fëmijët 
ta përsërisin të gjithë frazën së bashku.

Nxitni të kuptuarit (duke dëgjuar një ngjarje dhe 
duke kënduar një këngë): Tregojuni fëmijëve një 
histori mirësie si “Standing Up for Caleb”, (Friend, 
mars 2009, f. 4–5). Kërkojuni atyre t’i ngrenë të 
dy gishtat e mëdhenj lart kur të dëgjojnë një vepër 
mirësie në tregim dhe t’i ulin të dy gishtat e më-
dhenj poshtë kur të dëgjojnë një vepër jo të mirë. 
Këndoni “Mirësia Fillon Tek Unë” (HKF, f. 63). Kë-
rkojuni fëmijëve të ngrihen në këmbë kur të kën-
dojnë rreth faktit se me kë duhet të jemi të mirë. 
Këndojeni këngën sërish dhe vërini ata t’i drejtojnë 
të dy gishtat e mëdhenj nga vetja ndërsa këndojnë 
“Mirësia Fillon tek Unë”.

Këngë: “Bëj Ç’ësht’  
e Drejt’”
(HKF, f. 34) ose një  këngë 
sipas dëshirës tuaj 
rreth Jezu Krishtit nga 
 Children’s Songbook [Libri 
i Këngëve për Fëmijë]

Këshillë: Kur jepni më
sim për agjërimin, kujtoni 
se fëmijëve të vegjël nuk u 
duhet të agjërojnë.

Një konkretizim pamor i ndihmon fëmijët 
të kuptojnë konceptet abstrakte.

Lutja
Agjërimi

Korrik

Shiritat e shkruar mund të merren 
tek adresa sharingtime .lds .org
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Nxitni zbatimin (duke sugjeruar mënyra se si 
të jemi të mirë): Njëjtësoni njerëz të ndryshëm në 
jetën e fëmijëve (si babai, nëna, motra, vëllai, gjy-
shi, miku ose mësuesja) me një shirit të shkruar, 
një fotografi ose një objekt ilustrues të thjeshtë (si 
një kollare për babanë ose një bastun për gjyshin). 
Jepjani objektet disa fëmijëve dhe ftojini ata të 
dalin para klasës. Vëreni çdo fëmijë të sugjerojë 
diçka të mirë që ata mund të thonë ose bëjnë për 
një njeri që përfaqësohet nga objekti i tyre. Pastaj 
vërini ata t’ua kalojnë shiritat e shkruar, fotografitë 
ose objektet ilustruese fëmijëve të tjerë. Përsëriteni 
derisa ta lejojë koha.

Java 3: Nderimi është një respekt dhe dashuri e thellë ndaj Perëndisë.

Përcaktoni doktrinën (duke kënduar një 
 këngë): Përgatitni disa varëse spangoje me 
një zemër letre të vendosur te secila. 
Shkruani një fjalë kyç ose frazë nga 
kënga “Mësom T’Ec në Drit’” (HKF, 
f. 66) në çdo zemër (për shembull, 
të ulesh qetësisht, të mendosh, 
të ndjesh e kështu me radhë). 
Ftoni disa fëmijë t’i vënë varëset 
në qafë. Këndoni “Reverence Is 
Love” [“Nderimi Është Dashuri”] dhe 
kërkojuni fëmijëve me varëse të ecin 
me nderim përpara klasës kur të kën-
dohet fjala që është në zemrën e tyre. 
Ftojini fëmijët me varëse të qëndrojnë 
në këmbë me rregull dhe ta këndojnë këngën 
sërish.

Nxitni zbatimin (duke diskutuar rreth nderimit): 
Përgatitni shirita të shkruar ose bëni vizatime 

sysh, duarsh, këmbësh, veshësh, goje dhe me-
ndjeje. Ndajini fëmijët në grupe dhe jepini 

çdo grupi një ose dy prej shiritave 
të shkruar ose vizatimeve. Vëreni 

secilin grup të shprehë (me fjalë 
dhe veprime) disa mënyra se si 
kjo pjesë e trupit të tyre mund te 

jetë nderuese duke treguar respekt 
dhe dashuri ndaj Perëndisë.

Java 4: Ndershmëria është thënia e së vërtetës pavarësisht nga pasojat.

Nxitni të kuptuarit (duke diskutuar pasojat): 
Përgatitni disa raste për studim (shih TNGC, f. 
161–162) në të cilat fëmijët përballen me një zgje-
dhje për të qenë të ndershëm ose të pandershëm. 
Për shembull: “Ju godisni vëllanë tuaj dhe nëna 
ju pyet pse po qan ai”. Pyesni: “Cilat do të ishin 
pasojat e të qenit të ndershëm?” Më pas, pyesni: 
“Cilat do të ishin pasojat e të qenit të pander-
shëm?” Ndihmojini fëmijët të zbulojnë se pasojat 
e menjëhershme të ndershmërisë mund të jenë të 
vështira, por pasojat afatgjata mund të çojnë drejt 
paqes e lumturisë.

Nxitni zbatimin (duke krijuar një rimë): Ftoni 
çdo klasë (me ndihmën e mësueseve të tyre) të 
krijojnë një frazë njëvargëshe ose një rimë rreth 
ndershmërisë. Për shembull: “Nëse të vërtetën unë 
them, unë kurrë dështim s’do kem!” Ftojeni secilën 
klasë të ndajë frazën e saj me fëmijët e tjerë. Nxi-
tini ata ta përsërisin frazën kurdoherë që tundohen 
për të qenë të pandershëm.

Përdorimi i fëmijëve në 
konkretizimet pamore 
do t’i angazhojë fëmijët 
e do të ndihmojë edhe 

për të ruajtur interesin 
e fëmijëve të tjerë.

Shkrimet e Shenjta: 
Kur i vini fëmijët të le
xojnë shkrimet e tyre të 
shenjta i përforconi atyre 
rëndësinë e shkrimeve dhe 
ftoni Shpirtin. Nëse është 
e mundur, ftojini fëmijët 
t’i shënojnë vargjet në 
shkrimet e tyre vetjake dhe 
pastaj lexojini së bashku.

të  
mendosh

të  
ndjesh

të ulesh 

qetësisht

Figurat mund të merren tek 
adresa sharingtime .lds .org

Format e zemrës mund të merren 
tek adresa sharingtime .lds .org
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Gusht Unë Zgjodha ta Mbush Jetën Time 
me Gjëra Që Ftojnë Shpirtin
“Në qoftë se ka diçka të virtytshme, të dashur, ose me famë të mirë, apo të denjë për t’u 
lavdëruar, ne i kërkojmë këto gjëra” (Nenet e Besimit 1:13).
Plotësojini idetë që jepen këtu, me disa nga tuajat. Çdo javë, planifikoni mënyra për të (1) përca-
ktuar doktrinën, (2) për t’i ndihmuar fëmijët që ta kuptojnë atë dhe (3) për t’i ndihmuar ata që ta 
zbatojnë atë në jetën e tyre. Pyeteni veten: “Çfarë do të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si 
mund t’i ndihmoj ata të ndiejnë Shpirtin?”

Java 1: Të paturit të shokëve të mirë do të më ndihmojë të zgjedh të 
drejtën.

Nxitni të kuptuarit dhe zbatimin (duke dë
gjuar një ngjarje): Tregoni ngjarjen e mëposhtme: 
“Dy djem gjetën një palë këpucë të vjetra buzë 
rrugës. Nga larg, ata mund të shihnin një burrë 
që po punonte në një fushë. Një nga djemtë dha 
mendimin që t’i fshihnin këpucët dhe pastaj të 
shihni reagimin e burrit.” Kërkojuni disa fëmijëve 
të thonë se çfarë do t’i thoshin këtij djali. Pastaj 
tregoni pjesën e mbetur të ngjarjes. “Djali tjetër 
dha mendimi se në vend që t’ia fshihnin këpucët, 
ata duhet të vendosnin një monedhë tek secila 
dhe kështu bënë. Shpejt, burri u kthye. Kur gjeti 

monedhat, ai u mbush kaq shumë me mirënjohje 
sa u gjunjëzua dhe bëri një lutje falënderimi. Ai 
thërriti gruan, që ishte e sëmurë dhe fëmijët e tij, 
që nuk kishin ushqim dhe i kërkoi Zotit të beko-
nte atë që e kishte ndihmuar. Djemtë ndien diçka 
të ngrohtë në zemrat e tyre dhe qenë mirënjohës 
që kishin zgjedhur të drejtën” (shihni Gordon B. 
Hinckley, në Conference Report, prill. 1993, f. 71; 
ose Ensign, maj 1993, f. 54). Ftoni disa fëmijë të 
tregojnë raste kur miqtë e mirë i kanë ndihmuar 
ata të zgjedhin të drejtën.

Java 2: Unë duhet të lexoj, të dëgjoj dhe të shikoj gjëra që janë të 
kënaqshme për Atin Qiellor.

Përcaktoni doktrinën (duke parë një mësim 
me sende): Tregojuni fëmijëve një tas të mbushur 
me fruta dhe një tas të mbushur me baltë. Pyetini 
fëmijët se cili prej tyre do të ishte i mirë për të 
ngrënë dhe përse. Shpjegoni se Ati Qiellor dë-
shiron që ne t’i mbushim mendjet tona me gjëra 
që janë të mira për ne dhe jo me gjëra që janë të 

dëmshme. Ftojini ata të thonë: “Unë duhet të lexoj, 
të dëgjoj dhe të shikoj gjëra që janë të kënaqshme 
për Atin Qiellor”, duke bërë gjeste të vogla me 
dorë për fjalët lexoj, dëgjoj dhe shikoj.

Nxitni të kuptuarit (duke diskutuar për doktri
nën): Tregojuni fëmijëve se nëse ne bëjmë zgjedhje 
që nuk janë të kënaqshme për Atin Qiellor, ne 
mund të humbasim diçka shumë të rëndësishme. 
Kërkojuni atyre të dëgjojnë se për cilën gjë të rë-
ndësishme bëhet fjalë ndërsa lexoni “Argëtimi dhe 
Media” nga Për Forcën e Rinisë (shih gjithashtu 
“Parimet e Mia të Ungjillit”. Pyetini fëmijët nëse e 
dëgjuan çfarë humbasim ne nëse bëjmë zgjedhje 
të gabuara (Shpirtin). Ndajini fëmijët në tre grupe 
dhe vërini të vizitojnë me radhë tre vendqëndrime: 
“Leximi”, “Dëgjimi” dhe “Shikimi”. Në çdo vend-
qëndrim ftojini fëmijët të lexojnë, të dëgjojnë dhe 
të shikojnë gjëra që janë të kënaqshme për Atin 
Qiellor. Diskutoni se si u ndien ata kur lexuan, 
dëgjuan dhe panë gjëra që janë të kënaqshme për 
Atin Qiellor.

Këngë: “Mirësia Fillon 
Tek Unë”
(HKF, f. 63)

Vendqëndrimet: Nëse 
keni shumë fëmijë në Fi
llore, mbani parasysh t’i 
vini udhëheqëset të lëvizin 
mes vendqëndrimeve në 
vend që t’u kërkojnë fëmi
jëve të lëvizin.

Historitë: Tregimi i hi
storive tërheq vëmendjen 
e fëmijëve dhe i ndihmon 
ata ta lidhin me doktrinën. 
Mësojini historitë aq mirë 
sa të mund t’i tregoni me 
vetë fjalët tuaja me mi
mikë dhe entuziazëm.
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Vizatimi: Lejimi i fëmi
jëve që të vizatojnë atë çka 
kanë mësuar, përforcon të 
kuptuarin e tyre të doktri
nës. Për ta përforcuar më 
tej nxënien e tyre, nxitini 
ata që t’ua tregojnë vizati
met familjeve të tyre.

Përshtatja e aktiviteteve 
me përmasën e Fillores 
suaj do t’ju ndihmojë 
të përfshini më shumë 

fëmijë. Në këtë aktivitet, 
nëse keni shumë fëmijë në 
Fillore, mbani parasysh 
të vini disa shporta dhe 

lejojini fëmijët të tregojnë 
në grupe më të vogla.

Javët 3 dhe 4: Gjatë Shabatit unë duhet të bëj gjëra që do të më ndihmojnë 
të qëndroj më pranë Atit Qiellor.

Përcaktoni doktrinën (duke mësuar përme
ndësh një shkrim të shenjtë): Thuajuni fëmijëve që 
do t’u jepni disa ndihma për të zbuluar një mesazh 
të rëndësishëm. Shkruani në dërrasë gërmën e 
parë të çdo fjale tek Eksodi 20:8 (M M D SH P 
T SH). Shpjegoni se gërmat janë të parat e secilës 
fjalë në mesazh. Jepuni ndihmën e dytë duke pa-
raqitur një pikturë të Moisiut dhe të Dhjetë Urdhë-
rimeve. Pastaj ftojini fëmijët të kërkojnë Eksodi 
20:8 dhe pastaj lexojeni së bashku. Lërini fëmijët 
të zbulojnë lidhjen mes gërmave në dërrasë dhe 
shkrimit të shenjtë. Ndihmojini fëmijët të mësojnë 
përmendësh duke treguar me gisht gërmat në 
dërrasë ndërkohë që lexojnë disa herë shkrimin 
e shenjtë.

Nxitni të kuptuarit (duke diskutuar dhe duke 
ngjyrosur): Ndajini fëmijët në katër grupe. Cakto-
jini çdo grupi një paragraf nga pjesa “Respektimi 
i Ditës së Shabatit” te broshura Për Forcën e Rinisë. 
Kërkojuni të diskutojnë paragrafin nëpër grupet e 
tyre dhe pastaj të ndajnë çka mësuan me fëmijët e 
tjerë. Jepini secilit fëmijë një copë letër dhe ftojini 
ata të vizatojnë diçka të mirë që mund të bëhet 
gjatë Shabatit. Kërkojuni disa fëmijëve t’ia tregojnë 
vizatimet e tyre pjesës tjetër të Fillores. Nxitini ata 
t’u tregojnë familjeve të tyre në shtëpi se çfarë më-
suan në këtë mësim.

Nxitni të kuptuarit (duke bërë një aktivitet me 
shkrimet e shenjta): Përpara orës së Fillores, për-
gatitni një shportë me copa letre që përfaqësojnë 
manën për ta përdorur në këtë aktivitet. Shkruani 

në dërrasë pyetjet e 
mëposhtme:

Çfarë ushqimi sigu-
roi Zoti për izraelitët 
në shkretëtirë?
Sa duhet të mblidh-
nin ata çdo ditë?
Çfarë duhet të bë-
nin ata në ditën e 
gjashtë?
Cili qe ndryshimi 
gjatë Shabatit?

Vërini fëmijët të 
dëgjojnë për të gje-
tur përgjigjet ndërsa tregoni historinë e izraelitëve 
duke mbledhur mana (shihni Eksodi 16:11–31). 
Kërkojuni atyre të ngrihen në këmbë kur të dë-
gjojnë përgjigjen e njërës prej pyetjeve. Lëreni 
një fëmijë të ritregojë atë pjesë të historisë që i 
përgjigjet pyetjes. Pastaj vazhdoni me pjesën tjetër 
të historisë. Kur të përfundoni, flisni me fëmijët 
rreth arsyes pse Zoti nuk dëshironte që izraelitët 
të mblidhnin mana gjatë Shabatit. Bëni fëmijët të 
mbyllin sytë dhe të hiqen sikur po flenë. Shpë-
rndani me shpejtësi “manën” nëpër klasë. Kërko-
juni fëmijëve t’i hapin sytë dhe të mbledhin pjesën 
e tyre të manës (një ose dy copë). Kërkojuni fëmi-
jëve ta vendosin manën sërish në shportë. Ndërsa 
secili fëmijë bën kështu, kërkojini atij ose asaj të 
tregojë një mënyrë të përshtatshme për ta mbajtur 
ditën e Shabatit të shenjtë.

Ndihmë për udhëheqësen e muzikës

Për t’i ndihmuar fëmijët të mësojnë këngën “Mirë-
sia Fillon Tek Unë” (HKF, f. 63), mbani parasysh 
sa vijon:

• Këndojuani këngën fëmijëve. Ftojini ata të 
 numërojnë me gishta sa herë i këndoni ju fjalët 
i mir’ ose mirësia. Këndojeni këngën sërish dhe 
kërkojuni fëmijëve të mbajnë ritmin me duar-
trokitje ndërsa ju këndoni.

• Paraqitni disa figura të thjeshta me fjalë kyçe 
nga secila frazë e këngës nëpër klasën e  Fillores 
si i mir’, e drejt’, dua, e di dhe them, mirësia dhe 
fillon), duke e lënë murin në krye të klasës 
bosh. Kërkojuni fëmijëve të dëgjojnë ndërsa ju 
nisni ta këndoni këngën. Ftojini ata të tregojnë 
me gisht një figurë që ata mendojnë se përpu-
thet me fjalët që ju këndoni. Kërkojini një fë-
mije ta çojë atë te muri në krye. Vërini të gjithë 
ta këndojnë këngën deri aty. Vazhdoni të kën-
doni dhe përsëriteni aktivitetin për çdo figurë. 
Pastaj vërini fëmijët ta këndojnë këngën disa 
herë. Dëshmoni shkurtimisht për rëndësinë e 
përpjekjes për të qenë si Jezusi.

mendimndjek bëj dhe them

duajeni 
njëri-tjetrin

dëgjoj

dashuria

dha  
mësim

i tunduar

mirësia

Figurat mund të merren tek adresa sharingtime .lds .org
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Shtator Dhjetë Urdhërimet Më Mësojnë të 
Dua Perëndinë dhe Fëmijët e Tij
“Nëse më do, duhet të më shërbesh dhe t’i mbash të gjitha urdhërimet e mia”  
(DeB 42:29).
Plotësojini idetë që jepen këtu me disa nga tuajat. Çdo javë, planifikoni mënyra për të (1) përca-
ktuar doktrinën, (2) për t’i ndihmuar fëmijët që ta kuptojnë atë dhe (3) për t’i ndihmuar ata që ta 
zbatojnë atë në jetën e tyre. Pyeteni veten: “Çfarë do të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si 
mund t’i ndihmoj ata të ndiejnë Shpirtin?”

Java 1: Ne bekohemi kur mbajmë urdhërimet.

Përcaktoni doktrinën(duke parë një mësim me 
sende): Ftoni një nënë të sjellë në klasë foshnjën 
e saj gjatë kohës së përbashkët. Ftojini fëmijët t’i 
thonë njëri-tjetrit disa rregulla që do të ndihmo-
nin për ta mbajtur fëmijën të mbrojtur. Tregojuni 
fëmijëve se ne jemi të gjithë fëmijët e Atit Qiellor; 
Ai na do dhe na jep ne rregulla ose urdhërime 
që do të na mbajnë ne të mbrojtur dhe të lumtur. 

Tregoni një pikturë të Moisiut e të Dhjetë Urdhëri-
meve dhe tregojuni shkurtimisht fëmijëve si i mori 
Moisiu urdhërimet (shih Eksodi 19–20).

Nxitni të kuptuarit (duke kënduar këngë): 
Shkruajini tri frazat e mëposhtme në dërrasë: “Re-
spekto dhe Adhuro Perëndinë”, “Ndero Prindërit” 
dhe “Respekto të Tjerët”. Thuajuni fëmijëve se 
Dhjetë Urdhërimet mund të ndahen në këto gru-
pime. Ndajini fëmijët në grupe dhe jepini secilit një 
këngë që lidhet me një nga grupimet. Kërkojini se-
cilit grup të vendosë se kush do të këndojë këngën 
(për shembull, vetëm djemtë, vetëm vajzat ose ata 
që janë veshur me të kuqe). Pasi të këndohet kë-
nga, kërkojini një fëmije ta vendosë nën grupimin 
e duhur.  “Saturday” (CS, f. 96), “Quickly I’ll Obey” 
(CS, f. 197), “My Dad” (CS, f. 211), “The Church 
of Jesus Christ” (CS, f. 77) dhe “Mirësia Fillon Tek 
Unë” (HKF, f. 63).

Nxitni zbatimin (duke kënduar një këngë): Kën-
doni “Fëmi i Per’ndis Jam” (HKF, f. 58) dhe kërko-
juni fëmijëve të dëgjojnë për të gjetur premtimet që 
marrim ne kur mbajmë urdhërimet. Ftojini fëmijët 
t’i thonë njëri-tjetrit se si bekohen ata kur mbajnë 
urdhërimet.

Java 2: Unë dua të respektoj dhe të adhuroj Perëndinë.

Nxitni të kuptuarit dhe zbatimin (duke lexuar 
shkrimet e shenjta): Shpjegoni që katër urdhërimet 
e para Ati Qiellor ia dha Moisiut që të na mësojë 
ne se duhet ta respektojmë dhe ta adhurojmë Pe-
rëndinë. Shkruani në dërrasë fjalitë e mëposhtme. 
Shkruani referencat e shkrimeve të shenjta në ka-
tër copa letrash.

 1. Nuk do të kesh perëndi tjetër      përpara 
meje. Eksodi 20:3

 2. Nuk do të bësh skulpturë          .  
Eksodi 20:4

 3. Nuk do ta përdorësh emrin e Zotit, Perëndisë 
tënd          . Eksodi 20:7

 4. Mbaje mend          , për ta shenjtëruar.  
Eksodi 20:8

Ndajini fëmijët në katër grupe. Jepini secilit grup 
një nga referencat e shkrimeve të shenjta dhe 
kërkojuni atyre të lexojnë shkrimet dhe të gjejnë 
fjalinë përkatëse në dërrasë. Kërkojini çdo grupi të 
plotësojnë atë që mungon në dërrasë dhe drejtojini 
fëmijët e tjerë që ta përsërisin fjalinë së bashku. 
Diskutoni domethënien e urdhërimit dhe lërini 
fëmijët të sugjerojnë se çfarë mund të bëjnë për t’iu 
bindur atij. Shkruajini sugjerimet e tyre në dërrasë. 
Përsëriteni me tre grupet e tjera. Nxitini fëmijët të 
zgjedhin një nga sugjerimet në dërrasë me të cilën 
të punojnë gjatë javës.

Grupet e vogla: Ndarja 
e fëmijëve në grupe mund 
të jetë një mënyrë e efekt
shme për t’i lejuar më 
shumë fëmijë të angazho
hen aktivisht në mësim.

Respekto 
dhe Adhuro 
Perëndinë

Respekto  
të Tjerët

Ndero 
Prindërit

E Shtunë Do të  
bindem vrik.

Mirësia Fillon  
tek Unë

Babi imKisha e  
Jezu Krishtit



19

Këshillë: Mësimet, siç 
janë shkruar, mund të mos 
u përgjigjen nevojave të 
veçanta të fëmijëve tuaj. 
Ju i kuptoni aftësitë e 
 gjendjen e tyre dhe mund 
t’i përshtasni idetë e ko
hës së përbashkët për t’i 
bërë ato të efektshme në 
 Filloren tuaj.

Java 3: Unë duhet të nderoj prindërit e mi.

Përcaktoni doktrinën (duke mësuar përme
ndësh një shkrim të shenjtë): Përsëritini shku-
rtimisht urdhërimet rreth të cilave kanë mësuar 
fëmijët gjatë javës së kaluar dhe kërkojuni disa 
fëmijëve të tregojnë se çfarë bënë për t’i jetuar ato 
urdhërime. Ndajini fëmijët në katër grupe dhe je-
pini çdo grupi një shirit të shkruar që tregohet më 
poshtë (shih Eksodin 20:12).

Ftojeni grupin e parë të ngrihet në këmbë, të për-
sërisë fjalët në shiritin e vet të shkruar dhe të ulet, 
duke u pasuar nga një grup tjetër sipas radhës. 
Kërkojuni grupeve t’ia kalojnë shiritin e tyre të 

shkruar një grupi tjetër dhe përsëriteni aktivitetin 
derisa të gjitha grupet të kenë lexuar çdo shirit të 
shkruar. Ftojini të gjithë fëmijët të qëndrojnë në 
këmbë dhe ta përsërisin urdhërimin së bashku.

Nxitni zbatimin (duke luajtur një lojë): Ndajini 
fëmijët në grupe. Kërkojini çdo grupi të mendojë 
për diçka që ata mund të bëjnë për të nderuar 
prindërit e tyre. Ftojini secilin grup ta bëjnë me 
pantonima veprimin e tyre dhe kërkojuni fëmijëve 
të tjerë të gjejnë se çfarë po bëjnë ata. Kur ta gjejnë 
saktë, kërkojini njërit prej fëmijëve në grup të 
shkruajnë idenë e tyre në dërrasë.

Java 4: Unë duhet t’i respektoj të tjerët.

Përcaktoni doktrinën (duke diskutuar për re
spektin): Thuajuni fëmijëve se një njeri shumë i 
rëndësishëm do të vijë në Fillore sot. Kërkojuni fë-
mijëve të paraqesin se si mund të tregojnë respekt 
për këtë njeri. Vërini të gjejnë se cili mund të jetë 
ai. Këndoni nën zë “Fëmi i Per’ndis jam” ndërsa 
ju i vendosni një yll letre çdo fëmije. Shpjegoni që 
çdo njeri është i rëndësishëm dhe se ne duhet t’i 
trajtojmë të gjithë me respekt. Thuajuni fëmijëve 
se Dhjetë Urdhërimet na mësojnë si t’i respe-
ktojmë të tjerët.

Nxitni të kuptuarit (duke diskutuar rreth rasteve 
për studim): Shpjegoni se Dhjetë Urdhërimet na 
mësojnë se ne nuk duhet të vjedhim apo të gë-
njejmë, kjo është një mënyrë si ne i respektojmë të 
tjerët. Përgatitni disa raste për studim (shih TNGC, 
f. 161–162) që paraqesin situata në të cilat fëmijët 
përballen me një zgjedhje që lidhet me ndershmë-
rinë. Ndajini fëmijët në grupe dhe jepini çdo grupi 
disa raste për studim. Kërkojuni atyre ta lexojnë 
çdo rast për studim dhe të diskutojnë se si mund të 
jenë të ndershëm në secilën situatë.

Kërkoni mundësi për t’i treguar dashuri  
çdo fëmije. Ndërsa tregoni dashuri për ata  

të cilëve u jepni mësim, ata bëhen më të 
kapshëm ndaj Shpirtit dhe më entuziastë  

për të mësuar (shih TNGC, f. 31).

me qëllim që  
ditët e tua

që Zoti,  
Perëndia yt  
po të jep.

Do të nderosh  
atin tënd dhe  
nënën tënde,

të jenë të gjata  
mbi tokën

Shiritat e shkruar mund të merren tek adresa sharingtime .lds .org
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Pyetje: Formulimi i py
etjeve të efektshme do të 
nxisë përgjigje të mendu
ara nga fëmijët. Shmangni 
formulimin e pyetjeve me 
përgjigje po ose jo.

Bekimet e Priftërisë Janë në 
Dispozicion të të Gjithëve
“Dhe gjithashtu gjithë ata që e pranojnë këtë priftëri, më pranojnë mua, thotë Zoti”  
(DeB 84:35).
Plotësojini idetë që jepen këtu, me disa nga tuajat. Çdo javë, planifikoni mënyra për të (1) përca-
ktuar doktrinën, (2) për t’i ndihmuar fëmijët që ta kuptojnë atë dhe (3) për t’i ndihmuar ata që ta 
zbatojnë atë në jetën e tyre. Pyeteni veten: “Çfarë do të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si 
mund t’i ndihmoj ata të ndiejnë Shpirtin?”

Java 1: Të rinjtë e denjë e marrin priftërinë kur janë 12 vjeç.

Përcaktoni doktrinën (duke parë një pikturë): 
Paraqitjuni fëmijëve një pikturë të Jezu Krishtit 
duke ndarë sakramentin. Shpjegoni se Krishti 
ia dha sakramentin Apostujve dhe dishepujve të 
Tij në Librin e Mormonit dhe Ai u kërkoi atyre të 
vazhdonin të bekonin dhe ta ndanin sakramentin 
kur Ai të largohej. Lexoni së bashku 1 Nefi 18:5–
17. Bëjuni fëmijëve pyetje si: Kush e bekon sakra-
mentin në ditët tona? Kush e ndan sakramentin? 
Cila fuqi nevojitet që ta ketë një njeri që të bekojë 
dhe ndajë sakramentin?

Nxitni të kuptuarit (duke diskutuar për doktri
nën): Shpjegoni se priftëria është fuqia e Perëndisë 
për t’i shërbyer dhe për t’i bekuar njerëzit në tokë. 
Në ditët e mëvonshme Krishti na ka mësuar se çdo 
burrë mund ta ketë priftërinë përsa kohë ai plotë-
son dy kërkesa. E para është të ketë njëfarë moshe. 
Ftojini fëmijët e tjerë të ngrihen kur të dëgjojnë 
moshën kur një djalë mund të marrë priftërinë. 
Numëroni ngadalë nga një deri në dymbëdhjetë. 

Thuajuni fëmijëve se kërkesa tjetër është që djali 
duhet të jetë i denjë. Shpjegoni se çfarë do të thotë 
të jesh i denjë dhe shpjegoni se edhe djemtë edhe 
vajzat mund të përdorin “Parimet e Mia të Ungji-
llit” për t’i ndihmuar ata që të dinë se si të jetojnë 
denjësisht.

Nxitni zbatimin (duke marrë pjesë në një aktivi
tet fizik): Ndajini fëmijët në grupe. Caktojini secilit 
grup një parim nga “Parimet e Mia të Ungjillit”. 
Kërkojini çdo grupi të mendojë për një veprim të 
thjeshtë që përfaqëson parimin e tyre. Thoni disa 
fjalë për të përshkruar një parim dhe vëreni grupin 
e caktuar të ngrihet në këmbë dhe të tregojë vepri-
min e tij. Vazhdoni derisa të gjithë grupet ta kenë 
bërë nga një herë. Shpjegoni se të jetuarit e këtyre 
parimeve i ndihmon djemtë të mbeten të denjë 
për të mbajtur priftërinë e për të marrë ordinancat 
e priftërisë dhe ndihmon vajzat të jenë të denja të 
marrin ordinancat e priftërisë, si pagëzimi dhe or-
dinancat e tempullit.

Java 2: Ne i marrim ordinancat e shpëtimit nëpërmjet priftërisë.

Përcaktoni doktrinën (duke parë një mësim 
me sende): Vëreni një fëmijë të mbajë një çadër të 
hapur. Lërini disa fëmijë të qëndrojnë nën çadër. 
Krahasojeni çadrën me priftërinë. Vini në dukje se 
nëse do të binte shi, të gjithë fëmijët nën çadër do 
të merrnin bekimet e të qenit të thatë, e jo vetëm 
ai që do të mbante çadrën. Në mënyrë të ngja-
shme, Perëndia ka siguruar, nëpërmjet priftërisë 
së Tij, një mënyrë që të gjithë fëmijët e Tij të beko-
hen. Nëpërmjet priftërisë ne marrim ordinancat e 
shpëtimit që na lejojnë të kthehemi dhe të jetojmë 
sërish me Perëndinë.

Këshillë: Jini të ndjeshëm 
ndaj situatave familjare 
të fëmijëve. Theksoni se 
priftëria bekon gjithkënd, 
pavarësisht nga gjinia dhe 
se fëmijët që nuk kanë 
një mbajtës priftërie në 
shtëpinë e tyre, mund të 
bekohen nga mësuesit e 
shtëpisë, familjet e zgje
ruara dhe udhëheqësit e 
Kishës.

Mësimet me sende mund të përdoren 
për të krijuar interesim, për të 
përqendruar vëmendjen e fëmijëve ose 
për të paraqitur një parim ungjilli.

Tetor
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Pagëzimi

Ndihma ndaj fëmijëve për 
të qenë të angazhuar në 
mënyrë aktive në mësim, 

do t’i ndihmojë ata të 
kuptojnë së brendshmi 

doktrinën që po u mësohet.

Nxitni të kuptuarit (duke formuar pazëlla): 
Shkruani në një copë të veçantë letre secilën nga 
fjalët e mëposhtme: pagëzim, konfirmim, shugurim 
priftërie (për burrat), indaument tempulli dhe vu-
losje në tempull. Priteni secilën letër duke e bërë 
si pazëll. Shpjegojuani shkurtimisht fëmijëve se 
çfarë është një ordinancë (një ceremoni ose ve-
prim i shenjtë që ka domethënie shpirtërore) dhe 
tregojuni fëmijëve disa ordinanca priftërie që na 
kërkohen për t’u kthyer të jetojmë me Atin Qiellor. 

Vizatoni 5 hapa në dë-
rrasë dhe vendosni një 
pikturë të Jezu Krishtit 
në hapin që ndodhet më 
lart. Ndajini fëmijët në 
pesë grupe dhe jepini 
secilit grup një nga pa-
zëllat që bëtë. Kërkojuni 
atyre të formojnë pazë-
llin e tyre dhe pastaj t’ia 
tregojnë atë çka dinë për 
ordinancat pjesës tjetër të 
Fillores. Vërini grupet t’i vendosin pazëllat e tyre të 
formuar në rendin e duhur në përputhje me hapat 
në dërrasë.

Java 3: Unë mund të marr fuqi forcuese nëpërmjet bekimeve të priftërisë.

Përcaktoni doktrinën (duke diskutuar për do
ktrinën): Kërkojuni fëmijëve të ngrenë lart duart 
dhe t’i shohin ato. Pyetini ata se si i ndihmojnë 
duart e tyre për të luajtur, punuar dhe për t’u bërë 
gati për në kishë. Ftojini ata të imitojnë me mi-
mikë çdo përgjigje. Pastaj pyetini ata si mund t’i 
përdorin njerëzit duart e tyre për të ndihmuar të 
tjerët. Shpjegoni se mbajtësit e priftërisë mund t’i 
përdorin duart e tyre për të dhënë bekime që na 
ndihmojnë dhe na forcojnë.

Nxitni të kuptuarit dhe zbatimin (duke parë 
fotografi dhe duke treguar përvoja): Vendosni 
nëpër dhomë fotografi të sakramentit, pagëzimit, 
konfirmimit, bekimit të një foshnjeje dhe vajosjes 
së një të sëmuri e shpjegoni atë që po ndodh në se-
cilën fotografi. Ftojini fëmijët të lënë gjurmët e du-
arve të tyre në një copë letre dhe pritini ato. Bëjini 
ata të shkruajnë emrin e tyre në anën e përparme të 
çdo gjurme dore. Ftojini ata të ngjisin një nga duart 
e tyre prej letre pranë një fotografie që paraqet një 
bekim ose ordinancë që ata kanë marrë nga duart 
e një mbajtësi të priftërisë. Zgjidhni disa duar dhe 
ftojini ata fëmijë të tregojnë ndjenjat e tyre se si i ka 

bekuar dhe i ka 
forcuar priftëria. 
Tregoni historinë 
e Jezusit duke 
bekuar fëmijët 
3 Nephi 17:11–
25. Vendosni një 
pikturë të Jezusit 
me fëmijët në 
krye të klasës dhe 
ftojeni çdo fëmijë 
të ngjisë dorën 
e dytë prej letre 
pranë pikturës. 
Shpjegoni se 
mbajtësit e priftë-
risë kanë fuqinë të 
veprojnë në emrin 
e Jezu Krishtit; 
ata mund të na 
bekojnë njësoj siç 
do të bënte Jezusi 
nëse do të ishte këtu.

Java 4: Unë mund të shkoj në tempull që të marr ordinancat e tempullit 
për paraardhësit e mi kur të rritem.

Përcaktoni doktrinën dhe nxitni të kuptuarit 
(duke ngjyrosur): Kujtojuni fëmijëve se ne duhet 
të marrim ordinanca të caktuara priftërie përpara 
se të mund të kthehemi të jetojmë me Atin Qiellor. 
Kërkojuni atyre të përmendin disa nga ato ordi-
nanca. Shpjegoni se shumë njerëz kanë vdekur pa 
pasur mundësi t’i merrnin këto ordinanca dhe ata 
kanë nevojë për ndihmën tonë. Tregojuni fëmijëve 
rreth njërit prej paraardhësve tuaj që vdiq para se 
t’i merrte këto ordinanca. Jepini secilit fëmijë një 
skicë të thjeshtë njeriu të prerë në letër. Kërkojuni 

atyre të vizatojnë veten në njërën anë të letrës dhe 
një vizatim të paraardhësit për të cilin i treguat, 
në anën tjetër. (Nëse fëmijët e njohin një nga par-
ardhësit tuaj që ka vdekur pa marrë ordinancat e 
priftërisë, ata mund ta vizatojnë atë njeri.) Vërini 
ata të përsërisin temën e kësaj jave ndërsa mbajnë 
njeriun e tyre prej letre përpara vetes. Kërkojuni 
atyre të paraqesin vizatimin e vetes kur thonë 
fjalën “unë” dhe vizatimin e paraardhësit kur të 
thonë fjalën “paraardhës”.

Nëpërmjet  
PRIFTËRISË  

ne marrim ordinancat e 
shpëtimit.

Pagëzimi

Konfirmimi

Shugurimi  
i Priftërisë

Indaumenti  
i Tempullit

Vulosja në 
Tempull

Shiritat e shkruar mund të merren 
tek adresa sharingtime .lds .org



Nëntor Unë Mund të Zgjedh Tani 
të Jem një Misionar
Pastaj u tha atyre: “Dilni në mbarë botën dhe i predikoni ungjillin çdo krijese”  
(Marku 16:15).
Plotësojini idetë që jepen këtu, me disa nga tuajat. Çdo javë, planifikoni mënyra për të (1) përca-
ktuar doktrinën, (2) për t’i ndihmuar fëmijët që ta kuptojnë atë dhe (3) për t’i ndihmuar ata që ta 
zbatojnë atë në jetën e tyre. Pyeteni veten: “Çfarë do të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si 
mund t’i ndihmoj ata të ndiejnë Shpirtin?”

Java 1: Unë mund të jem një misionar duke u shërbyer të tjerëve.

Nxitni të kuptuarit (duke interpretuar role): 
 Lexoni te Mateu 25:34–40 dhe shpjegoni se kur ne 
u shërbejmë të tjerëve, ne jemi duke i shërbyer edhe 
Atit Qiellor (shih Mosia 2:17) dhe që shërbimi do të 
na sjellë lumturi e 
do të na ndihmojë 
të jemi në gjendje 
të jetojmë përsëri 
me Perëndinë. 
Vërini disa fëmijë 
të interpretojnë 
në role disa vepra 
shërbimi, siç janë 
t’i japësh ushqim 
një të urituri, t’i 
bësh shoqëri një 
të vetmuari ose 
të vizitosh një të 
sëmurë. Lërini fë-
mijët të gjejnë atë 
që po ndodh në se-
cilin nga interpretimet. Paraqisni fotografinë e disa 
misionarëve. Pyetini si po i shërbejnë Perëndisë 
misionarët. Shpjegoni se kur u shërbejmë të tjerëve, 
ne jemi njëkohësisht edhe misionarë.

Nxitni zbatimin (duke luajtur një lojë): Bëni 
një fushë loje me një shteg të përbërë nga gjashtë 
ngjyra të ndryshme që të çon për te Jezusi. Përga-
titni një zar me gjashtë anë të ngjyrosura në për-

puthje me ngjyrat 
në fushën e lojës. 
Në secilën ngjyrë 
shkruani emrin e 
një njeriu që fëmi-
jët mund t’i shër-
bejnë, si p.sh. një 
prindi, një miku 
dhe një finji. Zgji-
dhni një fëmijë që 
të rrotullojë zarin 
dhe të thotë se si 
mund t’i shërbejë 
ai ose ajo njeriut 
të cilit i ka rënë. 
Pastaj vëreni fëmi-

jën të lëvizë një gur 
tek katrori pasardhës që i përgjigjet ngjyrës së zarit. 
Përsëriteni me fëmijë të tjerë derisa guri të arrijë pi-
kturën e Shpëtimtarit. Kujtojuni fëmijëve se kur u 
shërbejmë të tjerëve, ne po i shërbejmë Perëndisë.  

Java 2: Unë mund të jem një misionar duke dhënë një shembull të mirë.

Përcaktoni doktrinën (duke parë një mësim 
me sende): Përpara orës së Fillores, ndërtoni një 
strukturë me blloqe dhe mbulojeni që fëmijët të 
mos e shohin. (Nëse nuk keni blloqe, ju mund të 
bëni një vizatim në dërrasë dhe mbulojeni vizati-
min me një copë letër.) Përshkruajeni strukturën 
e fshehur dhe mënyrën si e ndërtuat. Pastaj jepuni 
disa fëmijëve disa blloqe dhe kërkojuni atyre të 
ndërtojnë një strukturë që përputhet me atë që 
ndërtuat ju. Pasi të mbarojnë, zbulojeni strukturën 
tuaj dhe dalloni ndryshimet mes të dyjave. Kë-
rkojuni fëmijëve ta rindërtojnë strukturën e tyre 
ndërsa e shikojnë shembullin tuaj. Shpjegoni se 
shumë gjëra janë më të thjeshta nëse ndjekim një 
shembull.

Përfitoni nga mundësitë 
që ju jepen për t’i nxitur 
fëmijët që të mendojnë. 

Sfidimi i mendjeve të tyre 
me pyetje ose situata të 

përshtatshme për moshën 
e tyre ndihmon nxënien.

Lojëra: Lojërat u japin 
larmi mësimeve dhe u 
lejojnë fëmijëve të ndërve
projnë me njëritjetrin si 
dhe të përforcojnë parimin 
e ungjillit që po u jepet 
mësim në një mënyrë 
zbavitëse.
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Kur i shërbej familjes sime dhe të 
tjerëve, unë po i shërbej Perëndisë.

Fusha e lojës dhe zari mund të merren tek adresa sharingtime .lds .org



23

Planifikoni mënyra se si 
të tërhiqni vëmendjen e 
fëmijëve në fillim të një 
aktiviteti. Për shembull,  
në këtë aktivitet fëmijët  
do të kenë interes nëse  
ata thonë më parë se çfarë 
do të dalë nga çanta.

Nxitni të kuptuarit dhe zbatimin (duke dë
gjuar ngjarje dhe duke kënduar këngë): Paraqitni 
pikturat dhe tregoni shkurtimisht ngjarjet në të 
 cilat të rinjtë dhanë shembuj të mirë (për shembull, 
 Danieli dhe shokët e tij që nuk pranuan të pinin 
verën e mbretit [shihni Danieli 1:5–16];  Shadraku, 
Meshaku, dhe Abed-nego [shih Danieli 3:4–29]; 
dhe Danieli në gropën e luanëve [shihni 
Danieli 6]). Para-
qitni një fotografi 
të misionarëve dhe 
pyetini fëmijët si janë 
duke dhënë shembuj 
të mirë misionarët. 
Shpjegoni se kur ne 
japim një shembull të mirë, ne jemi edhe misio-
narë, sepse shembulli ynë mund t’i ndihmojë të 

tjerët të mësojnë më shumë rreth Jezu Krishtit. Tre-
goni për raste kur ju keni parë fëmijë në lagjen apo 
degën tuaj të japin shembuj të mirë.

Kërkojuni fëmijëve të këndojnë “Mirësia Fillon Tek 
Unë” (HKF, f. 63). Ndërsa ata këndojnë, vërini të 
kalojnë dorë më dorë një diell të bërë me një copë 
letre. Sa herë që ndalon muzika, kërkojini fëmijës 
që mban diellin, të thotë se si mund të jetë ai ose 
ajo një shembull i mirë (për shembull, duke qenë 
i sjellshëm, duke thënë të vërtetën ose duke ftuar 
miqtë në Fillore).

Ftojeni çdo fëmijë të bëjë diellin e vet prej letre me 
fjalët “Unë Mund të Jem një Shembull i Shndrit-
shëm” të shkruara mbi të. Vërini fëmijët të mbajnë 
lart diejt e tyre ndërsa këndojnë “Mirësia Fillon Tek 
Unë” (HKF, f. 63).

Java 3: Unë mund t’u mësoj miqve të mi rreth Jezu Krishtit dhe Kishës së Tij.

Përcaktoni doktrinën (duke parë një de
monstrim): Shtrëngojani dorën një ose më shumë 
fëmijëve dhe interpretoni në role sikur i ftoni 
ata të vijnë në Fillore dhe të mësojnë për Jezu 
 Krishtin. Udhëzojini ata që marrin një ftesë, që 
të ftojnë të tjerët derisa të gjithë fëmijët të jenë 
ftuar. Shpjegoni se Zoti dëshiron që të gjithë ne të 
jemi misionarë duke u mësuar miqve tanë rreth 
Jezu Krishtit dhe Kishës së Tij.

Nxitni zbatimin (duke dëgjuar një histori): Tre-
goni historinë që Presidenti Spenser W. Kimball 
tregoi për një djalë të Fillores që ishte një misionar 
i mirë: Një burrë në një tren e pyeti djalin rreth 
Kishës Mormone. Djali recitoi të gjitha Nenet e 

 Besimit. Burrit i la kaq shumë mbresa fakti që  
djali e dinte se çfarë besonte sa që shkoi në Solt- 
Lejk-Siti për të mësuar më shumë rreth Kishës 
 (shihni Conference Report, tetor 1975, f. 117–119; 
ose Ensign, nëntor 1975, f. 77–79). Shpjegoni se 
nxënia e Neneve të Besimit mund të na ndihmojë 
te jemi misionarë tani.

Nxitni zbatimin (duke përsëritur Nenet e Besimit): 
Përgatitni 13 copa letre me një numër nga 1 deri 
në 13 secila. Ndajini fëmijët në grupe. Vëreni çdo 
grup të zgjedhë një copë letre dhe të punojnë së 
bashku për të mësuar nenin e besimi që i përgjigjet 
atij numri. Kur secili grup të jetë gati, vërini ata t’ua 
recitojnë nenin fëmijëve të tjerë dhe pastaj të ma-
rrin një letër tjetër. Vazhdoni derisa ta lejojë koha.

Java 4: Unë mund të përgatitem tani për të shërbyer në një mision kohëplotë.

Përcaktoni doktrinën (duke parë sende të li
dhura me punën misionare): Përgatitni një çantë 
të vogël ose një valixhe të mbushur me gjëra që 
i përdorin misionarët kohëplotë, si p.sh këpucët 
e së dielës dhe shkrimet e shenjta. Ftojini disa 
fëmijë t’i nxjerrin këto artikuj nga çanta dhe t’ia 
tregojnë pjesës tjetër të fëmijëve. Pyetini fëmijët 
pse vetëm të pasurit e këtyre objekteve nuk e bën 
dikë të përgatitur për të qenë një misionar. Lexoni 
Doktrina e Besëlidhje 84:62 dhe ftojini fëmijët të 
dëgjojnë për të gjetur diçka që i duhet çdo misio-
nari (dëshmia). Jepni dëshmi për rëndësinë e  
fitimit të një dëshmie vetjake.

Nxitni të kuptuarit (duke parë figura dhe duke 
iu përgjigjur pyetjeve): Ndihmojini fëmijët të 
kuptojnë pjesët kryesore të një dëshmie. Paraqitni 
figura që përfaqësojnë disa nga ato pjesë (për 
shembull që Ati Qiellor na do, që Jezu Krishti është 
Shpëtimtari ynë, që Jozef Smithi është një profet, 
që Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të 

Mëvonshme është Kisha e vërtetë e Zotit dhe që ne 
udhëhiqemi nga një profet i gjallë). Bëni pyetje të 
ndryshme për çdo figurë, si p.sh: Çfarë ose kush 
është ky? Çfarë dini për këtë? Si mund ta forconi 
dëshminë tuaj për këtë? Kërkojuni fëmijëve të 
përmendin emrat e njerëzve me të cilët ata mund 
të ndajnë dëshminë e tyre. Jepni dëshmi se ndërsa 
fëmijët e ndajnë atë që dinë me të tjerët, dëshmitë 
e tyre do të rriten dhe ata do të përgatiten për të 
shërbyer në misione.

Këshillë: Mbani para
sysh të përdorni shkrimin 
e shenjtë mujor në çdo më
sim të kohës së përbashkët. 
Ju mund të dëshironi ta 
paraqitni temën mujore në 
klasën e Fillores.
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Java 2: Jezu Krishti është 
Biri i Perëndisë.
“Vër re, unë jam Jezu Krishti, Biri i Perëndisë. Unë jam jeta dhe drita e botës”  
(DeB 11:28).
Plotësojini idetë që jepen këtu me disa nga tuajat. Çdo javë, planifikoni mënyra për të (1) përca-
ktuar doktrinën, (2) për t’i ndihmuar fëmijët që ta kuptojnë atë dhe (3) për t’i ndihmuar ata që ta 
zbatojnë atë në jetën e tyre. Pyeteni veten: “Çfarë do të bëjnë fëmijët për të mësuar dhe si 
mund t’i ndihmoj ata të ndiejnë Shpirtin?”

Java 1: Ati Qiellor dërgoi Birin e Tij në tokë.

Përcaktoni doktrinën (duke përsëritur një varg 
me gjeste): Përsëritini disa herë me fëmijët vargun 
me gjestet e mëposhtme:

Ati Qiellor dërgoi Birin e Tij në tokë.
Ai erdhi si një foshnjë. (përkundni krahët)
Ai u rrit si ti dhe unë. (përkulni belin dhe ngrihuni 

me ngadalë)
Për shkak se Ai na deshi, (duart në zemër) Ai vdiq 

për ne. (uluni)
Për shkak se Ai u ringjall, ne do të jetojmë sërish! 

(ngrihuni përsëri në këmbë)

Shpjegoni se në shkrimet e shenjta Jezusi na thotë 
se Ai është Biri i Perëndisë. Lexoni Doktrina e 
 Besëlidhje 11:28 së bashku me zë të lartë. ( Ju 

mund t’i ftoni fëmijët më të vegjël të thonë “Biri 
i Perëndisë” kur ju të lexoni atë pjesë të shkrimit 
të shenjtë.)

Nxitni të kuptuarit (duke vizatuar dhe duke 
dëgjuar një histori): Vëreni secilin fëmijë të viza-
tojë një skenë ose një njeri nga historia e lindjes 
së Jezu Krishtit (për shembull, Marinë, Jozefin ose 
barinjtë). Ritregojeni ngjarjen nga Lluka 2:4–17 
dhe Mateu 2:1–12. Ftojini fëmijët t’i mbajnë lart 
vizatimet e tyre në momentet e duhura gjatë hi-
storisë. Ju mund të dëshironi të këndoni këngë të 
Krishtlindjes nga libri Himne dhe Këngë të Fëmijëve 
gjatë këtij aktiviteti (shihni faqet 52–53). Për sugje-
rime rreth përdorimit të muzikës gjatë mësimdhë-
nies, shih TNGC, f. 172–175.

Java 2: Jezusi u rrit në dituri e shtat e në hir përpara Perëndisë dhe njeriut.

Përcaktoni doktrinën (duke kënduar një  këngë 
dhe duke mësuar përmendësh një shkrim të shenjtë): 
Paraqitni pikturat që paraqesin përparimin e 
Krishtit nga i sapolindur në fëmijë e në të rritur. 
Kërkojuni fëmijëve t’i thonë njëri-tjetrit se çfarë na 
mësojnë këto piktura për Jezu Krishtin. Ndihmo-
jini fëmijët ta mësojnë përmendësh Lluka 2:52 
duke përdorur veprime të thjeshta për të përfaqë-
suar mënyrat se si u rrit Jezusi: në dituri (tregoni 
me gisht kokën), në shtat (tendosni muskujt) dhe në 
hir përpara Perëndisë (kryqëzoni krahët) dhe nje-
riut (përshëndetni me dorë një mik).

Nxitni zbatimin (duke lexuar shkrimet e shenjta 
dhe duke marrë pjesë nëpër aktivitete): Ndajeni 
klasën në katër zona dhe vendosni në secilën 
zonë një nga shenjat e mëposhtme: Jezusi u rrit 
në dituri –DeB 88:118; Jezusi u rrit në shtat –DeB 
89:20; Jezusi u rrit në hir përpara Perëndisë –DeB 
88:63;  Jezusi u rrit në hir përpara njeriut –Fjalët e 
Urta 18:24. Përgatitni një aktivitet të thjeshtë për 
çdo zonë, si p.sh. pyetje të përshtatshme me mo-
shën lidhur me Atin Qiellor dhe urdhërimet e Tij 
 (“dituri”), një metër matës për të shënuar gjatësinë 

Kur i lejoni fëmijët të 
marrin pjesë në tregimin 

e historisë i mbani 
ata të vëmendshëm 
dhe të angazhuar.

Në këtë aktivitet, fëmijët mund të lidhen me Jezu Krishtin 
duke u njohur se Ai u rrit njësoj si ata.

Dhjetor

Jezusi 
u rrit në 
shtat

Jezusi u rrit 
në hir përpara 

Perëndisë
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dhe një letër për të bërë vizatime të ushqimeve 
të shëndetshme (“shtat”) dhe ngjarje nga Friend 
ose  Liahona për dëshminë dhe miqësinë (“në hir 
përpara Perëndisë” dhe “në hir përpara njeriut”). 
Shpjegoni se të gjithë ne rritemi në të njëjtat më-
nyra si Jezusi – “në dituri e shtat e në hir përpara 

Perëndisë dhe njeriut” (Lluka 2:52). Ndajini fëmijët 
në katër grupe dhe kërkojini një të rrituri të drej-
tojë secilin grup për te një nga shenjat, ku do të 
lexojnë shkrimin e shenjtë së bashku dhe të marrin 
pjesë në aktivitet. Vini muzikë të qetë kur të jetë 
koha që fëmijët të lëvizin për te një shenjë tjetër.

Java 3: Jezu Krishti është drita dhe jeta e botës.

Përcaktoni doktrinën (duke bërë një aktivi
tet me shkrime të shenjta): Vendosini pikturat e 
lindjes dhe vdekjes së Krishtit në anë të kundërta 
të klasës. Thuajuni fëmijëve që do të lexoni disa 
shkrime të shenjta që flasin rreth shenjave të 
lindjes së Jezusit ose shenjave të vdekjes së Tij. 
 Kërkojuni fëmijëve të kthehen me fytyrë nga pi-
ktura që përshtatet me shkrimet e shenjta që ju 
lexoni. (Nëse keni pak fëmijë në Fillore, ju mund 
të dëshironi t’i vini fëmijët të ecin drejt pikturave.) 
Lexoni 3 Nefi 1:15, 19, 21; 8:20, 22–23. Diskutoni 
se si i solli Jezu Krishti dritë botës. Kërkojuni fë-
mijëve t’i mbulojnë sytë dhe të përfytyrojnë disa 
vështirësi që mund të hasin nëse do të ishin të de-
tyruar të jetonin pa dritë. Krahasojini këto vështi-
rësi me ato që do të hasnim nëse nuk do të kishim 
ungjillin e Jezu Krishtit. Lexoni Gjoni 8:12 dhe 
ftojini fëmijët të dëgjojnë për të gjetur çfarë duhet 
të bëjmë për të mos ecur në errësirë.

Nxitni të kuptuarit (duke luajtur lojën e gjetjes): 
Shpjegoni se shumë simbole na ndihmojnë të kuj-
tojmë se Jezusi është drita e botës; disa nga simbo-
let përdoren gjatë Krishtlindjes. Vendosini disa nga 
këto simbole (si p.sh qirinj, yll prej letre ose drita) 
në një çantë. Kërkojini një fëmije të fusë dorën 
në çantë, të prekë një nga sendet pa e parë atë, të 
gjejë çfarë është dhe pastaj t’ia tregojë atë fëmijëve 
të tjerë. Kërkojini fëmijës të tregojë diçka që Jezu 
 Krishti bëri për të sjellë dritë në jetët tona. Përsëri-
teni me sendet e tjera.

Nxitni zbatimin (duke vizatuar një figurë): 
 Jepini secilit fëmijë një diell prej letre. Vërini ata të 
shkruajnë pse të bëjnë një vizatim të një mënyre se 
si do ta ndjekin ata dritën e Jezu Krishtit. Nxitini 
ata t’ua tregojnë familjeve letrat e tyre.

Java 4: Jozef Smithi e pa dhe dëshmoi për Jezu Krishtin.

Nxitni të kuptuarit (duke hapur dhurata): Mbë-
shtillni një pikturë të Vegimit të Parë për dhuratë. 
Shpjegoni që shumë njerëz japin dhurata për të 
festuar ditëlindjet. Pyetini ata se ditëlindjen e kujt 
festojmë ne gjatë Krishtlindjes. Shpjegoni se një 
njeri tjetër shumë i rëndësishëm e ka ditëlindjen 
në dhjetor. Ftoni një fëmijë ta hapë dhuratën për 
të zbuluar cili është ai njeri. Thuajuni fëmijëve se 
23 dhjetori është ditëlindja e Jozef Smithit. Disku-
toni për Vegimin e Parë dhe shpjegoni se neve na 
janë dhënë dhurata të rëndësishme për shkak se 
Jozef Smithi e pa dhe dëshmoi për Jezu Krishtin. 
Shkruani në dërrasë: “Neve na janë dhënë dhu-
rata për shkak se Jozef Smithi e pa dhe dëshmoi 
për Jezu Krishtin”. Përgatitni katër copa të më-
dha letre, me një nga dhuratat e mëposhtme të 
shkruara te secila: “Ne kemi Librin e Mormonit.” 
“Ne kemi Kishën e vërtetë në tokë sot.” “Ne kemi 
Priftërinë.” “Ne e dimë se Ati Qiellor i dëgjon dhe 
u përgjigjet lutjeve.”

Ndajini fëmijët në katër grupe. Jepini secilit grup 
një nga letrat dhe kërkojuni atyre të bëjnë një viza-
tim të asaj dhurate. Kërkojuni atyre t’ia japin vizati-
min e tyre një grupi tjetër si dhuratë. Ftojeni secilin 
grup që të paraqesë e të shpjegojë dhuratën e vet 
dhe ta vendosë vizatimin në dërrasë.

Nxitni zbatimin (duke dëshmuar për Jezu 
 Krishtin): Bëjini fëmijët të mbyllin sytë e të me-
ndojnë për dikë me të cilin mund të ndajnë dhura-
tën e ungjillit. Thuajuni atyre se ata mund të jenë si 
Jozef Smithi e të dëshmojnë për Jezu Krishtin.

Përsëritje: Dhjetori është 
një muaj i mirë për të bërë 
përsëritje. Mbani parasysh 
përsëritjen e një aktiviteti 
nga një mësim më i her
shëm, duke i ftuar fëmijët 
të tregojnë mënyra se si 
e jetuan doktrinën gjatë 
javës, ose duke i pyetur 
se si ia treguan doktrinën 
familjeve të tyre.

Neve na janë dhënë dhurata për 
shkak se Jozef Smithi e pa dhe 

dëshmoi për Jezu Krishtin

Ne kemi  
Librin e Mormonit.

Ne kemi  
Kishën e vërtetë 

në tokë sot.

Ne e dimë se  
Ati Qiellor i 

dëgjon dhe u  
përgjigjet lutjeve.

Ne kemi 
Priftërinë.

Shiritat e shkruar mund të merren 
tek adresa sharingtime .lds .org

Vizatimet me diell mund të merren 
tek adresa sharingtime .lds .org
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Si Përdoret Muzika në Fillore
Synimi i muzikës në Fillore është që t’u mësohet fëmijëve ungjilli i Jezu Krishtit dhe që ata të 
 ndihmohen për të mësuar ta jetojnë atë. Këngët e Fillores e bëjnë nxënien më të kënaqshme,  
i ndihmojnë fëmijët t’i mësojnë dhe t’i mbajnë mend të vërtetat e ungjillit dhe të ftojnë Shpirtin  
në Fillore.

Më poshtë gjenden teknika që do t’ju ndihmojnë t’ua mësoni ungjillin fëmijëve nëpërmjet 
 muzikës. Shembujt do t’ju ndihmojnë me këngët e sugjeruar në këtë orientues. Shihni pjesët 
“Si ta Përdorim Muzikën në Fillore” në orientimet e viteve 2010 dhe 2011 për ide të mëtejshme.

Mësojani Ungjillin nëpërmjet Muzikës.

Disa nga mësimet më të mira të dhëna në Fillore 
jepen nëpërmjet muzikës. “Muzika mund të rrisë 
të kuptuarin e fëmijëve rreth parimeve të ungjillit 
dhe të forcojë dëshmitë e tyre” (TNGC, f. 174). 
Mbani parasysh të bëni pyetje rreth një kënge 
që t’i ndihmoni fëmijët të kuptojnë domethënien 
e saj. Për shembull, “Bëj Ç’Ësht’ e Drejt’” (HKF, 
f. 34) na mëson se ne nuk lihemi t’i marrim 
vendimet vetëm në jetë, Shpirti i Shenjtë do të 
na drejtojë që të bëjmë zgjedhje të drejta. Viza-
toni konturin e tri stemave ZTD në dërrasë dhe 
shkruani brenda tyre pyetjet e mëposhtme: “Kush 
do të më drejtojë të zgjedh të drejtën?” “Kush do 
të ndihmojë për të ndriçuar mbi mua?” dhe “Çfarë 

më premtohet nëse zgjedh të drejtën?” Tregoni për 
nga stema e parë, lexojeni pyetjen së bashku dhe 
kërkojuni fëmijëve të dëgjojnë ndërsa ju e kën-
doni këngën dhe pastaj të ngrihen në këmbë kur 
të dëgjojnë përgjigjen. Vërini ta këndojnë përgji-
gjen me ju njëzëri disa herë. Kjo do t’i ndihmojë 
ata t’i lidhin fjalët me melodinë. Përsëriteni me 
pyetjet e tjera. Diskutoni frazat ose fjalët që mund 
të jenë të vështira për t’u kuptuar nga fëmijët. 
Këndojeni të gjithë këngën dhe kujtojini fëmijëve 
që kur e këndojnë atë, ata po dëshmojnë se Shpi-
rti i Shenjtë do të na ndihmojë nëse ne dëgjojmë 
dhe bëjmë zgjedhje të drejta.

Përfshijini të Gjithë Fëmijët në Aktivitetet Muzikore

Fëmijët e të gjitha moshave dhe aftësive reagojnë 
ndaj muzikës dhe kënaqen duke marrë pjesë 
në aktivitete muzikore. Ritmet e këngëve i ndi-
hmojnë fëmijët të mbajnë mend atë që kënduan 
dhe mesazhin e fjalëve. Ndërsa këndoni “Bëj 
Ç’Ësht’ e Drejt’” (HKF, f. 34), mbani parasysh të 
ndryshoni ritmin dhe volumin e këngës. Mbani 
parasysh mësimdhënien e termave muzikorë si 
legato (ngadalë e qetësisht) dhe staccato (shpejt e 
jonjëtrajtësisht) dhe t’i lini fëmijët ta këndojnë kë-
ngën në të dyja mënyrat.

Fëmijëve u pëlqen të marrin pjesë në lëvizje si p.sh 
duatrokitjet për të mbajtur ritmin ose përputhja 
e veprimeve me duar me fjalët. Veprimet me duar 
do t’i ndihmojnë fëmijët të përqendrohen tek fjalët 
e këngës. Ftojini fëmijët të sajojnë veprimet e tyre 
për ndonjë këngë (disa veprime mund të mos jenë 
të përshtatshme për paraqitjen në mbledhjen e 
sakramentit).

Bëni pyetje: Përdorni 
pyetjet për t’i përfshirë 
fëmijët. Pyetjet ndihmojnë 
të përqendrojnë dëgjimin e 
fëmijëve dhe rrisin të ku
ptuarin e tyre për parimet 
e ungjillit. Mbani mend që 
t’i shtroni pyetjet në një 
mënyrë të tillë që fëmijët 
të mund të zbulojnë për
gjigjen ndërsa këndojnë 
këngën.

Përforconi parimet 
e ungjillit: Paraqitja e 
muzikës në kohën e përba
shkët ndihmon për të për
forcuar parimet e dhëna 
mësim nga presidenca e 
Fillores. “Muzika është një 
mënyrë e shkëlqyer për të 
ftuar shpirtin e Zotit në 
mësimet tuaja. Muzika 
na ndihmon të shprehim 
ndjenjat që mund të jetë 
vështirë për t’i shprehur 
me fjalë” (Libri Udhëzues 
i Mësimdhënies [2001], 
f. 10).
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Këshillë: Nxitini fëmijët 
t’i këndojnë këngët e Fillo
res në mbrëmjet famijare, 
gjatë studimit të shkrimeve 
të shenjta dhe në raste të 
tjera të përshtatshme.

Përsëritini Këngët për të Përforcuar Parimet e Ungjillit

Ndërsa u mësoni një këngë, do t’ ju duhet ta përsë-
risni atë shpesh që fëmijët ta mësojnë. Do t’u du-
het edhe t’i përsërisni këto këngë përgjatë vitit për 
t’i mbajtur të freskëta në mendjet e fëmijëve. Pasi 
t’ua keni mësuar një këngë, përsëriteni dhe këndo-
jeni në një larmi mënyrash zbavitëse. Vazhdoni t’i 
këndoni këngët edhe pas paraqitjes në mbledhjen 
e sakramentit në mënyrë që fëmijët t’i mbajnë 
mend. Mbani parasysh që t’i shkruani këngët që 
dëshironi që fëmijët t’i përsërisin mbi sende të 
ndryshme (për shembull lulet në një vazo, peshk 
letre në një pellg, pendët mbi një gjel, gjethet në 
një pemë, ose zemrat e ngjitura nëpër dhomë). Kë-
rkojuni fëmijëve të zgjedhin çdo herë nga një send 
dhe më pas këndoni këngën. Më poshtë keni disa 
ide të mëtejshme për mënyrën se si t’i përsërisni 
këngët (objektet ilustruese mund të merren tek 
adresa sharingtime.lds.org):

• Kubi që Këndon: Bëni një kub me një veprim të 
ndryshëm të shkruar në çdo anë. Kërkojini një 
fëmije ta rrotullojë kubin për të përcaktuar se 
cilin veprim do të bëjnë ata ndërsa këndojnë.

• Të Këndojnë Vajzat/Të Këndojnë Djemtë: Bëni një 
vizatim të një djali dhe një vizatim të një vajze 
dhe ngjitini në shkopinj të ndarë. Ndërsa për-
sërisni një këngë, ndryshoni figurat që paraqe-
sin se kush duhet të këndojë. Kjo do t’i mbajë 
fëmijët e angazhuar në mënyrë aktive.

• Kukulla që Këndojnë: Bëni një kopje dhe pritni 
një nga ilustrimet në faqen 63 të manualit 
të çerdhes Kujdesuni Për të Vegjlit Tuaj, për ta 
ngjyrosur secili. Ngjitni çdo ilustrim në një 
qese letre për të bërë kukulla. Ftojini fëmijët të 
këndojnë me kukullat e tyre.

• Hedhja e Shportës: Ftojeni një nga fëmijët të he-
dhë një bishtajë ose një copë letër të bërë shuk 
në një shportë. Nëse ai ose ajo ia del që në për-
pjekjen e parë, vërini fëmijët ta këndojnë va-
rgun njëherë; nëse i duhen dy përpjekje, vërini 
ta këndojnë vargun dy herë e kështu me radhë.
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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 kufizuara. Fillorja është një 
vend ku çdo fëmijë duhet të mirëpritet, ta duan, të edukohet dhe të përfshihet. Në këtë atmo-
sferë 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.

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

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

 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 më-
suese 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 na ka mësuar: “Qartazi, 
atyre prej nesh që u janë besuar fëmijët e çmuar, 
u është dhënë një përgjegjësi e shenjtë e fisnike, 
sepse ne jemi ata që Perëndia i ka caktuar t’i rre-
thojnë fëmijët 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).

Disa fëmijë me aftësi të 
kufizuara 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.

Për më shumë info-
rmacion mbi mënyrën se 
si t’i ndihmoni fëmijët me 
aftësi të kufizuara shihni 
Teaching, No Greater 
Call, f. 38–39 dhe  
disabilities .lds .org.

Përshtatja e mësimeve:  
Juve mund t’ju duhet  
t’i përshtatni kohët  
e përbashkëta për  
fëmijët me aftësi të kufi
zuara. Shihni adresën  
sharingtime .lds .org  
për disa shembuj rreth 
mënyrës si ta bëni këtë.

Figurat mund të merren tek adresa sharingtime .lds .org
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I Have a Body like 
Heavenly Father’s


I have two feet like 
Heavenly Father.


I have two hands like
Heavenly Father.


I have a face like 
Heavenly Father.


Unë Kam një Trup 
si ai i Atit Qiellor


Unë kam një fytyrë 
si Ati Qiellor.


Unë kam dy duar 
si Ati Qiellor.


Unë kam dy këmbë 
si Ati Qiellor.
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