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Mësimdhënia me Këtë Manual

Ky manual përmban mësime për t’i zhvilluar me fëmijë që mbushin tre vjeç nga 1
janari. Mësuesit mund ta përshtasin gjithashtu manualin për ta përdorur me fëmijë të
moshës nga 18 muajsh deri 3 vjeç. Nëse Filloren e frekuentojnë fëmijë nën moshën
tre vjeç, ata duhet të shkojnë në një klasë të çerdhes, veçmas nga tre vjeçarët, për-
veçse kur lagjja ose dega është shumë e vogël. Nëse në një lagje ose degë ka më
shumë se tetë ose dhjetë fëmijë të së njëjtës moshë, klasa mund të ndahet.

Mësuesit e fëmijëve të çerdhes duhet të shohin përveç këtij seksioni edhe seksionin
“Përshtatja e Manualit për ta Përdorur në Çerdhe”, që fillon në faqen x.

Udhëheqësit dhe mësuesit duhet të vendosin plot lutje se si t’i organizojnë sa më
mirë orët e mësimit dhe përdorimin e mësimeve e të aktiviteteve të këtij manuali
për të plotësuar nevojat e fëmijëve në lagjen ose degën e tyre.

KLASA E
TREVJEÇARËVE Fëmijët që kanë mbushur moshën tre vjeç që nga 1 janari, shkojnë në klasën e

trevjeçarëve.

Qëllimi

Qëllimi i klasës së trevjeçarëve është të ndihmojë fëmijët të zhvillojnë kuptim dhe
dashuri për Atin Qiellor dhe Jezu Krishtin, të përfshihen në përvoja të këndshme
në Fillore dhe të rritin ndjenjat e vetëvlerësimit.

Lutja

Secila periudhë e mësimit duhet të hapet dhe të mbyllet me lutje nga një fëmijë.
Zakonisht, lutja e hapjes do të bëhet në fillim të orës së mësimit dhe lutja e mbylljes
do të bëhet në fund të saj. Mësojini fëmijët të bëjnë lutje të shkurtra, të thjeshta.
Ndihmojini sipas nevojës.

Programimi i Kohës

Kjo klasë siguron një kalim gradual nga klasa e çerdhes tek Fillorja e rregullt. Gjatë
pjesës së parë të vitit, mund të dëshirohet nga tre vjeçarët të zhvillojnë kohën për
të ndarë dhe atë të aktivitetit në klasën e tyre. Gjatë pjesës tjetër të vitit, ata mund
të shkojnë për kohën për të ndarë me fëmijët e tjerë të Fillores. Pjekuria e fëmijëve
të klasës do të përcaktojë kohën se kur do ta bëjë klasa ndryshimin. Vëzhgojini
fëmijët për të parë se kur janë gati dhe këshillohuni me presidencinë e Fillores për
të përcaktuar se kur duhet të bëhet ndryshimi. Trevjeçarët mund të shkojnë gjatë
gjithë vitit me fëmijët e tjerë të Fillores për ushtrimet e hapjes dhe të mbylljes.

Fillorja normalisht zgjat 1 orë e 40 minuta. Ushtrimet e hapjes dhe të mbylljes
zgjasin 20 minuta, me 5 minuta që fëmijët të shkojnë nëpër klasat e tyre. Nëse
trevjeçarët e zhvillojnë kohën për të ndarë në klasën e tyre, kohëzgjatja e mësimit
është 75 minuta. Programimi i sugjeruar që vijon mund të rregullohet sipas nevo-
jave lokale:
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Koha e Përshëndetjes: 10-15 minuta
Koha e Mësimit: 25-30 minuta
Koha për të Ndarë dhe e Aktivitetit: 20-25 minuta
Koha e Mbylljes: 10-15 minuta

Kur trevjeçarët marrin pjesë në kohën për të ndarë bashkë me pjesën tjetër të
Fillores, koha në klasë do të zgjasë 40 minuta dhe do të përbëhet nga koha e
mësimit dhe kohë të shkurtra të përshëndetjes dhe të mbylljes.

Koha e Përshëndetjes: Qëllimi i kohës së përshëndetjes është të lejojë fëmijët të
flasin dhe ndërveprojnë me mësuesin dhe njëri-tjetrin në një mjedis të shpenguar.
Fëmijët ndihen më të sigurt e më mirë për praninë në Fillore nëse janë të lirë të
lëvizin përreth gjatë kësaj kohe.

Ndihmojeni çdo fëmijë të ndihet i mirëpritur dhe rehat në klasë. Tregojini dashuri,
ngrohtësi dhe respekt nëpërmjet fjalëve dhe veprimeve tuaja. Diskutoni nevojat
dhe interesat e fëmijëve. Tema të përshtatshme diskutimi mund të përfshijnë:

• Përvoja të kohëve të fundit në jetën e fëmijëve, të tilla si mbërritja e një
foshnjeje në shtëpi apo një shëtitje familjare.

• Festa të veçanta.

• Motin.

• Vrojtime të natyrës.

• Aftësi shoqërore të tilla si dëgjimi, ndarja ose përdorimi i sjelljeve të mira.

• Veprime mirësie.

Gjatë kësaj kohe mund të përdoren edhe vjersha të shkurtra që shoqërohen me
gjeste, ushtrime të gjymtyrëve dhe trupit si dhe këngë për të ndihmuar që fëmijët
të kapërcejnë shqetësimin.

Koha e Mësimit: Ndiqni skemën e përgjithshme për çdo mësim, duke e përshtatur
si të jetë e nevojshme për klasën tuaj. Përqendrohuni tek kuptimi dhe interesat e
fëmijëve. Zgjidhni histori dhe aktivitete që do t’u mësojnë më mirë pjesëtarëve të
klasës tuaj parimet e rëndësishme të mësimit. Nga seksioni “Aktivitete Pasuruese”
zgjidhni ato aktivitete që ndieni se do të funksionojnë mirë me fëmijët në klasën
tuaj. Përdorini këto aktivitete kurdoherë të doni gjatë mësimit. Fëmijët mësojnë
mirë nga përsëritja, prandaj mund të dëshironi të përdorni të njëjtin aktivitet,
këngë, histori ose shkrim të shenjtë më shumë se një herë gjatë një mësimi ose
mësimeve pasuese.

Zhvillojini mësimet sipas radhës, përveç mësimeve 45 dhe 46 (Pashka dhe
Krishtlindja).

Koha për të Ndarë dhe e Aktivitetit: Kur fëmijët e kryejnë kohën për të ndarë në
klasë dhe jo me fëmijët e tjerë të Fillores, përdorni aktivitetet në mësime dhe në
seksionet “Aktivitete Pasuruese” për kohën për të ndarë. Mund të dëshironi të për-
sërisni aktivitetet e parapëlqyera të fëmijëve nga mësimet e mëparshme. Përfshini
kohë për të kënduar këngët e Fillores (shih “Muzika në Klasë”, f. viii). Nxitini fëmijët
të marrin pjesë dhe t’ia thonë idetë e tyre njëri-tjetrit.

Pasi trevjeçarët të fillojnë të marrin pjesë në kohën për të ndarë me fëmijët e
tjerë të Fillores, atyre mund t’u kërkohet të bëjnë një paraqitje në kohën për të
ndarë. Planifikoni një paraqitje të thjeshtë nga ungjilli që do të përfshijë të gjithë
fëmijët e klasës. Ju mund:

• Të ndihmoni fëmijët të luajnë një histori ose situatë nga një prej mësimeve.
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• Të bëni fëmijët të përdorin figura për të ndihmuar që të tregojnë një histori nga
një prej mësimeve.

• Të bëni secilin fëmijë të ndajë një shkrim të shenjtë ose mendim për një parim
të ungjillit.

• Të bëni fëmijët të këndojnë një këngë mbi parimin që po mësohet.

Koha e Mbylljes: Rishikoni dhe përmblidhni idetë kryesore të mësimit. Përmendni
në veçanti një ose dy fraza të shkurtra të shkrimit të shenjtë nga mësimi dhe the-
ksoni idetë kryesore, që fëmijët të jenë në gjendje t’i ndajnë ato në shtëpi. Ftoni
një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.

PËRGATITJA
E MËSIMEVE Gjëja e parë më e rëndësishme për t’u dhënë mësim me sukses fëmijëve të vegjël

është t’i njohësh dhe t’i duash ata. Mësojini dhe përdorini emrat e anëtarëve të kla-
sës kur flisni me ta. Ndërveproni personalisht me ta dhe mësoni për jetën e tyre.
Kërkoni mënyra si t’i përfshini në mësime dhe që mësimet të lidhen personalisht
me ta. Tregoni interesimin dhe dashurinë e duhur për gjithë fëmijët në klasën tuaj.

Gjëja e dytë është të jesh i përgatitur. Filloni ta përgatisni secilin mësim të paktën që
një javë më parë. Lexojeni të gjithë mësimin, pastaj studiojeni me lutje për të përca-
ktuar mënyrën më të mirë se si t’ua mësoni parimet fëmijëve të klasës tuaj. Zgjidhni
aktivitete pasuruese që të plotësoni aktivitetet në mësim dhe që t’i mbani fëmijët të
interesuar e të përfshirë. Planifikoni lloje të ndryshme aktivitetesh pastaj jini elastik
në përdorimin e tyre që të mund të plotësoni nevojat e fëmijëve. Mësojeni mësimin
aq mirë sa të mos keni nevojë të lexoni nga manuali. Mbani kontakt pamor me
fëmijët sa më shumë që të mundeni. Lutuni shpesh kur përgatisni secilin mësim
dhe kërkoni që Shpirti t’ju udhëheqë ndërsa përgatiteni dhe jepni mësim.

ZHVILLIMI I
MËSIMEVE Ndërsa u mësoni fëmijëve parime të ungjillit, ju duhet të nxitni dashurinë e fëmijëve

për ungjillin. Sugjerimet në vijim mund t’ju ndihmojnë ta bëni Filloren të gëzueshme
për fëmijët e klasës tuaj:

• Jepuni shumë mundësi fëmijëve që të flasin dhe të marrin pjesë.

• Dëgjoni kur fëmijët flasin dhe përpiquni të përgjigjeni pozitivisht por siç duhet.

• Jini entuziastë. Nëse mësuesi kënaqet në Fillore, fëmijët do të kënaqen në Fillore.

• Flisni me ton të butë.

• Jini të duruar, të mirë dhe të dashur, veçanërisht kur fëmijët janë të lodhur ose
nervozë.

• Komentoni pozitivisht sjelljen e mirë dhe injoroni sjelljen e keqe kurdoherë që
është e mundur.

• Përgatitni lloje të ndryshme aktivitetesh dhe jini elastik në përdorimin e tyre që
të mund të plotësoni nevojat e fëmijëve. Fëmijët e vegjël mund të kushtojnë
vëmendje për periudha të shkurtra kohe dhe kanë nevojë të lëvizin shpesh.

• Përpiquni të tërhiqni vëmendjen e fëmijëve tek diçka tjetër kur ka diskutime.

• Mbani mend që fëmijët e vegjël kënaqen me histori, objekte pamore, muzikë
dhe lëvizje. Ata kënaqen kur përsëritin shpesh aktivitete dhe këngë, veçanërisht
ato që i njohin mirë.
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MUZIKA NË KLASË Secili mësim në këtë manual përfshin këngë për të ndihmuar në përforcimin e
mësimdhënies së ungjillit. Nuk ka nevojë të jeni muzikant i talentuar që kënga në
klasë të bëhet e këndshme dhe kuptimplote. Fëmijët nuk do ta kuptojnë nëse kën-
doni mirë ose jo; ata do të kuptojnë vetëm që ju kënaqeni kur këndoni. Mësojeni
mirë çdo këngë dhe praktikojeni si pjesë të përgatitjes suaj të mësimit.

Përsëritja e këngës është mënyra më e mirë për t’u mësuar këngë fëmijëve. Ju
mund të përdorni të njëjtën këngë disa herë gjatë një mësimi. Veprime të thjeshta
mund të ndihmojnë që fëmijët e vegjël të përfshihen në një këngë. Nëse fëmijët
e njohin mirë një këngë dhe kënaqen kur e këndojnë, këndojeni atë shpesh gjatë
kohës së mësimit apo kohës për të ndarë dhe aktivitetit.

Për t’ua mësuar një këngë të re ose vjershë me gjeste fëmijëve:

• Mësojeni përmendësh këngën ose vjershën me gjeste përpara mësimit.

• Paraqiteni këngën e re ose vjershën me gjeste duke e kënduar ose duke ua
thënë fëmijëve. Zmadhojini veprimet nëse ka.

• Ftojini fëmijët të këndojnë ose të thonë fjalët bashkë me ju. Ata nuk do t’i dinë
menjëherë fjalët, por nëse e përsërisni këngën apo vjershën me gjeste disa
herë, ata do të mësojnë fjalët.

• Veproni ngadalë që fëmijët të kuptojnë fjalët dhe veprimet.

• Herë pas here përdorni mjete ndihmëse pamore për të ndihmuar paraqitjen e
këngës ose vjershës me gjeste. Fëmijët kushtojnë vëmendje dhe mësojnë më
mirë nëse kanë diçka ku të shohin.

• Shkurtojeni këngën ose vjershën me gjeste nëse fëmijët bëhen nervozë. Nëse
një këngë ose vjershë me gjeste është e gjatë mund të dëshironi të ndihmoni
fëmijët të bëjnë veprimet ndërsa ju këndoni ose thoni i vetëm fjalët.

Fëmijët e rinj nuk do të kenë gjithmonë dëshirë të këndojnë me ju, por do të
kënaqen të marrin pjesë duke dëgjuar këngën.

MJETE NDIHMËSE
PAMORE Mjetet ndihmëse pamore janë të rëndësishme në mësimdhënien e fëmijëve të

vegjël. Figura, figura të prera, objekte dhe mjete të tjera ndihmëse pamore mund
të tërheqin dhe mbajnë vëmendjen e fëmijëve, duke i ndihmuar fëmijët të mbajnë
mend atë që ju po u mësoni.

Figurat dhe figurat e prera që ju kërkohet të përdorni në mësime janë të bashka-
ngjitura me këtë manual. Seksioni “Përgatitje” i secilit mësim i rendit figurat e
përdorura në atë mësim sipas titullit dhe numrit. Numrat në kllapa identifikojnë
secilën figurë (ose një të ngjashme) në Paketën e Fotografive Artistike të Ungjillit
(34730) dhe bibliotekën e shtëpisë së mbledhjeve. Seksioni “Përgatitje” gjitha-
shtu rendit çdo figurë të prerë sipas numrit të saj në manual dhe sipas kompletit
të Figurave të Prera të Mjeteve Ndihmëse Pamore të Fillores (33239-33250 ose
08456) që përfshin figura të prera të ngjashme.

Objektet janë ndihma të mira pamore, veçanërisht nëse janë gjëra familjare që
fëmijët mund t’i prekin ose mbajnë. Kur tregoni një histori nga shkrimi i shenjtë,
përdorni shkrimet tuaja të shenjta ose ato nga biblioteka e shtëpisë së mble-
dhjeve si mjete ndihmëse pamore.
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UDHËZIME TË
VEÇANTA PËR
TË PËRFSHIRË
FËMIJËT ME
PAAFTËSI Shpëtimtari dha shembullin për ne duke ndier dhembshuri për njerëzit me

paaftësi. Kur vizitoi nefitët pas ringjalljes së Tij, Ai tha:

“A ka mes jush ndonjë që është i sëmurë? Silleni këtu. A ka ndonjë që është i çalë
ose i verbër, ose i gjymtë, ose sakat, ose i lebrosur, ose i deformuar, ose i shurdhër,
ose i prekur në ndonjë mënyrë? I sillni këtu dhe unë do t’i shëroj ata, pasi kam dhe-
mbshuri për ju” (3 Nefi 17:7).

Si mësues i Fillores ju gjendeni në një pozicion të shkëlqyer për të treguar dhe-
mbshuri. Ndonëse ndoshta nuk jeni trajnuar për të dhënë ndihmë profesionale,
si mësues ju mund të kuptoni dhe të ndihmoni të mësojnë e të rriten shpirtërisht
fëmijët që kanë paaftësi. Nevojitet interesim, mirëkuptim dhe dëshirë për të për-
fshirë çdo anëtar të klasës në aktivitetet mësimore.

Fëmijët me paaftësi mund të preken nga Shpirti pavarësisht nga niveli i tyre i kupti-
mit. Edhe pse disa fëmijë mund të mos jenë në gjendje të marrin pjesë gjatë gjithë
kohës së Fillores, ata kanë nevojë t’u mundësohet pjesëmarrja, qoftë dhe shkurti-
misht, për të ndier Shpirtin. Mund të jetë e nevojshme të kenë një shoqërues gjatë
Fillores, i cili është i ndjeshëm ndaj nevojave të fëmijës, në rast se fëmija ka nevojë
të jetë i veçuar nga i gjithë grupi.

Disa pjesëtarë të klasës mund të sfidohen nga paaftësi mësimi, humbje të shikimit
ose dëgjimit, dëmtime mendore, probleme me gjuhën ose të folurin, probleme të
sjelljes ose probleme shoqërore, sëmundje mendore, probleme për të lëvizur, apo
dëmtime kronike të shëndetit. Disave gjuha apo mjedisi kulturor mund t’u duket i
panjohur dhe i vështirë. Pavarësisht nga rrethanat vetjake, çdo fëmijë ka të njëjtën
nevojë për të ndier që e duan dhe që e pranojnë, për të mësuar ungjillin, për të
ndier Shpirtin, për të marrë pjesë me sukses dhe për t’i shërbyer të tjerëve.

Këto udhëzime mund t’ju ndihmojnë të mësoni një fëmijë me paaftësi:

• Shihni përtej paaftësisë dhe mundohuni të njihni fëmijën. Tregohuni i
natyrshëm, i shoqërueshëm dhe i ngrohtë.

• Mësoni pikat e veçanta të forta dhe sfidat e fëmijës.

• Bëni çdo përpjekje që t’i mësoni dhe kujtojini anëtarët e klasës mbi përgjegjësinë
e tyre për të respektuar secilin anëtar të klasës. Ndihma që i jepet një anëtari të
klasës me paaftësi mund të jetë një përvojë nxënieje si e shembullit të Krishtit,
për të gjithë klasën.

• Gjeni mënyrat më të mira për të mësuar fëmijën duke u këshilluar me prindërit,
me pjesëtarë të tjerë të familjes dhe, kur është me vend, me fëmijën.

• Para se t’i kërkoni një fëmije me paaftësi të lutet, apo të marrë pjesë në çfarëdo
mënyre, pyeteni se si ndihet ai ose ajo për pjesëmarrjen në klasë. Vini theksin
mbi talentet dhe aftësitë e secilit fëmijë dhe gjeni mënyra që të marrë pjesë
secili me qetësi dhe sukses.

• Përshtasni materialet për mësim dhe mjedisin fizik në mënyrë që t’u përshtatet
nevojave individuale të fëmijëve me paaftësi.
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Përshtatja e Manualit
për ta Përdorur në Çerdhe
KLASA E 
ÇERDHES Kush Merr Pjesë

Fëmijët që janë të paktën 18 muajsh, por që nuk kanë mbushur ende 3 vjeç në 1
janar mund të vijnë në çerdhe, sipas gjykimit të prindërve të tyre. Duhet të thirren të
paktën dy mësues për secilën klasë të çerdhes. Nëse mësuesit nuk janë bashkë-
shortë, duhet të jenë të së njëjtës gjini. Të dy mësuesit duhet të jenë në klasë gjatë
gjithë kohës së Fillores.

Qëllimi

Qëllimi i klasës së çerdhes është të sigurojë një vend të dashur, të sigurt, të
organizuar ku fëmijët e vegjël të mund të thellojnë kuptimin dhe dashurinë e tyre
për Atin Qiellor dhe Jezu Krishtin, të kenë përvoja të këndshme në një mjedis
Kishe dhe të rritin ndjenjat e vetëvlerësimit. Klasa e çerdhes është përvoja e parë
në Kishë ku fëmijëve të vegjël u mësohet ungjilli dhe ndërveprojnë me fëmijë të
tjerë dhe të rritur.

Mjedisi Fizik

Dhoma e çerdhes duhet të jetë e pastër, e gëzueshme dhe tërheqëse, si dhe të
gjendet pranë një tualeti po të jetë e mundur. Dhoma e çerdhes mund të ndahet
në zona të veçanta për lojë (mbi një qilim ose mushama, po të jetë e mundur),
lexim ose aktivitete dhe dhënien e mësimit. Lodrat duhet të jenë të pastra, të
sigurta dhe në gjendje të mirë. Nuk duhet të përdoren lojëra me lartësi nga ku
mund të rrëzohesh.

Programimi i Kohës

Klasa e çerdhes normalisht zgjat 1 orë e 40 minuta. Kjo kohë duhet të ndahet
në disa segmente të ndryshme, ku secili të përforcojë qëllimin e mësimit.

Përpiquni të planifikoni mësime që ndjekin të njëjtin format nga java në javë.
Fëmijët ndihen të sigurt kur ka një rutinë të rregullt dhe kalime të njohura nga
njëri aktivitet tek tjetri. Formati i sugjeruar që vijon mund të rregullohet sipas
nevojave lokale:

Mirëseardhja
Koha e lojës: 35 minuta
Koha e mbledhjes: 10 minuta
Koha e muzikës: 10 minuta
Koha e ngrënies së lehtë: 10 minuta
Koha e mësimit: 10 minuta
Koha e aktivitetit: 15 minuta
Mbyllja: 10 minuta

Fëmijët e çerdhes nuk shkojnë tek koha për të ndarë ose tek ushtrimet e hapjes
apo të mbylljes.
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Mirëseardhja: Kur fëmijët vijnë në klasën e çerdhes, përshëndeteni secilin me
emër. Ndihmojeni secilin fëmijë të ndiejë dashurinë tuaj dhe dashurinë e Atit
Qiellor. Muzika e ëmbël mund të krijojë një atmosferë nderuese, tërheqëse. Janë
në dispozicion regjistrime të këngëve nga “Children’s Songbook” [“Libri i Këngëve
të Fëmijëve”] në kasetë zanore (52538).

Koha e lojës: Lejojini fëmijët të luajnë lirisht me lodra, figurëformuese, figura ose
libra. Nxitni çdo fëmijë që të zgjedhë vetëm një objekt loje në një kohë dhe ta
kthejë tek vendi i vet para se të zgjedhë diçka tjetër. Mos e detyroni një fëmijë ta
ndajë lodrën me të tjerët nëse ai apo ajo nuk dëshiron. Shumë fëmijë të kësaj
moshe nuk janë emocionalisht ose shoqërisht të gatshëm të ndajnë. Jini në dispo-
zicion të fëmijëve, por mos ndërhyni tepër në lojën e tyre. Në përfundim të kohës
së lojës, ndihmojini fëmijët të venë lodrat në vendin e tyre.

Gjatë kësaj kohe mund të zhvillohen aktivitete të veçanta (shih “Aktivitete dhe
Lojëra për në Çerdhe”, xvi-xx), por fëmijëve nuk duhet t’u kërkohet të marrin
pjesë.

Koha e mbledhjes: Mblidhini fëmijët për të kënduar një këngë dhe për t’u përgatitur
për t’u lutur. Ftoni një fëmijë të lutet. Mësojini fëmijët të bëjnë lutje të shkurtra, të
thjeshta. Ndihmojini sipas nevojës. Pas lutjes, ftojini fëmijët të flasin dhe ndërve-
projnë me mësuesin dhe njëri-tjetrin në një mjedis të thjeshtë. Tregoiuni dashuri,
ngrohtësi dhe respekt nëpërmjet fjalëve dhe veprimeve tuaja. Jini të ndjeshëm dhe
me përshtatje. Diskutoni nevojat dhe interesat e fëmijëve. Tema të përshtatshme
diskutimi mund të përfshijnë:

• Përvoja të kohëve të fundit në jetën e fëmijëve, të tilla si mbërritja e një foshnjeje
në shtëpi apo një shëtitje familjare.

• Festa të veçanta.

• Motin.

• Vrojtime të natyrës.

• Aftësi shoqërore të tilla si dëgjimi, ndarja ose përdorimi i sjelljeve të mira.

• Veprime mirësie.

Gjatë kësaj kohe mund të përdoren edhe vjersha të shkurtra që shoqërohen me
gjeste, ushtrime të gjymtyrëve dhe të trupit si dhe këngë për të ndihmuar që
fëmijët të kapërcejnë shqetësimin.

Koha e muzikës: Muzika mund të përdoret gjatë gjithë klasës së çerdhes për të
krijuar një mjedis të këndshëm e mikpritës, për mësimdhënien e ungjillit dhe për
t’u mundësuar fëmijëve të bëjnë diçka të ndryshme (shih “Muzika në Klasën e
Çerdhes”, xxi-xxiii). Fëmijëve u pëlqen të këndojnë të njëjtat këngë nga java në
javë. Mund të ftohen dhe të tjerë që të ndihmojnë për muzikën në çerdhe.

Koha e ngrënies së lehtë: Planifikoni një kohë ngrënieje të lehtë për të plotësuar
nevojat e fëmijëve. Paratë për ushqimet duhet të jenë nga buxheti i Fillores. Fëmijët
do të hanë ushqime të lehta çdo javë në çerdhe, prandaj mësuesit duhet të pyesin
prindërit nëse ka ndonjë ushqim që nuk duan ta konsumojë fëmija i tyre (Shih
“Church Handbook of Instructions, Book 2: Priesthood and Auxiliary Leaders”
[“Manuali i Udhëzimeve i Kishës, Libri 2: Udhëheqësit e Priftërisë dhe të Shoqatave
Ndihmëse”] [1998], f. 239). Përpara se të shërbeni ushqimet, ndihmoni një fëmijë të
thotë një bekim për ushqimin.
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Koha e Mësimit: Mësimet në këtë manual janë shkruar për nivelin e tre vjeçarëve,
por shumë aktivitete në mësime dhe seksionet e aktiviteteve pasuruese janë të
përshtatshme për fëmijë më të vegjël. Secili mësim ka gjithashtu një seksion
“Aktivitete Shtesë për Fëmijët më të Vegjël”. (Vini re se materialet dhe përgatitjet e
nevojshme për aktivitetet shtesë nuk janë renditur në seksionin “Përgatitje” të seci-
lit mësim. Lexoni me kujdes përshkrimin e secilit aktivitet që dëshironi të përdorni
që të siguroheni se keni gjithçka ju duhet.)

Shembujt se si mësimet në këtë manual mund të përshtaten për klasën e çer-
dhes, gjenden në faqet xxiii-xxvi. Ndërsa përshtatni mësimet, kujtoni që me lutje
të mbani parasysh kuptimin dhe interesat e fëmijëve. Aktivitetet duhet të jenë të
shkurtra dhe të ndryshme, pasi fëmijët e kësaj kohe përqendrohen për një kohë
të shkurtër. Fëmijët mësojnë nga përsëritja, prandaj mund të dëshironi të përsë-
risni një aktivitet gjatë mësimit ose në mësimet e ardhshme. Për ndihmë të mëtej-
shme për mësimdhënien e fëmijëve të vegjël, shih “Përgatitja e Mësimeve”,
“Zhvillimi i Mësimeve”, “Muzika në Klasë” dhe “Mjete Ndihmëse Pamore” në faqet
vii-viii.

Koha e aktivitetit: Zgjidhni aktivitete të tilla si ngjyrosje, formimi i objekteve me
brumë loje, lojëra me role, lojëra e të tjera (shih “Aktivitete dhe Lojëra për në
Çerdhe”, xvi-xx) që do të mbështesin mesazhin e ungjillit, do të lejojnë ndarje
dhe do të japin përvoja krijuese. Mos u shqetësoni nëse fëmijët më të vegjël do
të duan të kthehen tek loja.

Koha e Mbylljes: Ndihmoni fëmijët të heqin gjithë lodrat dhe materialet; pastaj
shkurt rishikoni dhe përmblidhni mesazhin e ungjillit të mësuar në mësim.
Ndihmoni një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.

PËRGATITJA E
FËMIJËVE PËR
NË ÇERDHE Disa javë përpara se një fëmijë të hyjë në çerdhe, këshilltari i parë në preside-

ncinë e Fillores duhet t’u japë prindërve të fëmijës një kopje të listës së kontrollit
në faqen xiii dhe të organizojë një takim midis prindërve dhe mësuesve të çer-
dhes.



Lista e Kontrollit e Prindërve
Një fëmijë mund t’i qaset herës së parë të tij ose saj në çerdhe me padurim apo frikë, buzëqeshje ose
lotë. Prindërit mund të bëjnë shumë që ta bëjnë të këndshme përvojën e fëmijës së tyre në çerdhe, duke
e përgatitur paraprakisht fëmijën. Kur fëmijët e dinë se ku po shkojnë dhe çfarë të presin, zakonisht pre-
sin të shkojnë me padurim. Ata që vijnë me pak ose pa shpjegim paraprak mund të jenë të frikësuar dhe
të mos duan të qëndrojnë. Përgatiteni fëmijën tuaj për ardhjen në çerdhe duke bërë sa më shumë të jetë
e mundur nga këto gjëra:
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_____ 1. Mësojeni fëmijën tuaj për çerdhen të
paktën dy javë përpara se të shkojë
për herë të parë.

_____ 2. Bëni të mundur që fëmija juaj të takojë
mësuesit e çerdhes një ose dy javë
përpara se ai ose ajo të shkojë në
çerdhe për herë të parë.

_____ 3. Bëni të mundur që fëmija juaj të takojë
disa nga fëmijët e tjerë të çerdhes.

_____ 4. Gjatë javës përpara se fëmija juaj të
hyjë në çerdhe thoni gjëra pozitive për
çerdhen.

_____ 5. Çojeni fëmijën tuaj të shohë dhomën e
çerdhes kur aty të mos ketë njeri tjetër.

_____ 6. Një ditë më parë, kujtojeni fëmijën se
çerdhja do të fillojë të nesërmen.

_____ 7. Ditën e parë të çerdhes, lini kohë
mjaftueshëm që fëmija juaj të përgatitet
për në kishë. Mos nxitoni.

_____ 8. Lërini në shtëpi të gjitha lodrat e fëmijës.

_____ 9. Kujdesuni për plotësimin e nevojave
fizike dhe të ushqimit të fëmijës tuaj
përpara se ta çoni atë në çerdhe. Nëse

fëmija ka nevojë t’i ndërrohen pelenat
do ta çojnë tek prindërit.

_____ 10. Shkoni me përpikmëri në çerdhe.

_____ 11. Risigurojeni fëmijën tuaj se do të
ktheheni më vonë. Kthehuni me
përpikmëri për ta marrë fëmijën
tuaj në përfundim të çerdhes.

_____ 12. Nëse fëmija juaj ka frikë, qëndroni me
të në çerdhe në pak nga herët e para.

_____ 13. Tregojuni mësuesve të çerdhes klasën
ku do të shkoni ju gjatë kohës së
çerdhes, që të mund ta sjellin fëmijën
tek ju nëse ka ndonjë problem.

_____ 14. Informoni mësuesit e çerdhes nëse
fëmija juaj ka një problem të pazakontë,
si p.sh. një alergji ushqimore.

_____ 15. Flisni me fëmijën tuaj për përvojën
e çerdhes në një mënyrë pozitive e
të ngrohtë. Sigurohuni të thoni gjëra
pozitive për çerdhen dhe mësuesit
e fëmijës tuaj.

_____ 16. Kujtoni se dashuria dhe durimi do ta
bëjnë çerdhen një përvojë të mirë për
fëmijën tuaj.

Ju lutemi, mos e çoni fëmijën tuaj në çerdhe kur ai ose ajo të ketë ndonjë nga simptomat e mëposhtme:

• Temperaturë

• Rrjedhje hundësh

• Kollë

• Nervozizëm ose zemërim të pazakontë

• Të vjella

• Diare

• Shpërthim puçrrash

• Sekrecione nga sytë

• Morra

• Sëmundje ose infeksion të trajtuar me
antibiotikë në 48 orët e fundit

• Një sëmundje të qartë fëmijësh në periudhën
ngjitëse:

li e dhenve (shtatë ditë)

fruth (derisa të zhduken puçrrat)

skarlatinë (derisa të zhduken puçrrat)

shyta (derisa të ulet enjtja, zakonisht shtatë ditë)

impetigo (sëmundje infektive e lëkurës)

Nëse fëmija juaj ka një alergji që i shkakton
rrjedhje hundësh, kollë ose shpërthim puçrrash,
njoftojini mësuesit e çerdhes se simptomat e
fëmijës tuaj nuk janë ngjitëse.
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KARAKTERISTIKA
TË FËMIJËVE
TË VEGJËL Studimi i karakteristikave të mëposhtme të fëmijëve të vegjël mund t’ju ndihmojë

të kuptoni më mirë mënyrën e sjelljes së fëmijëve në klasën tuaj. Përdoreni këtë
dije kur përgatitni dhe zhvilloni mësimet dhe kur ndërveproni me fëmijët. Kujtoni
se këto janë udhëzime të përgjithshme; fëmijët nuk zhvillohen të gjithë me të njëj-
tin ritëm ose nuk sillen në të njëjtën mënyrë në të njëjtën moshë. Për më shumë
informacion mbi karakteristikat e fëmijëve shih “Teaching, No Greater Call”
[“Mësimdhënia s’Ka Thirrje më të Madhe”] (f. 110-111).

Karakteristika Mendore të Fëmijëve të Vegjël

• Mendon thjesht dhe fjalë për fjalë. Nuk kupton ide abstrakte.

• Përqendrohet për një kohë të shkurtër (një deri në tri minuta).

• Shpesh bën pyetje ose komente që nuk lidhen me temën e diskutimit.

• Është shumë kureshtar dhe bën shumë pyetje.

• Zakonisht mezi pret të mësojë dhe provojë gjëra të reja.

• Kënaqet me përsëritje.

• Mund të bëjë zgjedhje të thjeshta.

Karakteristika Fizike të Fëmijëve të Vegjël

• Zakonisht është shumë aktiv.

• Po zhvillon aftësitë për të ecur, kërcyer dhe duartrokitur.

• Shqetësohet, nervozohet dhe lodhet shpejt.

• E ka më të lehtë të ndajë në pjesë dhe të marrë nga vendi i vet sesa të
rivendosë në vend.

Karakteristika Shoqërore të Fëmijëve të Vegjël

• Është mirëbesues.

• Zakonisht kënaqet kur luan vetëm.

• Mjaft shpesh është egoist dhe i përqendruar tek vetja.

• Ka vështirësi të lërë të tjerët të luajnë me të njëjtat lodra apo të luaj me radhë.

• Shpesh bën zënka për lodrat.

Karakteristika Emocionale të Fëmijëve të Vegjël

• Zakonisht dëshiron të dojë dhe ta duan.

• Ka shpërthime emocionale të shpeshta.

• Shpesh qan lehtë.

• Ndryshon shpesh gjendjen emocionale.
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Karakteristika Shpirtërore të Fëmijëve të Vegjël

• I pëlqen të lutet por ka nevojë ta ndihmojnë që ta bëjë.

• Mund të fillojë të mësojë kuptimin e nderimit.

• Është i ndjeshëm ndaj Shpirtit.

• Kupton se Ati Qiellor dhe Jezusi na duan neve.

• Kupton koncepte shpirtërore themelore.

PROBLEME
DHE ZGJIDHJET
E MUNDSHME
NË ÇERDHE Edhe në çerdhen më të mirë, fëmijët nuk sillen mirë herë pas here. Më poshtë

janë disa probleme të zakonshme të sjelljes dhe sugjerimet për zgjidhjen e tyre.

Problemi

Një prind ju tregon se fëmija
nuk dëshiron të vijë në çerdhe.
Fëmija thërret e qan kur prindi
përpiqet të largohet.

Një fëmijë duket se ka frikë
prej jush ose fëmijëve të tjerë,
endet nëpër çerdhe pa qëllim
dhe nuk i flet askujt.

Gjatë gjithë kohës së çerdhes,
një fëmijë ngjitet tek këmbët
tuaja ose përpiqet t’ju ulet në
prehër.

Gjatë kohës së mësimit, disa
fëmijë ngrihen dhe largohen
para se të mbarojë aktiviteti.

Një fëmijë nuk qëndron pa
bërë zhurmë dhe të dëgjojë.
Ai ose ajo shtyn e tërheq
fëmijën që ka pranë.

Zgjidhje të Mundshme

Nxitini prindërit të përgatisin fëmijët e tyre për në
çerdhe paraprakisht (shih “Përgatitja e Fëmijëve
për në Çerdhe”, faqet xii-xiii). Ftoni prindin të
qëndrojë derisa fëmija të jetë qetësuar dhe reha-
tuar. Mund të jetë e dobishme të ftoni të rritur të
tjerë që të mbajnë në krahë fëmijë që qajnë, që
t’i ndihmojnë të ndihen më të sigurt.

Kini durim; mos e shtrëngoni fëmijën. Lërini
kohë atij apo asaj t’ju njohë juve, fëmijët e tjerë
dhe mjedisin. Sigurojeni fëmijën herë pas here
dhe sugjerojini të provojë një apo dy aktivitete.
Ndihmojeni fëmijën të ketë ndonjë lloj përvoje
të suksesshme.

Fëmijët e vegjël kanë nevojë për ngrohtësi dhe
vëmendje. Nëse e mbani dhe i flisni një fëmije
ndonjë minutë herë pas here, zakonisht do të
mbetet i kënaqur. Pastaj nxiteni fëmijën të për-
fshihet në aktivitetet e çerdhes.

Jini vigjilent dhe njihni nevojat, interesat dhe
periudhën e vëmendjes të secilit fëmijë. Jini të
vëmendshëm ndaj shenjave të mërzitjes ose
shqetësimit që të mund të përshtatni aktivitetin
për t’u përshtatur me interesat e fëmijëve. Mos
e detyroni një fëmijë të marrë pjesë në ndonjë
aktivitet. Nëse disa fëmijë do të duan të kthehen
tek lodrat, lërini ta bëjnë.

Mësuesi i dytë mund ta drejtojë vëmendjen e
fëmijës tek aktiviteti që po zhvillon mësuesi i
parë. Jepini fëmijës të mbajë diçka që ai apo
ajo të përfshihet aktivisht në mësim apo aktivitet.
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AKTIVITETE
DHE LOJËRA
PËR NË ÇERDHE Aktivitetet në këtë seksion përdorini sipas gjykimit tuaj gjatë kohës së lojës të

çerdhes ose kohës së aktivitetit. Mund të përdorni cilindo nga aktivitetet e këtij
seksioni, që i korrespondojnë një mësimi të veçantë, gjatë kohës së mësimit të
çerdhes dhe aktivitetet nga mësimi mund të përdoren gjithashtu gjatë kohës së
lojës. Aktivitetet vërini në dispozicion të fëmijëve gjatë kohës së lojës, por mos u
kërkoni fëmijëve të marrin pjesë. Disa fëmijë mund të preferojnë të luajnë me
lodra gjatë gjithë kohës së lojës.

Aktivitetet Artistike

Përvojat me artin mund të jenë të këndshme dhe mund t’i ndihmojnë fëmijët të
zhvillojnë besimin tek vetja, krijimtarinë, zhdërvjelltësinë e duarve, koordinimin
sy-dorë dhe njohurinë e ndjesive të tyre. Arti mund të jetë gjithashtu një mënyrë
shumë e kënaqshme për të shprehur individualitetin. Përdorni imagjinatën dhe kriji-
mtarinë tuaj për të planifikuar projekte të përshtatshme artistike për klasën tuaj.

Këto udhëzime mund t’ju ndihmojnë të planifikoni projekte artistike krijuese:

• Mbajini projektet të thjeshta.

• Përgatituni. Mblidhni gjithë materialet e nevojshme dhe të dini si ta realizoni ju
vetë projektin.

Nganjëherë, fëmijët mund t’i zgjidhin vetë mos-
marrëveshjet, por, nëse është e nevojshme, ju
duhet të ndërhyni që të mos i lejoni të dëmtojnë
njëri-tjetrin apo objektet. Mund të sugjeroni
mënyra se si fëmijët të zgjidhin problemin.

Duhet ta ndaloni këtë sjellje. Shpjegojini fëmijës
përse nuk mund të sillet kështu; pastaj drejtojeni
fëmijën tek një aktivitet tjetër.

Butë por me vendosmëri, rivendosni sjelljen e
duhur. Tregojini fëmijës si t’i lëshojë lodrat. Nxiteni
fëmijën ta lërë një lodër para se të marrë një tjetër.

Fëmijët e vegjël zakonisht shpërqendrohen
lehtësisht. Tregoji fëmijës një lodër të veçantë
dhe sugjeroi se mund të jetë e këndshme të
luash me të. Nëse kjo nuk funksionon, provojeni
me një tregim apo libër. Nganjëherë, t’i fshish
sytë fëmijës ndihmon që të pushojë së qari.
Nëse fëmija vazhdon të qajë, çoje tek prindi.

Risiguroje fëmijën se prindërit e tij apo të saj do
të vijnë përsëri. Foli për disa nga gjërat që do të
zhvillohen para se të vijë koha për të shkuar në
shtëpi.

Disa fëmijë fillojnë të zihen për
një lodër. Një fëmijë shkelmon,
qëllon ose kafshon që ta mbajë
lodrën.

Një fëmijë fillon të luaj ashpër:
duke e lëkundur një lodër, duke
e goditur ose duke e hedhur.
Pastaj ai ose ajo vrapon tek
një pjesë tjetër e dhomës.

Një fëmijë i merr lodrat nga 
rafti njëra pas tjetrës dhe nuk
pranon të lëshojë asnjërën.

Një fëmijë fillon të ankohet
dhe të qajë. Kur ju përpiqeni
ta qetësoni ai ose ajo thotë:
“Nuk të dua ty” dhe tërhiqet.

Një fëmijë pyet: “Kur do të vijë
nëna ime? Kur mund të shkoj
në shtëpi?”
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• Jini elastikë. Nëse do të jeni elastikë, nuk do të mërziteni kur një projekt nuk
shkon sipas planifikimit. Kujtoni se fëmijët shpesh janë më të interesuar të
eksperimentojnë me materialet që u jepni sesa të përfundojnë projektin.

• Jini pozitivë dhe të interesuar për atë që po bëjnë fëmijët dhe lavdëroni sinqerisht.

• Përdorni llojshmëri. Planifikoni projekte që i lejojnë fëmijët të përdorin një
llojshmëri të gjerë materialesh e mënyrash nga java në javë.

• Silluni me takt. Fëmijët e vegjël nuk përpiqen gjithmonë të paraqesin diçka me
artin e tyre. Ata thjesht kënaqen duke eksperimentuar me materialet që u jepen.
Nëse dëshironi të komentoni punimin e një fëmije, thoni: “Më trego për pikturën
tënde” në vend që të pyesni: “Çfarë është kjo?”

• Jepni ndihmë të vogël. Ndihmoni kur nevojitet por i lini fëmijët të bëjnë punën e tyre.

Ngjyrosja sipas Muzikës

Materialet e nevojshme: Muzikë e regjistruar ose instrumente, letër dhe lapsa dylli
ose lapsa me ngjyra.

Vini muzikë në sfond ndërkohë që fëmijët ngjyrosin. U kërkoni të ngjyrosin sipas
mënyrës si i bën të ndihen muzika.

Kolazh

Kolazhi është një figurë e formuar nga ngjitja së bashku e copave prej letre, të
fotografive ose materialeve të tjera.

Materialet e nevojshme: Për një kolazh mund të përdoret thuajse çdo lloj materiali,
si letër ambalazhi për dhurata, shami letre, mostra letrash për mure, gjethe, rërë dhe
makarona. Do t’ju duhet ngjitës ose zamkë dhe një copë letër ose ndonjë objekt tjetër
me sipërfaqe të sheshtë (që të shërbejë si baza e kolazhit) për secilin fëmijë.

Lërini fëmijët të zgjedhin materialet që do të ngjisin në bazën e kolazhit. Lërini të
krijojnë çfarëdo kompozimi që të dëshirojnë.

Makarona të Shkuara në Spango

Materialet e nevojshme: Makarona të mëdha të pagatuara (ose copa kashte, apo
çfarëdo materiali tjetër që shkohet lehtë në spango), një copë të gjatë spangoje
ose filli për secilin fëmijë dhe ngjitës ose dyllë.

Ngurtësojeni njërën anë të secilës copë të spangos ose fillit duke e zhytur në ngjitës
ose dyllë. Pasi të thahet, do të jetë mjaft e ngurtë sa të lejojë kalimin e copave. Bëjeni
nyje anën tjetër të spangos që makaronat të mos shkasin jashtë. Lërini fëmijët të
shkojnë makaronat në spango dhe pastaj lidhini së bashku të dy skajet e spangos
kur fëmijët të mbarojnë.
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Brumë i Thjeshtë Loje

Materialet e nevojshme:

2 gota miell
1 gotë kripë
1 lugë gjelle vaj vegjetal
3/4 gota ujë
Ngjyrues ushqimor (jo i detyrueshëm)

Përzieni miellin dhe kripën. Shtoni vajin dhe mjaft ujë sa të ketë një trashësi të
ngjashme me argjilën. Shtoni ujë pak nga pak derisa përzierja të jetë e përpunue-
shme por jo tepër ngjitëse. Përzieni dhe mbrujni lehtë. (Për ta ngjyrosur brumin e
lojës shtoni ngjyrues ushqimor në ujë përpara se t’ia hidhni atë miellit me kripën.)

Përgatiteni brumin në shtëpi përpara se ta përdorni në çerdhe dhe ruajeni në një enë
të mbyllur hermetikisht, nëse është e mundur. Sillni letër (letra e dyllosur funksionon
veçanërisht mirë) për ta shtruar në tavolinat ku fëmijët do të përdorin brumin e lojës.

Lojëra dhe Vjersha me Gjeste

Fëmijëve u pëlqen shumë të bëjnë gjëra ku ka dhe lëvizje, si p.sh. lojëra të thjeshta
ose vjersha apo këngë me gjeste. Shumë vjersha me gjeste përfshihen në mësime
dhe disa lojëra të thjeshta përshkruhen më poshtë. Kur fëmijëve u pëlqen një aktivi-
tet, mund të përdoret shumë herë gjatë vitit, jo vetëm në mësimet ku përmendet.

Këto udhëzime mund t’ju ndihmojnë t’u mësoni fëmijëve vjersha të reja me gjeste:

• Mësojeni vetë përmendësh vjershën me gjeste përpara mësimit.

• Fillimisht thoni fjalët dhe bëni veprimet për fëmijët, duke i zmadhuar veprimet.
Pastaj ftoni fëmijët të bashkohen me ju.

• Veproni ngadalë që fëmijët të kuptojnë fjalët dhe veprimet.

• Herë pas here përdorni mjete ndihmëse pamore për të ndihmuar paraqitjen e
vjershës me gjeste. Fëmijët kanë vëmendje dhe mësojnë më mirë nëse kanë
diçka ku të shohin.

• Shkurtojeni vjershën me gjeste nëse fëmijët bëhen nervozë. Nëse një vjershë me
gjeste është e gjatë mund të dëshironi të ndihmoni fëmijët të bëjnë veprimet
ndërsa ju thoni i vetëm fjalët.

Vjershat e Nderimit

Përdorni vjershat e mëposhtme kur fëmijët bëhen nervozë dhe kanë nevojë për ndi-
hmë që të bëhen nderues. Përdorimi i njërës prej tyre në të njëjtën kohë çdo javë
mund të ndihmojë fëmijët të dinë kur është koha për lutjen e hapjes ose të mbylljes.
Ndihmoni fëmijët të thonë fjalët dhe të improvizojnë veprimet siç sugjerohet nga fjalët.

Hapi, Mbylli Ata [Gishtat]

Hapi, mbylli gishtat;
Hapi, mbylli gishtat;
Duartrokit pak.
Hapi, mbylli gishtat;
Hapi, mbylli gishtat;
Në prehër i kap.
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Unë Lëviz Duart

Duart i lëviz.
Duart rrotulloj.
Pak duartrokas.
Duart lart i ngre,
Pastaj i ul poshtë
Në prehër i vendos.

Këmbët i qetësoj.
Këmbët i pushoj.
Drejt rri në karrigen time.
Kokën e përkul.
Sytë e mi i mbyll.
Gati jam për lutjen time.

Nganjëherë Jam i Gjatë dhe Nganjëherë Jam i Shkurtër

Përdorni këto vargje për përkulje dhe zgjatje kur fëmijët kanë ndenjur një farë
kohe ulur dhe kanë nevojë të lëvizin. Përsëriteni sipas dëshirës.

Nganjëherë jam i gjatë – shumë, shumë i gjatë (ngrihuni në këmbë, pastaj në
majë të gishtave).

Nganjëherë jam i shkurtër – shumë, shumë i shkurtër (kërrusuni, pastaj uluni poshtë).

Nganjëherë i gjatë, nganjëherë i shkurtër (ngrihuni në këmbë, pastaj kërrusuni).

Si jam tani? (ngrihuni në këmbë ose kërrusuni; lërini fëmijët të thonë nëse janë të
gjatë apo të shkurtër).

Fara e Vogël

Tregojuni fëmijëve se si farat mbillen në tokë dhe ndihmoni të bëjnë sikur janë
fara që po rriten. Thoni: “Le të bëjmë sikur jemi fara të vogla” (mblidhuni kruspull
ose mblidhuni si lëmsh dhe mbyllni sytë). “Doli dielli dhe i ngrohu farat. Pastaj ra
shiu dhe tha: ‘Zgjohuni fara të vogla!’” (hapni sytë dhe filloni të tendoseni). “Dilni
nga toka, fara të vogla, që të rriteni!” (ngrihuni në këmbë dhe tendosni krahët mbi
kokë). “Fara të vogla, jeni rritur e jeni bërë lule të bukura [ose pemë të larta].”

Le të Shkojmë tek Shtëpia e Gjyshes [ose e Gjyshit]

Thoni: “Le të bëjmë sikur po shkojmë tek shtëpia e gjyshes [ose e gjyshit]. Së
pari duhet të veshim xhupat [ose të vishemi]” (bëni sikur po vishni xhupin ose po
visheni). “Le të hipim në makinë [ose autobus]” (bëni sikur po hapni derën dhe po
udhëtoni). “Oh, kjo rrugë qenka me gropa” (bëni lëvizjet sikur po ecni mbi gropa).
“Le të përshëndesim policin e trafikut” (bëni sikur po përshëndetni). “Pothuajse
mbërritëm. Ja tani po vjen Gjyshja [ose Gjyshi]. Le ta përqafojmë atë fort” (bëni
sikur po përqafoni fort Gjyshen ose Gjyshin).

Ndihmojmë Prindërit Tanë

Drejtoni fëmijët të bëjnë veprime që përfaqësojnë ndihmën për prindërit. Thoni:
“Le të bëjmë sikur po ndihmojmë për të fshirë dyshemenë.” Fëmijët bëjnë vepri-
met sikur po fshijnë dyshemenë. Mund të vazhdoni me rregullimin e shtretërve,
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larjen e dritareve, fshirjen e pluhurave, pastrimin e gjetheve të rëna, punimin e
kopshtit, larjen e makinës ose aktivitete të tjera të përshtatshme për zonën tuaj.

Loja me Topin që Rrokulliset

Materialet e nevojshme: Një top.

Fëmijët ulen në një gjysmërreth. Ju uleni përballë tyre dhe e rrokullisni topin drejt
një fëmije, duke thënë emrin e fëmijës ose duke bërë një pyetje në lidhje me mësi-
min. Fëmija e rrokullis topin drejt jush dhe thotë emrin tuaj ose i përgjigjet pyetjes.
Sigurohuni që çdo fëmijë ta ketë radhën të paktën një herë. Mund ta luani këtë lojë
edhe duke qëndruar në këmbë dhe duke e hedhur topin.

Bashkërendim Formash

Materialet e nevojshme: Letra me ngjyra, gërshërë.

Përdorni letrat me ngjyra për të prerë një model të madh dhe një të vogël nga
secila prej formave të mëposhtme: katror, rreth, trekëndësh, zemër, tetëkëndësh
dhe vezake. Shpërndajini format në dysheme. Secili fëmijë e bën me radhë duke
vendosur një formë të vogël sipër formës përkatëse më të madhe. Për variacion,
bëni të njëjtat forma me letra me ngjyra të ndryshme dhe bëjini fëmijët t’i bashkë-
rendojnë sipas ngjyrës në vend të formës.

Forma Muzikore

Materialet e nevojshme: Rrathë me ngjyra të ndryshme të prera nga letra apo
pëlhura me ngjyra, muzikë e regjistruar ose instrument, shirit ngjitës (sipas dëshirës).

Ngjitini ose vendosini rrathët në dysheme në një rreth të madh. Vërini fëmijët të
ecin jashtë rrethit të madh ndërsa luhet muzikë. Kur muzika ndalon, secili fëmijë
thotë ngjyrën e rrethit pranë të cilit ka ndaluar. Për variacion, përdorni forma të
ndryshme dhe i vini fëmijët të thonë ngjyrën dhe formën.

Hedhja e Qeses Prej Lecke

Materialet e nevojshme: Qese prej lecke të mbushur me bathë (ose objekte të
tjera të vogla, të forta e të lëmuara); një kuti, kosh, ose shënjestër (e krijuar duke
prerë vrima në një ilustrim posteri të ngjitur në një material të ngurtë).

U kërkoni fëmijëve t’i hedhin qeset në kuti, kosh, ose shënjestër. (Mund t’i bëni
qeset ose shënjestrat që të përshtaten me një festë ose mësim.) Fëmijët mund
t’i hedhin qeset edhe tek blloqet ose kutitë që janë bërë pirg mbi njëra-tjetrën.

Statuja

Materialet e nevojshme: Muzikë e regjistruar ose instrumente.

U kërkoni fëmijëve të sillen rreth dhomës ndërsa luan muzika. Kur ndalon
muzika, u kërkoni fëmijëve të qëndrojnë plotësisht pa lëvizur, si statuja. Fëmijët
mund të lëvizin përsëri kur të fillojë muzika, por duhet të qëndrojnë pa lëvizur
kurdoherë që ndalon.
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MUZIKA NË
KLASËN E
ÇERDHES Muzika në klasën e çerdhes krijon një atmosferë të ngrohtë dhe të këndshme,

duke e bërë Filloren një vend ku të ndihesh i lumtur. Fëmijët e moshës së çerdhes
janë të gatshëm e të etur për të mësuar rreth Atit Qiellor dhe Jezu Krishtit, rreth
vetes dhe rreth kësaj bote të mrekullueshme. Një mënyrë e rëndësishme si mund
të mësojnë është nëpërmjet muzikës. Fëmijët mund të kënaqen me muzikën në
shumë mënyra. Ata mund të këndojnë, të luajnë instrumenta, të lëvizin sipas muzi-
kës dhe të dëgjojnë muzikë. Shih “Muzika në Klasë”, në faqen viii, për komente të
mëtejshme se si të përdoret muzika për të mësuar fëmijë të vegjël.

Kënga

Fëmijët e vegjël mund të mos duan të këndojnë me ju (fëmijë shumë të vegjël
mund të mos jenë në gjendje të këndojnë me ju), por do të kënaqen duke ju
dëgjuar juve të këndoni dhe shpesh mësojnë parime të rëndësishme nëpërmjet
këngëve. Nxitini fëmijët të këndojnë, por mos u shqetësoni nëse nuk e bëjnë.
Fëmijët që nuk mund të këndojnë me ju, mund të kënaqen duke bërë veprime
të thjeshta ndërsa ju këndoni.

Mund të dëshironi të përdorni të njëjtën muzikë çdo javë ndërsa filloni secilën vepri-
mtari të ndryshme. Kur fëmijët dëgjojnë melodinë e njohur, ata do ta dinë se cili
aktivitet po fillon. Ju gjithashtu mund t’i ndryshoni fjalët e një kënge që të përshtaten
me situatat ose aktivitetet e fëmijëve. Këngët e preferuara të fëmijëve këndojini disa
herë gjatë vitit.

Këngët e mëposhtme nga “Children’s Songbook” [“Libri i Këngëve të Fëmijëve”]
janë veçanërisht të përshtatshme për t’i përdorur në çerdhe. Përfshihen disa
sugjerime për mënyrat se si mund t’i përshtatni fjalët. Ju mund të keni ide të tjera
për mënyrën si t’i përshtatni këto ose këngë të tjera nga “Children’s Songbook”
[“Libri i Këngëve të Fëmijëve”] që të jenë të përshtatshme për çerdhen.

• A Happy Family” (“Një Familje e Lumtur”) (f. 198, shih fjalët në Mësimin 23)
(© 1975 Pioneer Music Press, Inc.). Krijoni një varg për çerdhen ose Filloren tuaj
të lumtur. Përdoreni si përshëndetje: “Unë shoh Suzin; ajo më sheh mua. … ”

• Do As I’m Doing” (“Bëni Siç Bëj Unë”) (f. 276, shih fjalët në Mësimin 36).
Përdorni për të drejtuar: “Të pastrojmë çerdhen; ndiqmë, ndiqmë mua! ..”
ose “Mblidhuni të këndojmë. … ”

• Fun to Do” (“Zbavitemi Kur Bëjmë”) (f. 253, shih fjalët në Mësimin 9).

• Here We Are Together” (“Këtu Jemi së Bashku”) (f. 261, shih fjalët në Mësimin 23).

• If You’re Happy” (“Nëse Je i Lumtur”) (f. 266, shih fjalët në Mësimin 39).

• Smiles” (“Buzëqeshje”) (f. 267 shih fjalët në Mësimin 21).

• Popcorn Popping” (“Kokoshkat Kërcisnin”) (f. 242 shih fjalët në Mësimin 10).



XXII

Instrumenta Muzikorë

Siguroni instrumenta të thjeshtë muzikorë që të luajnë fëmijët, ose përgatitini vetë.

Flaut ose korno: Shponi pak vrima në faqen e një tubi prej kartoni (si p.sh. ai që
përdoret për të mbështjellë letër kuzhine, letër alumini ose letër celofani). Për një
efekt special, ngjisni celofan nga njëra anë. Për t’i rënë, gumëzhini ose këndoni
tek tubi.

Blloqe me zmeril: Pritni dy copa nga një dërrasë 2.5 cm e trashë rreth 5 cm të
gjera dhe 10 cm të gjata. Prisni dy copa më të vogla rreth 2.5 cm me 6 cm.
Zmeriloni pjesët e mprehta ose të dala nga blloqet. Vendosni blloqet e vogla në
qendër të të mëdhenjve dhe gozhdojini që të mos lëvizin. Ngjisni një letër zmerile
poshtë secilit bllok. Për të luajtur, trokitini së bashku blloqet me zmeril, ose fërko-
jini me njëra-tjetrën copat e letrës zmerile.

Tundësa: Fusni kokrra misri ose bathe të thata në një kuti metalike pa anë të
mprehta, ose në një enë kartoni. Bëjini fëmijët të zbukurojnë kutitë. Ngjitini mirë
të çarat që fëmijët të mos mund t’i hanë ose të luajnë me ç’ka brenda. Për të
luajtur, tundini.

Zile: Qepni zile në një brez pëlhure. Për të luajtur, tundini.

Lëvizja sipas Muzikës

Lëvizja krijuese sipas muzikës i ndihmon fëmijët ta përdorin energjinë në mënyrë të
dobishme dhe zhvillon aftësitë e tyre për ta përdorur mendjen në mënyrë krijuese.
Këndoni, luani piano ose ndonjë instrument tjetër, apo përdorni muzikë të regjistruar
që fëmijët të lëvizin sipas saj.

Për të përfshirë fëmijët në lëvizjen sipas muzikës, ju mund të:

• Drejtoni fëmijët të vrapojnë, hidhen, përkulen, sillen vërdallë, ecin në majë të
gishtave, kërcejnë ose tendosen sipas muzikës. Lërini fëmijët ta bëjnë me
radhë drejtimin e veprimeve të grupit.

• Luani ose këndoni këngë me ritëm të ndryshëm dhe lërini fëmijët të vrapojnë
ose ecin sipas muzikës.

• Bëni fëmijët të valvitin shalle me ngjyra ose shirita letre ndërsa lëvizin sipas
muzikës.

• Përdorni këngë me gjeste kur fëmijët kanë nevojë për ndryshim të ritmit. Nëse
fëmijët kanë qëndruar ulur për një kohë të gjatë, do të ishte e përshtatshme një
këngë me gjeste që përdor muskuj të mëdhenj dhe lëvizje të mëdha. Nëse
fëmijët kanë lëvizur dhe u duhet të qetësohen, mund të jetë efikase një këngë
me gjeste që përdor muskuj të vegjël, ndërsa fëmijët rrinë ulur.

Dëgjimi

Fëmijët mund ta kenë të vështirë të përqendrohen tek muzika nëse vetëm
dëgjojnë. Kombinoni dëgjimin me këngën, lëvizjen, ose aktivitete të tjera si në
shembujt e mëposhtëm:

• Vërini fëmijët të shtrihen në dysheme dhe të dëgjojnë lloje të ndryshme muzike.
Flisni rreth mënyrës si i bën të ndihen muzika. Pastaj i bëni të flasin se si ndihen.

• Vini muzikë marshi dhe lërini fëmijët të marshojnë nëpër dhomë.

• Vërini fëmijët të duartrokasin sipas ritmeve të muzikës që po dëgjojnë.
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SHEMBULL
MËSIMESH TË
PËRSHTATURA Më poshtë vijojnë shembujt se si dy mësime në këtë manual mund të përshtaten

për t’u përdorur në çerdhe. Ndërsa rishikoni shembujt, vini re se:

Secili bllok kohe në mësim përqendrohet në një mesazh të thjeshtë të ungjillit.
Aktivitetet dhe muzika duhet t’i ndihmojnë fëmijët të fillojnë të kuptojnë parimet
dhe termat bazë të ungjillit.

Janë përzgjedhur vetëm disa pjesë të mësimit origjinal. Kjo ndihmon që mësimi
të mbahet i thjeshtë, aktiv dhe i përshtatshëm për fëmijët e moshës së çerdhes.

Aktivitetet e përzgjedhura nuk përdoren gjithmonë në të njëjtën renditje si në mësi-
min origjinal. Aktivitetet gjatë mësimit duhet të organizohen në mënyrën që do të
ndihmojë më shumë fëmijët e moshës së çerdhes të kuptojnë mesazhin e ungjillit.

Mësimi 6: Ati Qiellor dhe Jezusi më Duan Mua.

Mirëseardhja Një mënyrë për të krijuar atmosferë nderuese në çerdhe është të luani muzikë të
qetë dhe të përshtatshme për Kishën. Për të paraqitur mesazhin e ungjillit në këtë
mësim, mund t’i jepni çdo fëmije një simbol ku shkruhet: “Ati Qiellor dhe Jezusi më
Duan Mua” (shih aktivitetin pasurues 6, faqe 22).

Koha e Lojës: 35 minuta

Gjatë kohës së lojës, gjeni mënyra për të ndihmuar fëmijët të mendojnë mbi Atin
Qiellor dhe Jezu Krishtin. Për shembull, ju mund t’u mësoni fëmijëve se Ati Qiellor
dhe Jezusi janë të lumtur kur ju jeni të dashur me njëri-tjetrin dhe se ata na duan
shumë. Ju gjithashtu mund të ndihmoni fëmijët të kujtojnë mësimin e javës së
kaluar duke i pyetur: “Cili Është Biri i Atit Qiellor?”

Koha e Mbledhjes: 10 minuta

Koha e mbledhjes mund të përdoret gjithashtu edhe për të përgatitur fëmijët për
mësimin. Filloni duke kënduar një këngë lutjeje dhe ndihmoni një fëmijë të lutet.
Pastaj ndihmojini fëmijët të përgatiten për mësimin duke i pyetur se kush na e
dha këtë tokë të mrekullueshme dhe ungjillin e Kishën (shih aktivitetin e vëmen-
djes, faqe 19).

Koha e Muzikës: 10 minuta

Muzika mund të jetë shumë efektive për të ndihmuar fëmijët e moshës së çerdhes
të mësojnë një mesazh të ungjillit. Për shembull, në këtë mësim mund të ndihmoni
fëmijët të mendojnë mbi Atin Qiellor dhe Jezusin duke kënduar “E Di se Rron Ati
Im” (shih aktivitetin pasurues 2, faqe 21). Si ta lejojë koha, rishikoni këngë nga
mësimet e mëparshme ose këndoni këngë të përzgjedhura të renditura në faqen
xxi.

Koha e Ngrënies 
së Lehtë: 10 minuta

Ndonëse këtu nuk përdoret aktivitet për të përforcuar mesazhin e ungjillit, mund
t’u kujtoni fëmijëve se Ati Qiellor dhe Jezusi na duan dhe se ne duhet t’i falënde-
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rojmë ata për gjithçka, përfshirë ushqimin tonë. Pastaj ftoni një fëmijë të japë një
bekim për ushqimin.

Koha e Mësimit 10 minuta

Ky mësim ka disa pjesë që mund të përdoren për të ndihmuar fëmijët e moshës
së çerdhes të kuptojnë se Ati Qiellor dhe Jezu Krishti i duan ata. Për shembull, ju
mund të përdorni pjesët në vijim nga mësimi 6:

• Ati Qiellor dhe Jezu Krishti na japin bekime (faqe 19-20)

• Ati Qiellor dhe Jezu Krishti e duan secilin prej nesh (faqe 21)

• Aktiviteti shtesë 2 (faqe 21)

• Aktiviteti pasurues 1 (faqe 21)

Koha e Aktivitetit 15 minuta

Koha e aktivitetit i jep mundësi fëmijëve të jenë krijues dhe të kanalizojnë energjinë
e tyre. Ku është e mundur, aktivitetet duhet të ndihmojnë të përforcojnë mesazhin e
ungjillit. Për shembull, ju mund të luani lojën me topin që rrokulliset (faqe xx), duke
bërë pyetje që përforcojnë mesazhin e ungjillit.

Koha e Mbylljes 10 minuta

Përdoreni kohën e mbylljes për t’u kujtuar fëmijëve se Ati Qiellor dhe Jezusi e
duan secilin prej tyre dhe se ua dinë emrat. Ndani ndjenjat tuaja të mirënjohjes
për bekimet që ju kanë dhënë Ati Qiellor dhe Jezu Krishti. Pastaj ndihmoni një
fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.

Mësimi 10: Jam Mirënjohës për Pemët, Bimët dhe Lulet

Mirëseardhja Përshëndeteni secilin fëmijë me emër kur ata vijnë në çerdhe. Kur t’i përshëndetni,
paraqitni temën e mësimit duke u thënë se sot ata do të mësojnë për bimët, lulet
dhe pemët.

Koha e Lojës 35 minuta

Gjatë kohës së lojës përgatitini fëmijët për mësimin duke u folur rreth shumë
gjërave të mrekullueshme në këtë botë që Ati Qiellor dhe Jezu Krishti kanë
krijuar, që ne të kënaqemi me to.

Koha e Mbledhjes 10 minuta

Këndoni një këngë lutjeje, pastaj ndihmoni një fëmijë të lutet. Për këtë mësim, ju
edhe mund të sillni një bimë që fëmijët ta shohin, ta ndiejnë dhe ta nuhasin. Pastaj
shprehni mirënjohjen për bimët, lulet dhe pemët (shih aktivitetin shtesë 2, faqe 37).

Koha e Muzikës 10 minuta

Kryerja e gjesteve bashkë me këngën do të ndihmojë për të krijuar një mjedis të
lumtur dhe do t’ua ndryshojë ritmin fëmijëve. Nëse e lejon koha, ju mund të rikujtoni
edhe këngë nga mësimet e mëparshme.
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Koha e Ngrënies 
së Lehtë 10 minuta

Kur është e mundur, fillojeni kohën e ngrënies me një aktivitet të thjeshtë që lidhet
me mesazhin e ungjillit. Për shembull, në këtë mësim ushqimi mund të jetë bukë
dhe fruta. Shpjegojuni fëmijëve se këto gjëra vijnë nga pemët, bimët dhe lulet
(shih aktivitetin në faqen 37). Pastaj ndihmoni një fëmijë të japë një bekim për
ushqimin.

Koha e Mësimit 10 minuta

Përzgjidhni pjesë nga mësimi që ju ndieni se do të ndihmojnë fëmijët të kuptojnë
mesazhin e ungjillit. Për shembull, ju mund të ndihmoni fëmijët të kuptojnë si
rriten pemët, bimët dhe lulet duke prerë në mes një frut që fëmijët të shohin farat.
Shpjegoni se çfarë duhet të ndodhë që të rriten farat dhe të bëhen më të frutshme
(shih aktivitetin pasurues 4, faqe 37). Pastaj ndihmoni fëmijët të mbjellin fara në
gota letre të mbushura me dhè (shih aktivitetin pasurues 1, faqe 37).

Koha e Aktivitetit 15 minuta

Pas mësimit, ju mund të luani muzikë të lehtë ndërsa fëmijët ngjyrosin figura
pemësh, bimësh dhe lulesh. Aktivitetet mund të përzgjidhen nga mësimi ose nga
ato të renditura në faqet xvi-xx). Disa fëmijë mund të preferojnë të luajnë me lodra
gjatë kësaj kohe. Mundësojuni aktivitetet, por mos u kërkoni fëmijëve të marrin
pjesë.

Koha e Mbylljes 10 minuta

Koha e mbylljes përdoret për të përmbledhur mesazhin e ungjillit dhe për të ndi-
hmuar fëmijët të përgatiten për lutjen. Kujtojuni fëmijëve se ne jemi mirënjohës
për pemët, bimët dhe lulet. Pastaj ndihmoni një fëmijë të bëjë lutjen e mbylljes.





Unë Jam Fëmijë i Perëndisë

1

Mësimi

1
Qëllimi Të ndihmojë çdo fëmijë të kuptojë se ne jemi fëmijë shpirtërorë të Atit Qiellor i cili

na njeh dhe na do.

Përgatitja 1. Studioni me lutje Eksodi 2:1-10; Psalmeve 82:6; Doktrina dhe Besëlidhje
138:55-56 dhe Moisiu 1:1-6. Shih gjithashtu “Parimet e Ungjillit” (31110),
kapitulli 2.

2. Zbuloni dy ose tre karakteristika të admirueshme të çdo fëmije duke u
këshilluar me prindërit e tij ose të saj.

3. Materialet e nevojshme:
a. Një kopje të Biblës dhe të Perlës me Vlerë të Madhe.
b. Një qese lecke ose objekt i vogël e i butë.
c. Figura 1-1, Bota (62196); figura 1-2, Moisiu në Xunkthe (Paketa e Fotografive

Artistike të Ungjillit 106; 62063).

4. Bëni përgatitjet e nevojshme për çfarëdo aktivitet pasurues që dëshironi të
përdorni.

Aktivitetet 
Mësimore Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet Vëmendjeje Këndoni me fëmijët “Fëmi i Per’ndis’ Jam” (“Himne dhe Këngë të Fëmijëve”, f. 2).

Fëmi i Per’ndis’ jam,
këtu ai më çoi,
në tok’ më dha, o, një shtëpi
me prindër kaq të mir’.

Tregom’, drejtom’, pran’ ti më rri,
rrugën që ta gjej.
Çfar’ të bëj ti më mëso
të rroj me të në qiej.

Hidhini një fëmije një qese lecke ose një objekt të butë ndërkohë që thoni ”Unë
njoh një fëmijë të Perëndisë me emrin ___.” Bëni fëmijën të thotë emrin e vet dhe
t’ua japë përsëri qesen. Përsëriteni aktivitetin derisa të gjithë të kenë një radhë.

Ne Jemi Fëmijë Shpirtërorë të Atit Qiellor

• Kush është Ati Qiellor? (Përdorni përgjigjet e fëmijëve për t’u drejtuar për
shpjegimin tuaj të këtij seksioni të mësimit në një nivel të përshtatshëm.)

Tregoni figurën 1-1, Bota. Shpjegoni se para se të lindnim në tokë ne jetonim në
qiell me Atin Qiellor. Atje ne ishim shpirtra. Shpirti është çka është brenda nesh
dhe që na bën të gjallë. Kur ishim shpirtra, ne nuk kishim mish e kocka siç kanë
tani trupat tanë, por kishim pamje të njëjtë.
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Shpjegoni se Ati Qiellor është Ati i shpirtrave tanë dhe ne jemi fëmijët e tij shpi-
rtërorë. Neve nuk na kujtohet jeta me Atin Qiellor para se të vinim në tokë, por e
dimë se jemi fëmijët e tij shpirtërorë sepse e kemi lexuar në shkrimet e shenjta.

Tregoni Biblën dhe lexoni Psalmin 82:6, duke shpjeguar se Shumë i Larti do të
thotë Ati Qiellor. Theksoni se çdo njeri në tokë është fëmijë i Atit Qiellor.

Këngë Këndoni përsëri “Fëmi i Per’ndis’ Jam” Shpjegoni se Perëndi është një tjetër
emër i Atit Qiellor.

Ati Qiellor Na Njeh dhe Na Do.

Shpjegoni se Ati Qiellor e do shumë secilin prej nesh sepse ne jemi fëmijët e tij.
Ai e di emrin tonë dhe gjithçka për ne. Ai e di çfarë na lumturon dhe çfarë na tri-
shton. Ai e di se ç’është më e mira për secilin prej nesh.

Aktivitet Thuajini disa herë bashkë me fëmijët vargjet në vijim, duke përdorur veprimet e
përshkruara:

Ati Qiellor më Njeh

Ati Qiellor më njeh (tregoni veten me gisht)
Dhe çfarë më pëlqen të bëj.
Ai di emrin tim e ku banoj (bashkoni majat përkatëse të gishtave të të dy duarve
në formë çatije).
Unë e di se edhe Ai më do (kryqëzoni krahët dhe vini duart në supe si në përqafim).

Ai e di çfarë më lumturon (vini gishtat tek goja që buzëqesh).
Ai e di çfarë më trishton (vini gishtat tek goja e mërzitur).
Unë e di, Ai dëshiron t’më ndihmojë (tregoni veten me gisht),
Dhe kjo ësht’ ajo që më gëzon!

Kërkojini një fëmije të dalë para klasës. Duke përdorur ato që keni mësuar nga
prindërit e fëmijës, shpjegoni se Ati Qiellor i di karakteristikat e admirueshme të
fëmijës. Për shembull, mund të thoni: “Ati Qiellor e di se Emilia është një bijë e
dashur, që ndihmon mamin të kujdeset për motrën dhe zakonisht është gazmore
dhe e qeshur.” Vazhdoni derisa çdo fëmijë të ketë pasur një radhë.

Shpjegoni se kur bëjmë gjëra të sjellshme e të dashura, ne po bëhemi si Ati Qiellor.

Ne Mund të Bëhemi si Ati ynë Qiellor

• Si quhet i vogli i qenit?

• Çfarë do të bëhet ai këlysh kur të rritet?

• Si quhet i vogli i pulës?

• Çfarë do të bëhet ai zog pule kur të rritet?

Shpjegoni se ashtu si kafshët kur rriten bëhen si prindërit e tyre, ne kur të rritemi
do të bëhemi si prindërit tanë. Ati Qiellor është Ati i shpirtrave tanë, prandaj ne
mund të bëhemi si ai. Ati Qiellor është i dashur, i mirë dhe i sjellshëm dhe dëshiron
të na ndihmojë. Kur ne jemi të dashur, të mirë e të sjellshëm, ne po bëhemi si Ati
Qiellor. Shpjegoni se duhet të përpiqemi çdo ditë t’i ngjajmë më shumë Atit Qiellor.
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Ati Qiellor Ka një Punë të Rëndësishme për Ne

Histori Paraqitni figurën 1-2, Moisiu në Xunkthe, dhe tregoni historinë se si bija e faraonit
e shpëtoi Moisiun nga rreziku kur ai ishte foshnjë, siç tregohet tek Eksodi 2:1-10.

Shpjegoni se kur u rrit, Moisiu u bë një ndihmës i rëndësishëm i Atit Qiellor, një
profet. Ati Qiellor i tha Moisiut se Moisiu ishte biri i tij (shih Moisiu 1:4, 6) dhe se
kishte një punë të rëndësishme për të. Lexojini fëmijëve frazën e parë të Moisiut
1:6. Moisiu e kreu këtë punë kur i udhëhoqi izraelitët jashtë tokës së Egjiptit, ku
ata trajtoheshin mizorisht, në një tokë tjetër ku Moisiu u mësoi atyre urdhërimet
e Atit Qiellor.

Bëjini fëmijët të vijnë para klasës një nga një dhe ndihmoni secilin të përsërisë
frazën e parë të Moisiut 1:6, duke zëvendësuar me emrin e vet: “Unë kam një
punë për ty, (emri i fëmijës), biri (bija) im(e).”

Shpjegoni se Ati Qiellor ka punë të rëndësishme për ne ndërsa jetojmë në tokë,
të tilla si të jemi një nënë ose një atë, një misionar, një mësues, një ndihmës në
kishë, ose një ndihmës në komunitet.

• Çfarë pune të rëndësishme mund të ketë Ati Qiellor për ju?

Aktivitet Bëjini fëmijët të shpjegojnë me gjeste se çfarë duan të bëhen kur të rriten, të tilla
si një nënë a një atë që përkundin një foshnjë, një misionar që flet për ungjillin
ose një mësues që i jep mësim një klase.

Dëshmia Thojuni fëmijëve se duhet ta kujtojnë gjithmonë që ata janë fëmijë shpirtërorë të
Atit Qiellor dhe që Ai i njeh dhe i do ata. Ndihmojini të kuptojnë se ata mund të
bëhen më të ngjashëm me Atin Qiellor dhe se kanë punë të rëndësishme për të
bërë në tokë. Mund të ndani me ta një përvojë personale që ju ndihmoi të dini se
Ati Qiellor ju njeh dhe ju do.

Aktivitete Pasurimi Zgjidhni disa nga këto aktivitete për t’i përdorur gjatë mësimit.

1. Paraqisni figura të njerëzve të ndryshëm, ose flisni për njerëz që fëmijët i njohin
dhe pyesni: “A është ky person fëmijë i Perëndisë?” Për shembull: “A është
peshkopi fëmijë i Perëndisë?” “A është polici fëmijë i Perëndisë?” “A është fqinji
yt fëmijë i Perëndisë?” e kështu me radhë. Ndihmoni fëmijët të kuptojnë se
gjithkush është fëmijë i Perëndisë.

2. Për të theksuar se Ati Qiellor njeh dhe kujdeset për secilin fëmijë, bëjini fëmijët
të përfundojnë fjalitë tuaja, si në këta shembuj: “Ati Qiellor e di se jam i trishtuar
kur _________”, “Ati Qiellor e di se jam i lumtur kur _________”, “Ati Qiellor e di se
gjëja që parapëlqej të bëj është _________”, “Ati Qiellor e di se më pëlqen të vij
në Fillore sepse _________” e kështu me radhë.

3. Shpjegoni se Ati Qiellor është mbreti i qiellit dhe tokës. Meqenëse jemi fëmijët
e tij, ne jemi princër e princesha. Bëni një kurorë të thjeshtë për secilin fëmijë
dhe shkruani në çdo kurorë fjalët Unë jam fëmijë i Perëndisë. Lërini fëmijët të
ngjyrosin kurorat.

4. Bashkë me fëmijët, këndoni ose thoni fjalët e të dy strofave të “E Di se Rron Ati
Im” (“Himne dhe Këngë të Fëmijëve”, f. 59).

Mësimi 1
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Aktivitete Shtesë
për Fëmijët 
më të Vegjël 1. Kërkojuni fëmijëve të mendojnë për diçka që u pëlqen (mund edhe ta merrni këtë

informacion që më parë nga prindërit). Pyesni secilin fëmijë se çfarë i pëlqen dhe
tregojuni se Ati Qiellor e di atë, si në këtë shembull: “Ati Qiellor e di se Leas i
pëlqejnë qentë.”

2. Ndihmoni fëmijët të bëjnë veprimet për vargjet me gjeste vijuese:

Në se je shumë, shumë i gjatë (zgjatuni dhe shtrini krahët lart),
Në kishë ka një vend për ty.
Në se je shumë, shumë i shkurtër (mblidhuni kruspull poshtë),
Në kishë ka një vend për ty.

I gjatë (zgjatuni lart),
I shkurtër (mblidhuni kruspull poshtë),
I gjatë (zgjatuni lart),
I shkurtër (mblidhuni kruspull poshtë)—
Ati Qiellor na do të gjithëve.

3. Ndihmoni fëmijët të bëjnë veprimet për vargjet me gjeste vijuese ndërkohë që
ju thoni fjalët:

Moisiu Foshnjë

Moisiu Foshnjë për krevat kishte një barkë (bëni një dorë si kupë dhe vini në të
gishtin tregues të dorës tjetër).

Motra e tij e dashur po e vështronte që pas barishteve ku po fshihej (vini dorën
para syve dhe shihni përmes gishtave).

Një ditë atë e gjeti një princeshë (përkuluni para duke parë poshtë) dhe e mori
në krahë (bëni sikur po ngrini foshnjën);

Ajo tha: “Do ta marr këtë foshnjë dhe do ta mbroj” (bëni sikur e përkundni
foshnjën në krahë).
(Prej “Fascinating Finger Fun” nga Eleanor Doan. © 1951. Përdoret me leje.)



Ati Qiellor Ka një Trup
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Mësimi

2
Qëllimi Të ndihmojë çdo fëmijë të kuptojë se Ati Qiellor është një person real, me një trup

të përkryer mishi dhe kockash dhe se ne jemi krijuar sipas shëmbëlltyrës së tij.

Përgatitja 1. Studioni me lutje Gjoni 14:9; Doktrina dhe Besëlidhje 130:22; Moisiu 2:27; dhe
Joseph Smith—Historia 1:14-17. Shih gjithashtu “Parimet e Ungjillit” (31110),
kapitulli 1.

2. Materialet e nevojshme:
a. Një kopje të Biblës dhe të Perlës me Vlerë të Madhe.
b. Letër dhe lapsa dylli për çdo fëmijë.
c. Një pasqyrë të vogël.
d. Figura 1-3, Jezusi Krishti (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 240;

62572); figura 1-4, Vegimi i Parë (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit
403; 62470).

3. Bëni përgatitjet e nevojshme për çfarëdo aktivitet pasurues që dëshironi të
përdorni.

Aktivitetet 
Mësimore Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet Vëmendjeje Shpërndani letra dhe lapsa dhe bëni fëmijët të vizatojnë veten e tyre. Kur të mba-
rojnë, u thoni të ngrenë lart vizatimet e tyre dhe pyetini se cilët fëmijë janë të vërtetë,
ata në letër apo ata që i mbajnë letrat. Pyetini se nga e dinë këtë.

Shpjegoni se ashtu si ata janë të vërtetë sepse kanë trupa, Ati Qiellor është i
vërtetë dhe ai ka trup. Ne mund të shohim figura të Atit Qiellor, por ato nuk janë
Ati Qiellor i vërtetë. Ati Qiellor i vërtetë ka trup prej mishi dhe kockash.

Jezu Krishti i Ngjan Atit Qiellor

Pyetini fëmijët nëse ndokush u ka thënë se ata u ngjajnë prindërve të tyre. Tregojuni
figurën 1-3, Jezusi Krishti dhe shpjegojuni se Jezu Krishti është i biri i Atit Qiellor.
Shkrimet e shenjta na mësojnë se Jezusi i ngjan Atit Qiellor. Tregojuni Biblën dhe
shpjegojuni fëmijëve Gjoni 14:9.

• Kujt i ngjan Jezusi?

Aktivitet U kërkoni fëmijëve të qëndrojnë në këmbë. Ndihmojini të mësojnë përmendësh
pjesën e parë të nenit të parë të besimit: “Ne besojmë në Perëndinë, Atin e
Përjetshëm, dhe në Birin e Tij, Jezu Krishtin, dhe në Frymën e Shenjtë.”

Ne i Ngjajmë Atit Qiellor dhe Jezusit

Shpjegoni se ne jemi fëmijë shpirtërorë të Atit Qiellor dhe se edhe ne i ngjajmë atij.
Ne kemi trupa si i tiji. Shpjegojuni fëmijëve Moisiu 2:27. Shpjegoni se të krijohemi
sipas shembëlltyrës së Atit Qiellor do të thotë se i ngjajmë atij.
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Aktivitet U kërkoni fëmijëve të shihen me radhë në pasqyrë, ose të shohin një fëmijë tjetër.
Bëni secilin fëmijë të emërtojë një pjesë të trupit që sheh, si krahët, këmbët, sytë
apo veshët. Shpjegoni se Ati Qiellor dhe Jezusi gjithashtu i kanë këto pjesë të trupit.

• A keni dhe ju një trup që ngjan si trupi i Atit Qiellor dhe i Jezusit?

Shpjegoni se ne e dimë ç’pamje kanë Ati Qiellor e Jezusi sepse disa profetë
(udhëheqës të Kishës) i kanë parë Atin Qiellor dhe Jezusin dhe kanë shkruar për
ta në shkrimet e shenjta.

Histori Tregoni figurën 1-4, Vegimi i Parë. Tregoni historinë e Vegimit të Parë, siç gjendet
tek Joseph Smith—Historia 1:14-17.

• Si e dinte Jozef Smithi ç’pamje kishin Ati Qiellor dhe Jezusi?

• Çfarë lloj trupash kanë Jezusi dhe Ati Qiellor?

Dëshmia Jepni dëshminë tuaj sa mirënjohës jeni që keni një trup që është bërë sipas shë-
mbëlltyrës së Atit Qiellor. Shprehni mirënjohjen për shumë gjëra të mrekullueshme
që mund të bëjë trupi juaj.

Aktivitete 
Pasurimi Zgjidhni disa nga këto aktivitete për t’i përdorur gjatë mësimit.

1. Bëjini fëmijët të ngrihen në këmbë dhe thoni disa herë vargjet në vijim,
duke përdorur veprimet e përshkruara:

Unë Kam një Trup të Mrekullueshëm

Unë kam një trup të mrekullueshëm (prekni kraharorin me duar)
Për mua e planifikoi Ati Qiellor.
Ai më dha veshë që të mund të dëgjoj (mblidhni duart si kupë rreth veshit)
Dhe sy që të mund të shoh (tregoni sytë me gisht).

Unë kam dy duar që të duartrokas (trokitni duart),
Dy këmbë që të mund të rrotullohem (rrotullohuni).
Kur dëshiroj, unë mund të prek
Gishtat e këmbëve të mija përdhe (përkuluni dhe prekni gishtat e këmbëve).

Kur mendoj për trupin tim (vendosni gishtin në kokë),
Është pjesa më e mirë e tij (uluni qetësisht)
Që Ati Qiellor e planifikoi atë
Që të ngjante tamam si i tiji.

2. Kujtoni fëmijët se Ati Qiellor na ka dhënë trupa si i tiji dhe këta trupa të
mrekullueshëm mund të bëjnë shumë gjëra.

3. Vërini fëmijët të përdorin me radhë figurën 1-4, Vegimi i Parë, për t’i treguar
pjesës tjetër të klasës historinë e Vegimit të Parë.

4. Tregoni historinë e Markut dhe të aktivitetit familjar:

Babai i Markut kishte vdekur kur ai qe foshnjë. Marku shpesh vriste mendjen se
ç’pamje kishte patur ati i tij. Ai po shkonte bashkë me nënën në një aktivitet
familjar, ku ai do të takohej me hallat dhe xhaxhallarët, të cilët e kishin njohur
mirë të atin.
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Kur mbërritën, Xhaxhi Xhoi erdhi ta përshëndeste. Ai vështroi Markun dhe i tha:
“Do të të njihja kudo. Ti ke sytë e babit tënd.” Hallë Elizabeta tha: “A e di, Mark
ti e ke hundën tamam si të babit.” Hallë Meri tha: “Mark, buzëqeshja jote më
kujton buzëqeshjen e babait tënd.”

Kur po ktheheshin në shtëpi me makinë, Marku i tha nënës: “U kënaqa sot! Sot
mësova shumë gjëra për babin. Mësova se i ngjaj atij dhe kjo më lumturon! Kur
të shihem në pasqyrë, do të më kujtohet pamja e tij dhe nuk do ta harroj.” Nëna
e Markut u zgjat, i përkëdheli dorën dhe tha: “Me ty pranë, as unë nuk do ta
harroj atë.”

Tregojuni fëmijëve se ashtu si Marku e dinte që i ngjante të atit edhe pse nuk
mund ta shihte atë, ne e dimë se i ngjajmë Atit Qiellor edhe pse nuk mund ta
shohim.

Aktivitete Shtesë
për Fëmijët
më të Vegjël 1. Tregoni figurën 1-4, Vegimi i Parë. Tregoni një version të thjeshtuar të historisë

së Vegimit të Parë. Theksoni se Ati Qiellor dhe Jezu Krishti janë qenie të vërteta
dhe ata i dëgjojnë lutjet tona.

2. Përdorni figurën 1-4, Vegimi i Parë, për të treguar se si trupat tanë janë si trupat
e Atit Qiellor dhe Jezusit. Kur tregoni me gisht një pjesë trupi në fotografi, bëjini
fëmijët të tregojnë me gisht pjesën përkatëse në trupin e tyre. Për shembull,
nëse ju tregoni krahun e Atit Qiellor, fëmijët duhet të tregojnë krahun e tyre.

3. Ndihmoni fëmijët të bëjnë veprimet për vargjet me gjeste vijuese ndërkohë që
ju thoni fjalët:

Jozefi u gjunjëzua mes pemëve (gjunjëzohuni dhe kryqëzoni krahët)
Një lutje të veçantë e tha (prekni buzët me majë të gishtave).
Ai pa Atin dhe Birin (vështroni sipër duke mbuluar sytë me dorë)
Dhe atje i dëgjoi ata (përkulni duart si kupë rreth veshit).

4. Tregoni me gisht gojën tuaj dhe thoni: “Kjo është goja ime.” Pastaj pyesni:
“A mund të më tregoni gojën tuaj?” dhe ndihmoni fëmijët të tregojnë gojën e
tyre. Pyesni: “A ka gojë Ati Qiellor?” Përsëriteni për sytë, hundën, veshët, duart
dhe këmbët. Pastaj tregoni secilën pjesë të trupit pa i thënë emrin dhe bëni
fëmijët ta emërtojnë atë.

Mësimi 2
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Mësimi

3
Qëllimi Të ndihmojë çdo fëmijë të kuptojë se ne kemi jetuar me Atin Qiellor si fëmijë

shpirtërorë përpara se të vinim në tokë dhe se mund të jetojmë përsëri me të
pas kësaj jete.

Përgatitja 1. Studioni plot lutje Abrahami 3:22-27. Shih gjithashtu “Parimet e Ungjillit”
(31110), kapitulli 2.

2. Materialet e nevojshme:
a. Një komplet shkrimesh të shenjta.
b. Një kukull ose figurë njeriu prej letre.
c. Figura 1-1, Bota (62196); figura 1-3, Jezusi Krishti (Paketa e Fotografive

Artistike të Ungjillit 240; 62572); figura 1-5, Familja me një Foshnjë (62307);
figura 1-6, Mbrëmje Familjare në Shtëpi (62521); figura 1-7, Një Familje e
Dashur; figura 1-8, Shpërndarja e Sakramentit (62021); figura 1-9, Lutja e
Mëngjesit (62310); figura 1-10, Lutja Familjare (62275); figura 1-11, Djalosh
që po Pagëzohet (62018); figura 1-12, Vajzë që po Konfirmohet (62020);
figura 1-13, Jozef Smith (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 400; 62449).

3. Bëni përgatitjet e nevojshme për çfarëdo aktivitet pasurues që dëshironi të
përdorni.

Aktivitetet 
Mësimore Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet Vëmendjeje Vendosni një kukull ose figurë njeriu prej letre në një prej karrigeve pranë fëmi-
jëve. Kërkojuni fëmijëve të ngrihen në këmbë, të rrotullohen dhe të ulen përsëri.

• Përse kukulla nuk u ngrit në këmbë?

• Përse ju mund të ngriheni në këmbë?

Flisni mbi ndryshimet midis fëmijëve dhe kukullës. I ndihmoni fëmijët të kuptojnë
se ata janë të gjallë. Secili prej tyre ka një shpirt në trupin e vet që i bën të gjallë,
që të mund të shohin, dëgjojnë, të ngrihen në këmbë, të lëvizin, të mendojnë e
të flasin.

Ne Jemi Fëmijë Shpirtërorë të Atit Qiellor

Përsëritni me fëmijët se si kemi jetuar me Atin Qiellor si fëmijë të tij shpirtërorë
para se të lindnim në tokë. Ne ishim të lumtur dhe na pëlqente të jetonim me
Atin Qiellor. Nuk kishim trupat fizikë që kemi tani, por kishim shpirtra. Shpjegoni
se një shpirt ka pamjen e një trupi fizik por nuk ka mish e kocka.

• Ku keni jetuar para se të lindeshit në tokë?

Këngë Këndoni me fëmijët “Fëmi i Per’ndis’ Jam” (“Himne dhe Këngë të Fëmijëve”, f. 2).
Kujtojuni fëmijëve se Perëndi është një tjetër emër i Atit Qiellor.
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Fëmi i Per’ndis’ jam,
këtu ai më çoi,
në tok’ më dha, o, një shtëpi
me prindër kaq të mir’.

Tregom’, drejtom’, pran’ ti më rri,
rrugën që ta gjej.
Çfar’ të bëj ti më mëso
të rroj me të në qiej.

Aktivitet Bëni një fëmijë të qëndrojë në këmbë pranë jush. Duke përdorur emrin e fëmijës,
shpjegoni se ai ose ajo jetoi me Atin Qiellor para se të lindte në tokë dhe se është
një fëmijë shpirtëror që Ati Qiellor e do. Bëni të njëjtën gjë me secilin fëmijë.

Shpjegoni se meqenëse Ati Qiellor na do, Ai ka një plan për ne. Përpara se të
krijohej toka, Ati Qiellor i mblodhi të gjithë fëmijët e tij për t’u shpjeguar planin.
Ne qemë të gjithë atje, prindërit tanë dhe vëllezërit e motrat tona.

Ati Qiellor na Dërgoi të Jetojmë në Tokë

Paraqitni figurën 1-1, Bota. Shpjegoni se toka është pjesë e planit të Atit Qiellor.
Nën drejtimin e Atit Qiellor, Jezu Krishti e krijoi tokën për ne. Ne u dërguam për
t’u lindur këtu dhe për të marrë një trup fizik.

Tregoni figurën 1-5, Familja me një Foshnjë. Lërini fëmijët të flasin mbi figurën.
Tregojuni që ne qemë të ngazëllyer që do të vinim në tokë dhe që do të mësonim
e do të rriteshim. Ne erdhëm në tokë si foshnja tek familjet që do të mund të na
donin e të kujdeseshin për ne.

Thojuni fëmijëve se kur erdhëm në tokë, neve na u dhanë trupa fizikë me lëkurë,
muskuj, gjak e kocka. Bëjini fëmijët të ndiejnë krahët e veta.

• A mund ta ndieni kockën brenda krahut?

• A mund ta shihni e ta ndieni lëkurën tuaj?

• A mund të ndieni muskujt tuaj?

Kujtojuni fëmijëve se shpirti ynë brenda trupit na jep jetë, por ne nuk mund ta
shohim a ta prekim shpirtin tonë. Trupin tonë fizik mund ta shohim e ta prekim.
Thojuni fëmijëve se është një bekim i madh të kesh një trup fizik.

Aktivitet Recitoni bashkë me fëmijët vargjet e mëposhtme. Tregoni secilën pjesë të trupit
kur përmendet.

Jam Mirënjohës për Sytë e Mi

Jam mirënjohës për sytë e mi,
Veshët, gojën dhe hundën;
Jam mirënjohës për duart e krahët,
Për gishtat, shputat e këmbët.

(Përshtatur nga një vjershë e Lucy Picco.)

Shpjegoni se ndërsa jemi këtu në tokë ne rritemi dhe mësojmë shumë gjëra. Kur
mësojmë të zgjedhim për të bërë gjërat e duhura, ne mund të bëhemi më shumë
si Ati Qiellor dhe Jezusi. Kjo është një tjetër pjesë e planit të Atit Qiellor.
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Ati Qiellor Dëshiron që Ne të Kthehemi tek Ai Ndonjë Ditë

Shprehni dashurinë tuaj për Atin Qiellor. Thuajuni fëmijëve se ju dëshironi që ndo-
një ditë të ktheheni tek Ati Qiellor që të mund ta shihni dhe të jeni me të përsëri.
Shpjegoni se edhe kjo është pjesë e planit të Atit Qiellor. Ai dëshiron që secili prej
nesh të kthehet për të jetuar me të kur të mbarojë jeta jonë në tokë. Ai do që ne,
prindërit tanë dhe gjithë familjet tona të jemi me të përsëri.

Shpjegoni se që të jetojmë sërish me Atin Qiellor dhe Jezusin, ne duhet të pagë-
zohemi dhe të mbajmë gjithë urdhërimet. Tregojuni kompletin e shkrimeve të
shenjta. Shpjegoni se shkrimet e shenjta na mësojnë për Atin Qiellor dhe Jezusin
dhe mbi atë që ata duan që të bëjmë ne.

Duke përdorur figurat e renditura tek seksioni “Përgatitja”, flisni për atë që dëshiron
Ati Qiellor që të mësojmë e të bëjmë këtu në tokë. Ai dëshiron që ne të duam fami-
ljet tona, të mos jemi egoistë, të shkojmë në kishë, të marrim sakramentin, të lutemi
mëngjes e mbrëmje, të kemi lutje familjare dhe mbrëmje familjare në shtëpi, të
pagëzohemi, të konfirmohemi dhe të marrim Frymën e Shenjtë, të martohemi në
tempull, të mësojmë për profetët dhe të bëhemi si Ati Qiellor dhe Jezusi.

Dëshmia Shprehni mirënjohjen tuaj për Atin Qiellor e Jezusin dhe për planin e tij për ne.
Nxitini fëmijët të bëjnë gjithmonë atë që e dinë se është e drejtë, kështu që ndonjë
ditë të mund të kthehen të jetojnë me Atin Qiellor dhe Jezusin.

Aktivitete 
Pasurimi Zgjidhni disa nga këto aktivitete për t’i përdorur gjatë mësimit.

1. Jepini secilit fëmijë një letër ku ju të keni shkruar Unë jam fëmijë i Perëndisë dhe i
kërkoni të vizatojë vetveten. Lërini fëmijët t’ia paraqesin vizatimet pjesës tjetër të
klasës. Nxitini fëmijët të thonë diçka të mirë për veten, ndërsa tregojnë vizatimin.

2. Ndihmoni fëmijët të thonë vargjet vijuese dhe të bëjnë veprimet e treguara:

Krijesat e Perëndisë

Perëndia bëri hënën (bëni një rreth me duar)
Dhe yjet xixëllues (hapni e mbyllni gishtat e duarve)
E në qiell i vuri lart (zgjatuni lart).
Ai bëri diellin (bëni një rreth me krahët sipër kokës)
Dhe pemët (shtrini krahët lart)
E lulet (bëni duart si kupë)
E t’vegjlit zogj që flut’rojnë prap’(tundni krahët).
(Prej “Fascinating Finger Fun” nga Eleanor Doan. © 1951. Përdoret me leje.)

3. Shkruani pyetjet e mëposhtme në letra të veçanta. Përsëriteni mësimin duke
lejuar çdo fëmijë të zgjedhë nga një copë letër. Lexoni pyetjen dhe lërini fëmijët
të përgjigjen. Përsëritni si të jetë e nevojshme që çdo fëmijë të ketë një radhë.

a. Kush është fëmijë i Perëndisë? (Unë jam; kushdo është.)
b. Ku kemi jetuar para se të lindeshim në tokë? (Në qiell me Atin Qiellor dhe

Jezusin.)
c. Përse Ati Qiellor i kërkoi Jezusit të bënte tokën për ne? (Që të mund të kemi

një trup fizik dhe të mësojmë çfarë duhet të bëjmë për të jetuar sërish me
Atin Qiellor dhe Jezusin.)

d. Çfarë duhet të bëjmë për të jetuar sërish me Atin Qiellor dhe Jezusin? (T’u
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bindemi urdhërimeve, të jemi bujarë, të pagëzohemi, të shkojmë në tempull
e me radhë. Lërini fëmijët të paraqesin figurat e duhura kur i përgjigjen kësaj
pyetjeje.)

e. Me cilin mund të jetojmë pasi të mbarojmë jetën tonë këtu në tokë? (Me Atin
Qiellor e Jezusin dhe familjet tona.)

Aktivitete Shtesë
për Fëmijët 
më të Vegjël 1. Me miratimin e presidentes suaj të Fillores, ftoni një atë të sjellë në klasë foshnjën

e tij. Flisni mbi etërit dhe se sa shumë i duan ata fëmijët e tyre. U thoni fëmijëve se
ata kanë dy etër që i duan ata: atin e tyre këtu në tokë dhe Atin e tyre Qiellor. Para
se foshnjat të linden në tokë, ata jetuan me Atin Qiellor. (Vini re: Jini të ndjeshëm
ndaj situatave të fëmijëve në klasën tuaj, disa prej të cilëve mund të mos kenë
etër në shtëpi.)

2. Sillni në klasë një ose më shumë palë “këpucë të Babit” (këpucë të mëdha
burrash). Flisni se kush i vesh këto këpucë të mëdha. Lërini fëmijët të krahasojnë
masën e këpucëve apo këmbëve të tyre me ato të mëdhatë. Lejoni çdo fëmijë të
ecë me radhë me “këpucët e Babit”.

3. Këndoni ose thoni dy vargjet e para të “I Lived in Heaven” (“Unë Jetova në Qiell”)
(“Children’s Songbook”, f. 4).

Jetova në qiell shumë kohë më parë, vërtet është ashtu;
Jetova atje dhe i doja njerëzit që njihja. Dhe ti bëre kështu.

(© 1987 nga Janeen Jacobs Brady. Përdoret me leje.)

• Me kë jetuam në qiell? (Me Atin Qiellor e Jezusin dhe gjithë të tjerët.)

4. Ndihmoni fëmijët të bëjnë veprimet për vargjet me gjeste vijuese ndërkohë që
ju thoni fjalët. Përsëritni sa herë të dëshironi.

Që të gjithë ngrihuni në këmbë dhe kapni duart duke formuar një rreth. Mbani
duart të kapura gjatë gjithë aktivitetit.

Ne të gjithë jetuam me Atin Qiellor (të gjithë afrohen, duke i çuar duart në
qendër të rrethit).
Ai na dërgoi të jetojmë në tokë (prapsuni në një rreth të madh).
Ai na dha familje që të na duan dhe të na mësojnë (afrohuni përsëri).
Familjet tona do të na ndihmojnë të jetojmë sërish me të (prapsuni përsëri në
një rreth të madh).

Mësimi 3



Unë Mund t’i 
Lutem Atit Qiellor

12

Qëllimi Të ndihmojë çdo fëmijë që të mësojë se si t’i lutet Atit Qiellor dhe të dijë se ai i
dëgjon.

Përgatitja 1. Studioni plot lutje Danieli 6. Shih gjithashtu “Parimet e Ungjillit” (31110),
kapitulli 8.

2. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël.
b. Figura 1-9, Lutja e Mëngjesit (62310); figura 1-10, Lutja Familjare (62275);

figura 1-14, Danieli në Gropën e Luanëve (Paketa e Fotografive Artistike të
Ungjillit 117; 62096); figura 1-15, Bekimi i Ushqimit.

3. Bëni përgatitjet e nevojshme për çfarëdo aktivitet pasurues që dëshironi të
përdorni.

Aktivitetet 
Mësimore Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet Vëmendjeje Fëmijën që dha lutjen e hapjes bëjeni të qëndrojë në këmbë përpara klasës.
Kujtojini fëmijët se në mësimin e fundit ata mësuan se ne jetonim me Atin Qiellor
para se të lindnim. Ati Qiellor na dërgoi në tokë.

• Si mund t’i flasim Atit Qiellor kur jemi në tokë?

• Kujt po i fliste (thoni emrin e fëmijës që tha lutjen) kur ai (ajo) u lut?

Ndihmoni fëmijët të kuptojnë se kur lutemi ne po i flasim faktikisht Atit Qiellor.

Ne Mund t’i Lutemi Atit Qiellor

Jepni dëshminë tuaj se edhe pse nuk mund ta shohim atë, ne mund t’i lutemi
Atit Qiellor dhe ai do t’i dëgjojë lutjet tona.

Tregoni figurën 1-9, Lutja e Mëngjesit.

• Çfarë po bën kjo vajzë?

• Kujt po i flet ajo?

• Si mendoni, çfarë mund të jetë duke i thënë kjo vajzë Atit Qiellor?

Përdorni figurën 1-9, Lutja e Mëngjesit; figurën 1-10, Lutja Familjare dhe figurën
1-15, Bekimi i Ushqimit; ndërsa diskutoni me fëmijët kohët kur lutemi. Shpjegoni
se mund t’i lutemi Atit Qiellor kurdoherë që duam; çastet më të zakonshme janë
kur zgjohemi dhe kur shkojmë të flemë, kur hamë, me familjet tona dhe kur kemi
nevojë për ndihmë të veçantë. Bëjini fëmijët të mbajnë figurat e duhura kur ju i
diskutoni ato.

Mësimi

4
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Jezu Krishti Na Mësoi t’i Lutemi Atit Qiellor

Shpjegoni se Jezusi na mësoi të bëjmë disa gjëra kur lutemi. Kur bëhemi gati të
lutemi, ne mendojmë për Atin Qiellor.

• Çfarë bëjmë me krahët kur lutemi?

• Çfarë bëjmë me kokën dhe sytë kur lutemi?

Aktivitet Bëjini fëmijët të kopjojnë veprimet tuaja ndërsa u tregoni si të përgatiten për t’u
lutur duke kryqëzuar krahët, ulur kokën dhe mbyllur sytë. Pastaj mund t’i kërkoni
një fëmije të qëndrojë para klasës dhe t’i bëni fëmijët e tjerë të ndjekin veprimet
e tij ose saj, ndërsa tregon si të përgatitemi për t’u lutur.

Aktivitet Bashkë me fëmijët këndoni ose thoni disa herë fjalët e “A Prayer Song”
(“Një Këngë Lutjeje”) (“Children’s Songbook”, f. 22). Bëni veprimet e
sugjeruara nga fjalët e këngës.

Ne sot ulim kokën për lutje,
Krahët i kryq’zojm’ n’kraharor,
Mbyllim sytë pastaj e në lutje
I flasim Atit Qiellor.

• Çfarë mund të bëjmë tjetër që të gatitemi për lutje?

Shpjegoni se në shtëpi, kur themi lutjen tonë ose atë familjare, jo vetëm kryqëzojmë
krahët, ulim kokën dhe mbyllim sytë, por shpesh edhe gjunjëzohemi.

Aktivitet Shpjegoni se kur lutemi, themi disa gjëra të veçanta. Këndoni ose thoni disa herë
fjalët e strofës së dytë të “I Pray in Faith” (“Unë Lutem me Besim”) (“Children’s
Songbook”, f. 14). Bëjini fëmijët të ngrenë nga një gisht për secilën nga katër
gjërat e veçanta që themi kur lutemi.

Unë filloj duke thënë “I dashur Ati Qiellor”;
E falënderoj për bekimet që sjell;
Pastaj me përulje i kërkoj gjërat që m’duhen,
Në emrin e Jezu Krishtit, amen.

(© 1987 nga Janice Kapp Perry. Përdoret me leje.)

• Si i fillojmë lutjet tona?

• Për çfarë mund ta falënderojmë Atin Qiellor?

• Çfarë mund t’i kërkojmë Atit Qiellor?

• Si i mbyllim lutjet tona?

Ati Qiellor Na Dëgjon Kur Lutemi

Tregim Tregoni figurën 1-14, Danieli në Gropën e Luanëve. Tregoni historinë nga Danieli
6. Lexoni me zë të lartë pjesën e parë të vargut 22 për të shpjeguar pse Danieli
nuk u dëmtua kur ishte në gropën e luanëve.

Shpjegoni se Danieli donte të lutej sepse ishte urdhërim i Atit Qiellor dhe sepse
ai donte edhe ta falënderonte Atin Qiellor për bekimet e tij.

• Çfarë bëri mbreti meqenëse Danieli u lut? (Shih Danieli 6:16.)

• Çfarë i ndodhi Danielit në Gropën e Luanëve? (Shih Danieli 6:22.)
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• Nga e dini se Ati Qiellor e dëgjoi lutjen e Danielit? (Shih Danieli 6:23.)

Dëshmia Tregoni për një rast kur Ati Qiellor i dëgjoi lutjet tuaja. U kërkoni fëmijëve të flasin
për ndonjë përvojë që kanë patur për lutjen.

Thuajuni fëmijëve sa mirënjohës jeni që mund t’i lutemi Atit Qiellor dhe sigurojini
se Ati Qiellor na dëgjon kur lutemi.

Kur t’i kërkoni një fëmije të thotë lutjen e mbylljes, përsëritni si përgatitemi për t’u
lutur.

• Çfarë duhet të bëjmë që të gatitemi për lutje? (Kryqëzojmë krahët, ulim kokën
dhe mbyllim sytë.)

• Cila është gjëja e parë që (emri i fëmijës) duhet të thotë në lutje?

• Për çfarë mund ta falënderojë (emri i fëmijës) Atin Qiellor?

• Çfarë mund t’i kërkojë (emri i fëmijës) Atit Qiellor?

• Si duhet ta përfundojë (emri i fëmijës) lutjen?

Aktivitete 
Pasurimi Zgjidhni disa nga këto aktivitete për t’i përdorur gjatë mësimit.

1. Hidhuni fëmijëve një objekt të butë, si një qese lecke ose top. Pasi secili fëmijë
ta kapë objektin, kërkojini të plotësojë fjalinë: “Kur lutem, unë mund ta
falënderoj Atin Qiellor për .” Fëmija mund të përgjigjet “familjen time”. Pasi secili
fëmijë të ketë patur një radhë, përsëriteni aktivitetin dhe u kërkoni fëmijëve të
përmendin gjëra të cilat mund t’ia kërkojnë Atit Qiellor kur luten. Mund t’u
tregoni figura për t’i ndihmuar të gjejnë ide.

2. Këndoni ose thoni fjalët e “A Song of Thanks” (“Një Këngë Falënderimi”)
(“Children’s Songbook”, f. 20) duke bërë veprimet e treguara më poshtë:

Të falënderoj ty për botën e mahnitshme
(formoni një rreth me krahë për të paraqitur botën);
Të falënderoj ty për ushqimin që ha (bëni sikur futni ushqim në gojë);
Të falënderoj ty për zogjtë që këndojnë (bashkoni gishtin
e madh dhe atë tregues për të imituar një sqep zogu);
Të falënderoj ty, Perëndi, për gjithçka (hapni fort krahët)!
(Prej “First Year Music” nga Hollis dhe Dann. © 1957 nga
D. C. Heath and Company. Rishtypet me leje.)

3. Recitoni vjershën “Jam Mirënjohës për Sytë e Mi”, duke treguar
me gisht pjesët e trupit ndërsa përmenden:

Jam mirënjohës për sytë e mi,
Veshët, gojën dhe hundën;
Jam mirënjohës për duart e krahët,
Për gishtat, shputat e këmbët.

(Përshtatur nga një vjershë e Lucy Picco.)
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4. Bëni fëmijët të interpretojnë historinë e Danielit në gropën e luanëve. Mund të
sillni veshje të thjeshta. Nëse nuk doni të interpretoni të gjithë pjesën, vërini
fëmijët të bëjnë si luanë që hungërojnë dhe pastaj bëni të mbyllin gojën sikur
t’ua ketë mbyllur një engjëll.

5. Këndoni ose thoni fjalët e “Thanks to Our Father” (“Faleminderit Atit Tonë”)
(“Children’s Songbook”, f. 20; fjalët gjenden në Mësimin 18).

6. Bëni fëmijët të vizatojnë gjëra për të cilat mund të falënderojnë Atin Qiellor kur
luten. Në secilin vizatim shkruani: Kur lutem, unë mund ta falënderoj Atin Qiellor
për______.

Aktivitete Shtesë
për Fëmijët 
më të Vegjël 1. Kujtoni fëmijët se kur lutemi ne po i flasim Atit Qiellor, që na do dhe na dëgjon.

I ndihmoni fëmijët të thonë vargjet e mëposhtme:

E dua Atin tim Qiellor;
E falënderoj atë kur lutem.
Ati im Qiellor më do mua;
Ai dëgjon gjërat që un’ them.

2. Ndihmoni fëmijët të thonë një apo të dy vargjet vijuese, duke treguar veprimet
e duhura:

Krahët i kryq’zojm’, kokën e ulim,
Sytë i mbyllim, gati ne jemi.

Krahët kryq’zohen dhe koka ulet
Ne dëgjojmë lutjen që thuhet.

3. Vizatoni në një copë letër konturin e dorës të secilit fëmijë. Flisni se çfarë duhet
të bëjmë me krahët dhe kokën kur lutemi. Lërini fëmijët të ngjyrosin konturet e
duarve. Etiketoni çdo vizatim me emrin e fëmijës.

Mësimi 4



Jezu Krishti Është 
Biri i Atit Qiellor

16

Mësimi

5
Qëllimi Të ndihmojë çdo fëmijë të kuptojë se Jezu Krishti është bir i Atit Qiellor.

Përgatitja 1. Studioni plot lutje Mateu 3:13-17 dhe Lluka 1:26-35; 2:1-7, 41-52. Shih
gjithashtu “Parimet e Ungjillit” (31110), kapitulli 3.

2. Me miratimin e presidentes tuaj të Fillores, ftoni babain e njërit prej fëmijëve që
të vijë në klasë për të folur për fëmijën e tij kur ai apo ajo ishte i/e vogël.
Kërkojini të sjellë me vete fotografi dhe një lodër të preferuar, nëse është e
mundur. Nxiteni të shprehë dashuri për fëmijën e tij.

3. Materialet e nevojshme
a. Një Bibël.
b. Figura 1-16, Skenë nga Lindja e Krishtit (Paketa e Fotografive Artistike të

Ungjillit 201; 62495); figura 1-17, Djali Jezus në Tempull (Paketa e
Fotografive Artistike të Ungjillit 205; 62500); figura 1-18, Gjon Pagëzori
Pagëzon Jezusin (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 208; 62133).

4. Bëni përgatitjet e nevojshme për çfarëdo aktivitet pasurues që dëshironi të
përdorni.

Shënim për mësuesin: Ndërkohë që flisni për etërit në këtë mësim, jini të ndje-
shëm ndaj ndonjë fëmije në klasën tuaj që nuk ka baba në shtëpi. Theksoni se
ne të gjithë kemi një Atë Qiellor i cili na do. Nëse ndonjë fëmijë në klasën tuaj ka
njerk, shpjegoni se edhe njerkërit na duan dhe kujdesen për ne.

Aktivitetet 
Mësimore Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet Vëmendjeje Pyetini fëmijët nëse e dinë se cili është vizitori. Ftojeni fëmijën e vizitorit t’ia para-
qesë atë klasës. Bëni babanë t’u flasë fëmijëve për fëmijën e vet. Ftoni secilin
fëmijë të thotë diçka për babanë e tij ose të saj, të tilla si ngjyra e flokëve të tij
ose puna që bën.

Jezu Krishti Është Biri i Atit Qiellor

Tregojuni fëmijëve se secili prej tyre ka dy etër: një atë në tokë dhe Atin Qiellor.
Ati ynë në tokë është ati i trupit tonë fizik. Ati Qiellor është ati i shpirtit që ndo-
dhet brenda trupit tonë. Jezusi ka vetëm një atë, sepse Ati Qiellor është ati i
shpirtit të Jezusit dhe trupit të tij fizik. Kjo është arsyeja pse Jezusi quhet Biri i
Perëndisë.

Tregim Paraqitni figurën 1-16, Skenë nga Lindja e Krishtit dhe tregoni historinë e lindjes
së Jezusit, siç gjendet tek Lluka 1:26-35 dhe 2:1-7. Theksoni se engjëlli i tha
Maries se foshnja e saj do të ishte Biri i Perëndisë. Referojuni figurës ndërsa
bëni pyetjet e mëposhtme:
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• Cili person është nëna e Jezusit?

• Si quhet ajo? (Shih Lluka 1:27.)

• Cili është burri në figurë? (Shih Lluka 1:27.)

• Cili është ati i Jezusit? (Ati Qiellor. Jozefi ishte një burrë i mirë i zgjedhur nga Ati
Qiellor për t’u kujdesur për Marien dhe Jezusin.)

Këngë Bëjini fëmijët të ngrihen në këmbë dhe të këndojnë ose të thonë fjalët e “Away in
a Manger” (“Larg në një Koritë”) (“Children’s Songbook”, f. 42). Improvizoni
veprimet e përshtatshme me duar e krahë siç sugjerohet nga fjalët.

Larg në një koritë, pa krevat për djep,
I vogli Zoti Jezus, t’ëmblën kokë mbështet;
Yjet lart në qiell shndritnin ku qe ai tamam,
I vogli Zoti Jezus, në gjumë mbi sanë.

Jezusi e Do Atin Qiellor dhe i Bindet Atij

Tregim Paraqitni figurën 1-17, Djali Jezus në Tempull dhe tregoni historinë e Jezusit në
tempull, siç gjendet tek Lluka 2:41-52. Theksoni se Jezusi shkoi në tempull
sepse e donte Atin Qiellor dhe donte t’u mësonte njerëzve për atë.

• Çfarë po bënte Jezusi në tempull? (Shih Lluka 2:46.)

Aktivitet Bëjini fëmijët të ngrihen në këmbë dhe të përsërisin disa herë vargjet me gjeste
në vijim:

Djaloshi Jezus në tempull shkoi (bëni në vendnumëro)
Para se të rritej i gjatë e i fortë (zgjatuni dhe shtrini krahët lart)
Për të bërë punën e Atit të tij (hapni krahët)
Sepse të gjithë ne na do fort (përqafoni vetveten).

Tregim Paraqitni figurën 1-18, Gjon Pagëzori Pagëzon Jezusin dhe tregoni historinë e
pagëzimit të Jezusit, siç gjendet tek Mateu 3:13-17. Shpjegoni se Jezusi u pagë-
zua sepse e donte Atin Qiellor dhe donte t’i bindej atij. Jezusi donte gjithashtu të
jepte një shembull të mirë për ne. Lexoni me zë të lartë vargun 17 (duke filluar
nga Ky është Biri im i dashur) dhe shpjegoni se këto janë fjalët e Atit Qiellor. Ati
Qiellor ishte i kënaqur që Jezusi u pagëzua.

• A keni parë ndonjë njeri duke u pagëzuar?

Shpjegoni se një mënyrë se si fëmijët mund të jenë të bindur ndaj Atit Qiellor
dhe që t’i tregojnë atij se e duan, është duke u pagëzuar kur të jenë tetë vjeç.

Dëshmia Jepni dëshminë tuaj se Jezu Krishti është biri i Atit Qiellor. Shprehni dashurinë
tuaj për Jezusin dhe mirënjohjen që ndjeni për të.

Aktivitete 
Pasurimi Zgjidhni disa nga këto aktivitete për t’i përdorur gjatë mësimit.

1. Vendosini tre figurat nga mësimi të përmbysura në prehrin tuaj ose në një tavolinë.
Ftoni një nga fëmijët të zgjedhë një nga figurat, t’ia tregojë atë klasës dhe të thotë
tregimin e ilustruar nga figura. Bëni të njëjtën gjë me dy figurat e tjera.
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2. Bëni fëmijët të këndojnë ose thonë fjalët e strofës së parë të “Tell Me the
Stories of Jesus” (“Më Trego Historitë e Jezusit”) (“Children’s Songbook”, f. 57;
fjalët gjenden në Mësimin 41).

3. Bëni fëmijët të inskenojnë tregimin e lindjes së Jezusit, duke përdorur objekte
skene të thjeshta si një kukull, shalle e shirita.

Aktivitete Shtesë
për Fëmijët 
më të Vegjël 1. Paraqitni figurën 1-16, Skenë nga Lindja e Krishtit dhe pyetni fëmijët se cili

është foshnja në figurë. Tregojuni atyre mbi lindjen e Jezusit.

Shpjegoni se tani Jezusi nuk është më foshnjë. Tani ai është rritur dhe është
ndihmësi më i rëndësishëm i Atit Qiellor. Paraqitni figurën 1-3, Jezusi Krishti
dhe thojuni fëmijëve se Jezusi na do dhe na ndihmon në shumë mënyra.

2. Bëjini fëmijët të ngrihen në këmbë dhe të thonë fjalët e mëposhtme. Përdorni
veprime kruspullosëse për strofën e parë dhe veprime tendosjeje për strofën e
dytë.

Dikur isha një foshnjë, foshnjë, foshnjë,
Dikur isha një foshnjë, i vogël, i vogël, i vogël.

Tani po rritem më i madh, më i madh, më i madh,
Tani po rritem më i madh, i gjatë, i gjatë, i gjatë!

3. Flisni paraprakisht me prindër të anëtarëve të klasës tuaj për të marrë fotografi të
anëtarëve të klasës kur ishin foshnja, ose lodra të vogla me të cilat ata luanin.
Tregojuani ato klasës. Identifikoni foshnjat në secilën fotografi ose të zotin e
secilës lodër. Shpjegoni se kur ishin foshnja, fëmijët kishin pamjen si në fotografi
dhe luanin me lodrat.



Ati Qiellor dhe Jezusi 
më Duan Mua
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Mësimi

6
Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë të ndiejë se Ati Qiellor dhe Jezu Krishti e duan secilin

prej nesh.

Përgatitja 1. Studioni plot lutje Marku 10:13-16; Gjoni 3:16; dhe 3 Nefi 17:11-12, 21-24

2. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël dhe një Libër të Mormonit.
b. Një pasqyrë të vogël.
c. Figura 1-1, Bota (62196); figura 1-3, Jezusi Krishti (Paketa e Fotografive

Artistike të Ungjillit 240; 62572); figura 1-4, Vegimi i Parë (Paketa e
Fotografive Artistike të Ungjillit 403; 62470); figura 1-19, Krishti dhe Fëmijët
(Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 216; 62467); figura 1-20, Jezusi
Bekon Fëmijët Nefitë.

3. Bëni përgatitjet e nevojshme për çfarëdo aktivitet pasurues që dëshironi të
përdorni.

Aktivitetet 
Mësimore Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet Vëmendjeje Tokini dorën secilit fëmijë. Thoni emrin e secilit fëmijë dhe thojini secilit diçka që
ju pëlqen tek ai ose ajo.

Kërkojini secilit fëmijë të thotë emrin e dikujt që e do atë dhe se çfarë bën ai
person që e bën fëmijën ta ndiejë se ai e do.

Shpjegoni se ky mësim është për dy njerëz që na duan ne të gjithëve. Ata na
dhanë këtë tokë të mrekullueshme dhe ungjillin e Kishën.

• Cilët janë këta dy njerëz që i duan të gjithë? (Ati Qiellor dhe Jezu Krishti.)

Tregim Paraqitni figurën 1-4, Vegimi i Parë. Bëni fëmijët t’ju ndihmojnë që të tregoni
historinë e asaj që po ndodh në figurë.

• A ju kujtohet se cilët janë njerëzit në këtë figurë?

• Çfarë po bëjnë ata?

Ati Qiellor dhe Jezu Krishti na Japin Bekime

Kujtojini fëmijët se përpara se të vinim në tokë, ne jetonim me Atin Qiellor dhe
Jezu Krishtin. Ata planifikuan që ne të vinim në tokë që të mund të mësonim e të
rriteshim. Ata na njohin dhe kujdesen për ne.

Paraqitni figurën 1-1, Bota.

• Çfarë i kërkoi Ati Qiellor Jezusit që të krijonte për ne?
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Shpjegoni se Ati Qiellor e bëri Jezusin të krijonte tokën dhe gjithçka ka në të.
Ndihmoni fëmijët të kuptojnë se Ati Qiellor dhe Jezusi planifikuan të gjitha gjërat
që na duhen për të jetuar e për të qenë të lumtur. Këto gjëra na kujtojnë dashurinë
e tyre për ne.

• Çfarë gjërash ju kujtojnë dashurinë e Atit Qiellor dhe të Jezusit për ju? (Përgjigjet
mund të përfshijnë gjëra të tilla si familja, miqtë, Kisha, bimët dhe kafshët.)

Këngë Këndoni ose thoni fjalët e “My Heavenly Father Loves Me” (“Ati Im Qiellor më Do”)
(“Children’s Songbook”, f. 228) duke bërë veprimet e treguara më poshtë. Pastaj
u kërkoni fëmijëve të ngrihen në këmbë dhe ta këndojnë këngën bashkë me ju.

Kurdoherë që dëgjoj (vendosni duart tek veshët) këngën e një zogu 
(hapni dhe mbyllni gishtat si sqepi i një zogu)
Apo shoh (shihni sipër) qiellin e kaltër (ngrini krahun në formë harku),
Kurdoherë që ndiej shiun mbi fytyrë (bëni me gishta sikur po bien pika shiu)
Apo erën që më fryn afër (lëvizni të dyja duart para-mbrapa),
Kurdoherë që prek një trëndafil të kadifenjtë 
(bëni sikur po prekni apo i merrni erë një luleje)
Apo pranë lules së jargavanit shkoj (ecni në vendnumëro),
Jam i gëzuar që jetoj në këtë botë mahnitëse
Që për mua Ati Qiellor e krijoi (shtrini duart dhe krahët)

Paraqitni figurën 1-3, Jezusi Krishti.

• Cili është ky?

• Cili është ati i Jezusit?

Lexoni pjesën e parë të Gjonit 3:16 (deri tek Birin) dhe shpjegoni se bekimi më i
madh që na ka dhënë ndonjëherë Ati Qiellor është që dërgoi në tokë Jezu Krishtin.

Jezusi Tregoi Dashurinë e Tij për Fëmijët

Tregim Paraqitni figurën 1-19, Krishti dhe Fëmijët. Tregoni historinë e Jezusit që bekonte
fëmijët, si gjendet tek Marku 10:13-16. 

Vini në pah se Jezusi kaloi kohë duke u treguar dashuri dhe duke i bekuar fëmijët
edhe pse disa nga pasuesit e tij menduan se fëmijët nuk duhet ta shqetësonin atë.

• Çfarë bëri Jezusi kur erdhën fëmijët? (Shihni Marku 10:16.)

• Si mendoni ju, çfarë ndienin fëmijët për Jezusin?

Këngë Bashkë me fëmijët këndoni ose thoni fjalët e “Jesus Loved the Little Children”
(“Jezusi i Donte Fëmijët e Vegjël”) (“Children’s Songbook”, f. 59).

Jezusi i donte fëmijët e vegjël,
Të vegjëlit tamam si unë.
I bekonte dhe i ndihmonte ata
Dhe shpesh i merrte në gjunjë.

Tregim Paraqitni figurën 1-20, Jezusi Bekon Fëmijët Nefitë. Shpjegoni se pasi Jezusi vdiq, ai
vizitoi njerëzit në Amerikë. Amerika ishte shumë larg vendit ku Jezusi jetoi në tokë.

Tregoni historinë e Jezusit që bekonte fëmijët nefitë, si gjendet tek 3 Nefi 17:11-
12, 21-24. Shpjegoni se Jezusi e bekoi individualisht secilin fëmijë.
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• Si e tregoi Jezusi dashurinë e tij për fëmijët?

• Nga e dini se Jezusi ju do?

Aktivitet Recitojini disa herë bashkë me fëmijët vargjet vijuese, duke bërë veprimet e treguara:

Jezusi i Do të Gjithë Fëmijët

Jezusi i do të gjithë fëmijët (hapni krahët),
Vogëlushët ende të mitur (tregoni me dorë fëmijë shumë të vegjël),
Në djep foshnjën e vogël (bëni një djep me krahët),
Ata kaq të gjatë e të rritur (ngrini duart lart mbi kokë).
(Nga “Finger Fun for Little Folk” prej Thea Cannon. © 1949 nga Standard
Publishing Company, Cincinnati, Ohio. Përdoret me leje.)

Ati Qiellor dhe Jezu Krishti e Duan Secilin Prej Nesh

Ndihmoni fëmijët të kuptojnë se sa i rëndësishëm është secili prej tyre për Atin
Qiellor dhe Jezusin. Shpjegoni se Ati Qiellor dhe Jezusi e duan secilin prej nesh
dhe na njohin me emër.

Aktivitet Mbani lart një pasqyrë dhe bëni fëmijët të afrohen një e nga një. Ndërkohë që
secili fëmijë vjen dhe shihet në pasqyrë, thoni: “Ky është (emri i fëmijës) dhe Ati
Qiellor dhe Jezusi e duan shumë (emri i fëmijës).”

Dëshmia Jepni dëshminë tuaj se Ati Qiellor dhe Jezu Krishti jetojnë dhe e duan secilin prej
nesh. Ndani ndjenjat tuaja të mirënjohjes për bekimet e shumta që ju kanë dhënë
Ati Qiellor dhe Jezusi.

Aktivitete 
Pasurimi Zgjidhni disa nga këto aktivitete për t’i përdorur gjatë mësimit.

1. Këndoni ose thoni fjalët e “Jesus Is Our Loving Friend” (“Jezusi Është Miku Ynë i
Dashur”) (“Children’s Songbook”, f. 58; fjalët gjenden në Mësimin 33). Jepini
secilit fëmijë një kopje të fletëpalosjes “Jezusi Është Miku Ynë i Dashur” (në fund
të mësimit) dhe lërini fëmijët ta ngjyrosin fletëpalosjen e tyre.

2. Këndoni ose thoni fjalët e “E Di se Rron Ati Im” (“Himne dhe Këngë të Fëmijëve”,
f. 59).

3. Paraqitni figura të gjërave që Ati Qiellor dhe Jezusi na kanë dhënë, të tilla si një
tempull, kafshë, lule, familje, ushqim, miq, shtëpi, një shtëpi mbledhjesh, ose
shkrimet e shenjta. (Figurat mund të sigurohen nga biblioteka e shtëpisë së
mbledhjeve, Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit, ose revista të Kishës.)
Ndihmoni fëmijët të kuptojnë se Ati Qiellor dhe Jezusi na i kanë dhënë këto
gjëra sepse ata na duan.

4. Sillni një objekt, të tillë si një shishe pijeje bosh, që mund të rrotullohet si një
tregues. Ulini fëmijët në një rreth në dysheme dhe vendoseni shishen në mes
të rrethit. Rrotullojeni shishen në dysheme. Kur ajo drejtohet ndaj një fëmije, ai
fëmijë duhet të thotë diçka që na kanë dhënë Ati Qiellor dhe Jezusi që tregojnë
dashurinë e tyre për ne. Ndihmoni secilin fëmijë të mendojë një përgjigje kur i
vjen radha. Pasi një fëmijë jep përgjigje, lëreni atë të rrotullojë shishen që të
drejtohet ndaj një fëmije tjetër.

Mësimi 6
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5. Përgatitni një kuti ose çantë që të përmbajë disa sende që janë të nevojshme për
jetën tonë në tokë, të tilla si ushqim, ujë ose veshje. Shpjegoni se Ati Qiellor dhe
Jezusi e planifikuan këtë tokë që ne të jetojmë aty. Shpjegoni se kutia ose çanta
përmbajnë disa nga gjërat që na duhen që të jetojmë në tokë. Jepuni të dhëna
fëmijëve për një send derisa ata ta gjejnë se çfarë është. Kur ata e gjejnë, hiqeni
sendin nga kutia apo çanta. Vazhdojeni lojën derisa fëmijët t’i kenë gjetur të
gjitha sendet.

6. Përgatitni një distinktiv që shkruan Ati Qiellor dhe Jezusi më Duan Mua që secili
fëmijë ta mbajë ose ta marrë në shtëpi. Ju mund të përdorni shirit ngjitës që ta
ngjisni secilin distinktiv në veshjen e fëmijës, ose i vini një lidhëse atij që t’ia
varni në qafë secilit fëmijë. Ju mund të dëshironi t’i fshihni distinktivët poshtë
karrigeve të fëmijëve përpara mësimit dhe lërini fëmijët t’i kërkojnë ata.

Aktivitete Shtesë
për Fëmijët 
më të Vegjël 1. Ndihmoni fëmijët të thonë fjalët dhe të bëjnë veprimet për vargjet me gjeste

vijuese:

Në se je shumë, shumë i gjatë (zgjatuni dhe shtrini krahët lart),
Në kishë ka një vend për ty.
Në se je shumë, shumë i shkurtër (mblidhuni kruspull poshtë),
Në kishë ka një vend për ty.

I gjatë (zgjatuni lart),
I shkurtër (mblidhuni kruspull poshtë),
I gjatë (zgjatuni lart),
I shkurtër (mblidhuni kruspull poshtë)—
Ati Qiellor dhe Jezusi na duan të gjithëve.

2. Thoni vargjet vijuese dhe ndihmoni fëmijët të bëjnë veprimet e treguara:

Ati Qiellor më Njeh

Ati Qiellor më njeh (tregoni veten me gisht)
Dhe çfarë më pëlqen të bëj.
Ai di emrin tim e ku banoj 
(bashkoni majat përkatëse të gishtave të të dy duarve në formë çatije).
Unë e di se edhe Ai më do 
(kryqëzoni krahët dhe vini duart në supe si në përqafim).

Ai e di çfarë më lumturon (vini gishtat tek goja që buzëqesh).
Ai e di çfarë më trishton (vini gishtat tek goja e mërzitur).
Unë e di, Ai dëshiron t’më ndihmojë (tregoni veten me gisht),
Dhe kjo ësht’ ajo që më gëzon!



Jezusi Është Miku Ynë i Dashur



Fryma e Shenjtë 
më Ndihmon
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Mësimi

7
Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë të kuptojë se Fryma e Shenjtë na ndihmon.

Përgatitja 1. Studioni plot lutje Gjoni 14:16-17; 2 Nefi 32:5; Moroni 10:4-5; dhe Doktrina e
Besëlidhje 39:23; 130:22. Shih gjithashtu “Parimet e Ungjillit” (31110), kapitulli 7.

2. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël dhe një kopje të Doktrina e Besëlidhje.
b. Një objekt të njohur dhe një çantë jo transparente ku ta vendosni atë.
c. Figurën 1-3, Jezusi Krishti (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 240;

62572); figurën 1-4, Vegimi i Parë (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit
403; 62470).

3. Bëni përgatitjet e nevojshme për çfarëdo aktivitet pasurues që dëshironi të
përdorni.

Aktivitetet 
Mësimore Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet Vëmendjeje Bëni një fëmijë të vijë tek ju. Pëshpëritini diçka në vesh për Frymën e Shenjtë, si
për shembull “Fryma e Shenjtë e ndihmon Atin Qiellor dhe Jezusin”. Përsëriteni me
secilin fëmijë në klasë (mund t’i thoni të njëjtën gjë secilit fëmijë). Pyetini fëmijët
nëse e dinë se për cilin do t’ju flisni sot. Shpjegoni se ju do t’u flisni për ndihmësin
e Atit Qiellor dhe të Jezusit, për Frymën e Shenjtë.

Tregoni figurën 1-4, Vegimi i Parë. Tregojuni Atin Qiellor e Jezusin dhe shpjegoni se
ata kanë trupa fizikë që kanë pamje si trupat tanë. Shpjegoni se Fryma e Shenjtë
ngjan me Atin Qiellor dhe Jezusin në shumë mënyra. Ai na do dhe na ndihmon.
Por ai nuk ka një trup fizik si Ati Qiellor dhe Jezusi. Ai është një shpirt, prandaj ai
mund të na sjellë ide në mendje qetësisht dhe të na japë ndjenja lumturie dhe
ngushëllimi.

Fryma e Shenjtë Na Jep Ngushëllim dhe Ndihmë

• Kur jeni i lënduar apo i trishtuar, si ju ngushëllon nëna apo babai dhe ju bën të
ndiheni më mirë?

Paraqitni figurën 1-3, Jezusi Krishti. Thojuni fëmijëve se Jezusi e dinte që dishepujt,
ndihmësit e tij, do të trishtoheshin kur ai të vdiste, prandaj ai u tha se do t’i kërkonte
Atit Qiellor të dërgonte një Ngushëllues për t’i ndihmuar që të mos ndjeheshin aq
keq (shih Gjoni 14:16-17).

Tregojuni fëmijëve se ky Ngushëllues është Fryma e Shenjtë dhe ai mund të na
ngushëllojë edhe ne. Shpjegoni se kur jemi të trishtuar apo të mërzitur, Ati Qiellor
do të na ndihmojë duke dërguar Frymën e Shenjtë që të na ngushëllojë.
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Tregim Shpjegoni se Fryma e Shenjtë gjithashtu mund të na paralajmërojë dhe të na
udhëheqë kur na duhet ndihmë. Tregoni me fjalët tuaja historinë në vijim për
vogëlushin Harold B. Li, që u bë Presidenti i njëmbëdhjetë i Kishës:

“Isha ndoshta rreth tetë vjeç, apo më i vogël, kur babai më mori me vete tek një
fermë mjaft larg nga shtëpia jonë. Ndërsa ai punonte, unë përpiqesha ta kaloja
kohën me gjëra që do të bënte një fëmijë. Dita ishte e nxehtë e me pluhur dhe unë
luajta sa u lodha. Nga ana tjetër e gardhit ishte një hangar i shkatërruar që mua m’u
duk interesant. Në mendjen time e përfytyrova atë hangar të shkatërruar si një
kështjellë që do të më pëlqente ta eksploroja, prandaj shkova tek gardhi dhe fillova
ta kapërceja për të shkuar tek hangari. Dëgjova një zë që më tha këtë gjë thelbë-
sore, ‘Harold, mos shko atje’. Vështrova përreth për të parë se kush po e thoshte
emrin tim. Babai im ishte mjaft larg në anën tjetër të fushës. Ai nuk mund ta shihte
se ç’po bëja unë. Aty nuk dukej asnjë që të fliste. Atëherë e kuptova se dikush që
nuk mund ta shihja po më paralajmëronte që të mos shkoja atje. Se çfarë kishte
atje, unë nuk e mësova kurrë, por mësova qysh herët se ka qenie që nuk mund t’i
shohim dhe që mund të na flasin” (në Conference Report, Mexico City Mexico Area
Conference 1972, f. 48-49).

Shpjegoni se nganjëherë Fryma e Shenjtë pëshpërit fort si e bëri me Presidentin
Li, por shpesh ai thjesht na jep ndjenja për atë që duhet apo nuk duhet të bëjmë.

Fryma e Shenjtë Na Ndihmon të Dimë Çka Është e Drejtë

Shpjegoni se Fryma e Shenjtë na do dhe na ndihmon të zgjedhim të drejtën. Bëni
fëmijët të ndihmojnë për disa gjëra që ata kanë bërë dhe që janë të mira, si për
shembull u janë bindur prindërve, kanë ndihmuar të tjerët dhe kanë thënë lutjet.

• Si ndiheni kur bëni gjëra që janë të drejta?

• Si ndiheni kur bëni gjëra që janë të gabuara?

Shpjegoni se Fryma e Shenjtë na ndihmon të dallojmë ndryshimin midis të drejtës
dhe të gabuarës duke na dhënë ndjenja të mira e të ngrohta kur bëjmë diçka të
drejtë dhe një ndjenjë trishtimi kur bëjmë diçka të gabuar.

Bëni fëmijët të flasin për çaste kur kanë ndier një ndjenjë të mirë e të ngrohtë
sepse kanë bërë një zgjedhje të drejtë apo kanë ndihmuar dikë. Ndihmojini të
dallojnë ndikimin e Frymës së Shenjtë.

Këngë Bashkë me fëmijët këndoni ose thoni fjalët e “Listen, Listen” (“Dëgjo, Dëgjo”)
(“Children’s Songbook”, f. 107).

Dëgjo zërin e vogël e të qet’!
Dëgjo! Dëgjo! 
Kur të bësh një zgjedhje të duhet.
Ai do të të udhëheqë gjithmonë.

Fryma e Shenjtë na Ndihmon të Dimë se Ati Qiellor dhe 
Jezu Krishti Janë të Vërtetë

Shpjegoni se Fryma e Shenjtë mund të na ndihmojë të dimë kur diçka është e
vërtetë apo reale. Tregojuni fëmijëve çantën me një objekt në të. Thojuni fëmijëve
se në çantë ka diçka, por mos ua tregoni objektin.

• A ka diçka në këtë çantë?
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Shpjegoni se edhe pse fëmijët nuk mund ta shohin objektin që është në çantë,
ata e dinë se ai është aty sepse juve ua thatë këtë. Edhe pse vetëm pak njerëz i
kanë parë Atin Qiellor dhe Jezusin, Fryma e Shenjtë mund të na ndihmojë të
dimë se Ati Qiellor dhe Jezusi janë të vërtetë dhe se na duan neve. Shpjegoni se
kjo dije quhet dëshmi. Nganjëherë njerëzit japin dëshmi në mbledhjet e Kishës
dhe na thonë se ata e dinë që Jezusi jeton. Fryma e Shenjtë i ka ndihmuar ata ta
dinë se kjo është e vërtetë.

Ne Mund ta Marrim Dhuratën e Frymës së Shenjtë

Tregoni për përvojën tuaj kur u pagëzuat dhe u konfirmuat. Tregoni se si u ndiet
kur burra që mbajnë priftërinë vendosën duart mbi kokën tuaj dhe ju dhanë dhu-
ratën e Frymës së Shenjtë.

Lexoni me zë të lartë Doktrina e Besëlidhje 39:23 deri tek Frymës së Shenjtë.
Shpjegoni se kur fëmijët mbushin tetë vjeç dhe pagëzohen e konfirmohen, ata
do të jenë në gjendje të marrin dhuratën e Frymës së Shenjtë. Dhurata e Frymës
së Shenjtë do t’i ndihmojë ata të mbajnë premtimet që bënë kur u pagëzuan.

Dëshmia Shprehni mirënjohjen tuaj për Frymën e Shenjtë dhe tregojuni fëmijëve se si
Fryma e Shenjtë ju ka ngushëlluar dhe ndihmuar të dini çfarë është e drejtë.

Aktivitete 
Pasurimi Zgjidhni disa nga këto aktivitete për t’i përdorur gjatë mësimit.

1. Ndihmoni fëmijët të këndojnë ose të thonë fjalët e “The Still Small Voice”
(“Zëri i Vogël e i Qetë”) (“Children’s Songbook”, f. 106).

2. Tregoni figura të njerëzve që bëjnë gjëra të mira, si p.sh. ndajnë me njëri-tjetrin
dhe ndihmojnë njëri-tjetrin. Pyetini fëmijët se si ndihen kur bëjnë gjëra të mira. U
përshkruani fëmijëve disa situata njerëzish që bëjnë gjëra të mira dhe të këqia,
si për shembull, ndihmojnë nënat e tyre, grinden me vëllezërit e motrat, ndajnë
lodrat dhe nuk u binden prindërve. Bëni fëmijët të buzëqeshin kur veprimi është
i mirë dhe të vrenjten kur veprimi nuk është i mirë.

3. Me zë të qetë thoni: “Gjithkush që mund të dëgjojë zërin tim, ta vendosë gishtin
në hundën e vet. Gjithkush që mund të dëgjojë zërin tim, ta vendosë dorën në
kokë.” Vazhdoni, duke emërtuar pjesë të tjera të trupit, derisa të gjithë fëmijët të
dëgjojnë zërin tuaj të qetë. Shpjegoni se edhe pse po flisnit qetësisht, kur fëmijët
ia vinin veshin, ata mund ta dëgjonin zërin tuaj dhe t’u bindeshin udhëzimeve
tuaja. Shpjegoni se Fryma e Shenjtë na flet me një zë të qetë. Nëse ne dëgjojmë
me vëmendje, ai do të na thotë gjëra të rëndësishme.

4. Tregoni me fjalët tuaja historinë në vijim për Presidentin Uillford Udraf,
Presidenti i katërt i Kishës:

Një natë kur Presidenti Udraf, gruaja e tij dhe katër fëmijët e tyre po udhëtonin, ata
ndaluan të flinin tek shtëpia e një miku. Tre nga fëmijët fjetën në shtëpi, ndërsa
Presidenti Udraf, gruaja e tij dhe një fëmijë fjetën jashtë në karrocë. Presidenti Udraf
tha: “Kisha fare pak kohë që isha në shtrat kur një zë më tha: ‘Çohu dhe zhvendose
karrocën.’ Nuk ishte ndonjë bubëllimë, vetëtimë, apo tërmet, por zëri i vogël e i qetë
i Shpirtit të Perëndisë – Fryma e Shenjtë. … U ngrita dhe e zhvendosa karrocën …
dhe e vendosa përbri shtëpisë. Ndërsa po kthehesha në shtrat, i njëjti Shpirt më tha
‘Shko dhe largoji mushkat nga ajo pemë lisi’.. I çova ato tek një pemishtë me arra
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të reja dhe i lidha. Pastaj shkova në shtrat. Pas tridhjetë minutash një vorbull ere e
kapi pemën ku kishin qenë lidhur mushkat e mija, e theu dhe e hodhi në tokë dhe e
mbarti rreth njëqind metra, duke përfshirë me vete dy gardhe gjatë kësaj lëvizjeje
dhe e hodhi .. atje ku [kishte pasë] qëndruar karroca ime. … Duke iu bindur zbule-
sës që më dha Shpirti i Perëndisë unë shpëtova jetën time, jetën e gruas dhe fëmi-
jës tim, si edhe kafshët e mija” (“Leaves from My Journal,” Millennial Star, 12 dhjetor
1881, f. 790-791).

Aktivitete Shtesë
për Fëmijët 
më të Vegjël 1. Një javë para këtij mësimi, kërkojuni prindërve të secilit fëmijë ta lejojnë fëmijën

të sjellë në klasë një “send ngushëllues”. Ky mund të jetë një batanije e veçantë,
një lodër apo një këngë e veçantë. Sillni disa objekte tepër në rast se dikush
harron të sjellë me vete një të tillë.

Në klasë, flisni me fëmijët se si këto objekte i bëjnë të ndihen të sigurt dhe të
rrethuar me dashuri. Shpjegoni se një nga ndihmësit e rëndësishëm të Atit
Qiellor dhe Jezusit mund të na bëjë të ndihemi të sigurt dhe të rrethuar me
dashuri. Ky person nganjëherë quhet Ngushëlluesi, sepse Ati Qiellor e dërgoi
që të jetë me ne kur ndihemi të trishtuar apo të shqetësuar. Ky person është
Fryma e Shenjtë, një mik i mrekullueshëm!

2. Këndoni ose thoni fjalët e vargjeve të fundit të “The Still Small Voice” (“Zëri i
Vogël e i Qetë”) (“Children’s Songbook”, f. 106) dhe ndihmoni fëmijët të bëjnë
veprimet e treguara:

Dëgjo, dëgjo (vendoseni dorën si kupë tek veshi).
Do të pëshpërisë Fryma e Shenjtë (vendosni gishtin tregues te buzët).
Dëgjo, dëgjo (vendoseni dorën si kupë tek veshi).
Zërin e vogël e të qetë (vendosni dorën mbi zemër).

Mësimi 7
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Mësimi

8
Qëllimi Të ndihmojë çdo fëmijë të kuptojë se duke zbatuar planin e Atit Qiellor, Jezu

Krishti krijoi ditën që ne të mund të punojmë e të luajmë dhe natën që të mund
të pushojmë.

Përgatitja 1. Studioni plot lutje Zanafilla 1:1, 3-5, 14-18; Helamani 14:1-13; dhe 3 Nefi 1:15-
23.

2. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël dhe një Libër të Mormonit.
b. Figura e prerë 1-1, dielli; figura e prerë 1-2, hëna; figura e prerë 1-3, yjet

(figura të ngjashme mund të gjenden edhe në kompletin e Figurave të Prera
të Mjeteve Ndihmëse Pamore të Fillores 3).

c. Figura 1-21, Samuel Lamaniti mbi Mur (Paketa e Fotografive Artistike të
Ungjillit 314; 62370).

3. Bëni përgatitjet e nevojshme për çfarëdo aktivitet pasurues që dëshironi të
përdorni.

Aktivitetet 
Mësimore Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet Vëmendjeje Thojuni fëmijëve se ju po mendoni për diçka që e planifikoi Ati Qiellor dhe që
Jezu Krishti e krijoi. Kërkojuni fëmijëve të gjejnë se për çfarë po mendoni.
Jepuni të dhënat e mëposhtme, një e nga një:

1. Ai na bën të ndiejmë ngrohtësi.

2. Është i rrumbullakët dhe i verdhë.

3. Ai ndodhet në qiell.

4. Nganjëherë duket sikur fshihet pas një reje apo një mali.

Pasi fëmijët ta kenë gjetur “diellin”, paraqitni figurën e prerë të diellit.

• Kush e bëri diellin?

Ne Punojmë dhe Luajmë gjatë Ditës

Tregim Tregojuni fëmijëve historinë e krijimit të ditës dhe natës nga Zanafilla 1:1, 3-5 dhe
të krijimit të diellit, hënës dhe yjeve nga Zanafilla 1:14-18.

• Kush e krijoi ditën dhe natën?

• Çfarë i kërkoi Ati Qiellor Jezusit që të vendoste në qiell për të na treguar se kur
është ditë?

Thojuni fëmijëve se dielli na jep dritë që të mund të shohim. Dielli gjithashtu na
ngroh dhe ndihmon të rriten bimët. Ne nuk do të mund të jetonim në tokë pa diellin.

• Si e quajmë kohën kur dielli është lart? (Ditë.)
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Shpjegoni se ne mund të bëjmë shumë gjëra gjatë ditës. Ne mund të punojmë,
të luajmë dhe të ndihmojmë të tjerët.

Aktivitet Bëni fëmijët të tregojnë për gjërat që ata bëjnë gjatë ditës, të tilla si ngrënia e
ushqimit, luajtja e lojërave, apo fshirja e dyshemesë. Bëjini të ngrihen në këmbë
dhe të interpretojnë disa nga idetë e tyre. Mund të dëshironi të kryeni disa nga
veprimet bashkë me ta.

• Çfarë mund të bëni për të ndihmuar dikë gjatë ditës? (Përgjigjet mund të
përfshijnë mbledhjen e lodrave, larjen e enëve, apo lojën me një vëlla a motër
të vogël.)

Ne Pushojmë gjatë Natës

• A e shohim diellin gjithë kohën?

Shpjegoni se çdo mbrëmje dielli ulet poshtë dhe qielli errësohet. Ne nuk mund ta
shohim diellin natën.

• Si e quajmë kohën kur është errësirë? (Natë.)

• Çfarë i kërkoi Ati Qiellor Jezusit që të vendoste në qiell për të ndriçuar natën?
(Hënën dhe yjet.)

Bëni fëmijët të paraqitin figurat e prera të hënës dhe yjeve pranë figurës së prerë
të diellit.

Aktivitet Bëni fëmijët të tregojnë ose të interpretojnë disa nga gjërat që bëjnë natën, të tilla si
thënia e lutjeve të kohës së gjumit, dëgjimi i tregimeve, larja e dhëmbëve, ose fjetja.

Shpjegoni se disa njerëz, të tillë si mjekët, infermierët dhe zjarrfikësit, punojnë
natën, por shumica prej nesh e përdorin natën për të fjetur. Edhe shumë nga
kafshët flenë natën.

• Përse flemë ne?

Ndihmoni fëmijët të kuptojnë se gjumi është i mirë për trupin tonë dhe se Ati Qiellor
dhe Jezusi dëshirojnë që ne të kujdesemi shumë për trupin tonë. Në se ne flemë
mjaftueshëm, do të ndjehemi më mirë dhe do të jemi më të shëndetshëm. Në se
nuk flemë mjaftueshëm, do të jemi të lodhur dhe nevrikë.

Nëse gjatësia e ditës ndryshon shumë përgjatë stinëve në zonën tuaj, shpjegoni
se nata mund të jetë më e gjatë në disa kohë të vitit dhe më e shkurtër në kohë
të tjera. Prindërit na ndihmojnë të dimë se kur është koha e gjumit dhe kur është
koha për të qenë të zgjuar e të zënë me punë.

Aktivitet Bëjini fëmijët të ngrihen në këmbë dhe të thonë vargjet me gjeste në vijim:

Ky Djalë i Vogël

Ky djalë i vogël në shtrat po shkon (ngrini lart një gisht).
Dhe mbi jastëk kokën e lëshon (vendoseni gishtin mbi pëllëmbën e dorës tjetër).
Me mbulojë mirë mbështillet (mbyllni gishtat mbi gishtin e parë),
Dhe kështu gjithë natën sillet.
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Mëngjesi vjen dhe ai sytë i hap.
Me një lëvizje mbulojën heq n’shtrat (hapni dorën për të treguar gishtin që rri aty).
Shpejt ai ngrihet e vishet dhe shkon (ngrijeni gishtin lart),
Gati t’buzëqeshë, t’punojë e t’lodrojë.

Ati Qiellor i Përdori Ditën dhe Natën për të Shpallur Lindjen e Jezusit

Tregim Tregojuni fëmijëve se Ati Qiellor i përdori ditën dhe natën që të ndihmonin për të
treguar për lindjen e Jezusit. Paraqitni figurën 1-21, Samuel Lamaniti mbi Mur
dhe shpjegoni se çfarë po ndodh në figurë. Shpjegoni se profeti Samuel u tregoi
nefitëve se çfarë do të ndodhte në qiell kur të ishte koha që do të lindte Jezusi.
Dielli do të ulej poshtë, por qielli nuk do të errësohej. Shpjegoni se shumë njerëz
nuk e besuan Samuelin, por ajo që tha ai ndodhi vërtet (shih Helamani 14:1-13
dhe 3 Nefi 1:15-23).

Ndihmoni fëmijët të kuptojnë se lindja e Jezusit ishte aq e rëndësishme saqë
larg në Amerikë, ku jetonin nefitët dhe lamanitët, Ati Qiellor e bëri natën kur lindi
Jezusi po aq të ndritshme sa dhe ditën.

• Për cilën ngjarje të rëndësishme po u tregonte njerëzve Samuel Lamaniti?

• Çfarë panë nefitët të ndodhte në qiell natën kur lindi Jezusi?

Dëshmia Jepni dëshminë tuaj se Ati Qiellor bëri që Jezu Krishti të krijonte ditën dhe natën
për të na ndihmuar. Nxitini fëmijët të falenderojnë Atin Qiellor si për ditën ashtu
dhe për natën.

Aktivitete Pasurimi Zgjidhni disa nga këto aktivitete për t’i përdorur gjatë mësimit.

1. Siguroni nga një fletë letre të bardhë dhe një gjysmë letre të zezë ose blu të errët
për secilin fëmijë. Ngjitni gjysmë fletën e errët në njërën anë të letrës së bardhë
për të përfaqësuar një skenë dite dhe nate. Pritni rrathë të vegjël letre për të
përfaqësuar diellin e hënën dhe ndihmojini fëmijët t’i ngjitin në vendet e duhura.
Përdorni yje me ngjitës nga njëra anë, apo të prerë nga letra që t’ia shtoni skenës
së natës. Shkruani në letrën e secilit fëmijë Jam mirënjohës për ditën dhe natën.

2. Bashkë me fëmijët këndoni ose thoni fjalët e strofës së dytë të “The World Is
So Big” (“Bota Është Kaq e Madhe”) (“Children’s Songbook”, f. 235). Bëni
veprimet për “Bota Është Kaq e Madhe” siç tregohet më poshtë:

Bota është kaq e madhe dhe, oh, kaq rrethore 
(formoni me krahët një rreth të madh),
Dhe në të gjenden krijesat e Perëndisë prore;
Për të gjithë natën yjet shkëlqejnë fort (drejtoni dhe lëvizni gishtat),
Dhe dielli ditën kaq i ndritur e i ngroht’ (formoni me krahët një rreth të madh),
Bota është kaq e madhe dhe, oh, kaq rrethore.
Perëndia na do t’gjithëve, na vërshojnë bekimet (rrokni krahët dhe përqafoni veten).

3. Këndoni “Fun to Do” (“Zbavitemi Kur Bëjmë”) (“Children’s Songbook”, f. 253,
fjalët gjenden në Mësimin 9), duke përdorur sugjerimet e fëmijëve për vargjet.
Para se të këndoni secilin varg, pyetni fëmijët nëse veprimi që kanë sugjeruar
kryhet gjatë ditës apo gjatë natës. Improvizoni veprimet siç sugjerohet nga fjalët.
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4. Krijoni një tregim për një vëlla dhe një motër që po luanin jashtë shtëpisë në
fund të ditës. Përdorni emra dhe situata me të cilat njihen fëmijët në klasën tuaj.
Përshkruani se çfarë bënë fëmijët kur dita po mbaronte. Përfshini hollësi të tilla
si dielli fillon të perëndojë, mamaja e tyre i thërret që të hyjnë brenda dhe fëmijët
që bëjnë punët e nevojshme, pastrohen, përgatiten për darkë, ndihmojnë në
larjen e enëve, përgatitën për të fjetur, dëgjojnë një histori të kohës së gjumit
dhe thonë lutjet e tyre të kohës së gjumit. Përshkruani se si vëllai dhe motra,
njerëz të tjerë dhe zogjtë, insektet e kafshët, qetësohen dhe shkojnë të flenë.

Ndihmoni fëmijët të kuptojnë se gjatë natës, ne duhet të mbyllim sytë e të flemë
që trupi ynë të mund të rritet i shëndetshëm dhe i fortë. Kjo është pjesë e planit
të Atit Qiellor për ne.

Ilustrojeni tregimin me figura të prera, ose caktojuani pjesët fëmijëve dhe i bëni
që të interpretojnë gjatë tregimit.

Aktivitete Shtesë
për Fëmijët 
më të Vegjël 1. Paraqitni figurat e prera të diellit, hënës dhe yjeve. Bëni pyetjet e mëposhtme:

• Ku i shohim këto gjëra?

• A e shohim diellin natën?

• A i shohim yjet gjatë ditës?

Shpjegoni se Ati Qiellor bëri që Jezusi të krijonte diellin që të na japë dritë e të
na ngrohë gjatë ditës dhe hënën e yjet që të na japin dritë natën.

2. Ndihmoni fëmijët të bëjnë veprimet për vargjet me gjeste vijuese ndërkohë që
ju thoni fjalët:

Krijesat e Perëndisë

Perëndia bëri hënën (bëni një rreth me duar)
Dhe yjet xixëllues (hapni e mbyllni gishtat e duarve)
E në qiell i vuri lart (zgjatuni lart).
Ai bëri diellin (bëni një rreth me krahët sipër kokës)
Dhe pemët (shtrini krahët lart)
E lulet (bëni duart si kupë)
E t’vegjlit zogj që flut’rojnë prap’(tundni krahët).
(Prej “Fascinating Finger Fun” nga Eleanor Doan. © 1951. Përdoret me leje.)

Mësimi 8
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Mësimi

9
Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë të ndiejë mirënjohje ndaj Atit Qiellor dhe Jezu Krishtit

për ujin.

Përgatitja 1. Studioni plot lutje Zanafilla 1:9-10; Eksodi 17:1-6; dhe Mateu 3:13-17.

2. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël.
b. Nëse është e mundur, siguroni figura të masave të ndryshme të ujit, të tilla si

liqene, lumenj dhe oqeanë.
c. Figura 1-8, Shpërndarja e Sakramentit (62021); figura 1-11, Djalosh që po

Pagëzohet (62018); figura 1-18, Gjon Pagëzori Pagëzon Jezusin (Paketa e
Fotografive Artistike të Ungjillit 208; 62133).

3. Bëni përgatitjet e nevojshme për çfarëdo aktivitet pasurues që dëshironi të
përdorni.

Aktivitetet 
Mësimore Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet Vëmendjeje Kërkojini një fëmije të dalë para klasës. Pëshpëritini në vesh një veprimtari që për-
dor ujë, të tilla si larja e dhëmbëve, larja e duarve, apo ujitja e luleve. Bëjeni fëmijën
ta përshkruajë me gjeste veprimtarinë ndërsa fëmijët e tjerë të gjejnë se çfarë po
përshkruhet. (Mund t’ju duhet t’ia tregoni fëmijës se si ta përshkruajë secilën
situatë.) Lëreni secilin fëmijë të ketë një radhë për të përshkruar një aktivitet.

Tregoni se secila veprimtari që u përshkrua ka nevojë për ujë. Tregojuni fëmijëve
se ne duhet të jemi mirënjohës ndaj Atit Qiellor dhe Jezusit që na dhanë ujin.

Uji Ishte një Pjesë e Rëndësishme e Krijimit

Lexoni me zë të lartë dhe shpjegoni Zanafilla 1:9-10.

• Përse uji është kaq i rëndësishëm për ne?

• Si e gjejmë ujin tonë?

Ndihmoni fëmijët të kuptojnë se uji vjen nga shumë burime, përfshirë liqene,
lumenj, oqeane, shi dhe borë. Shpjegoni se bora dhe akulli janë ujë i ngrirë.
Tregoni figurat e ujit që keni siguruar dhe flisni se nga vjen uji në zonën tuaj.

Thojuni fëmijëve se ju jeni mirënjohës që uji është pjesë e planit të Atit Qiellor.

Këngë Këndoni “Fun to Do” (“Zbavitemi kur Bëjmë”) (“Children’s Songbook”, f. 253).
Për strofat, bëni fëmijët të tregojnë mënyra se si e përdorin ujin, të tilla si larja e
rrobave, bërja banjë, apo larja e dhëmbëve. Improvizoni veprimet për këngën siç
sugjerohet nga fjalët.
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Larja e rrobave është zbavitëse kur e bëjmë,
Zbavitëse kur e bëjmë, kur e bëjmë, kur e bëjmë!
Larja e rrobave është zbavitëse kur e bëjmë,
Kur e bëjmë, kur e bëjmë, kur e bëjmë!

(© 1963 nga D. C. Heath and Company. Rishtypet me leje.)

Uji na Duhet për Shumë Gjëra

• Përse na duhet uji? Për çfarë përdoret ai?

Shpjegoni se të gjitha gjallesat, përfshirë njerëzit, kafshët dhe bimët, kanë nevojë
për ujë që të jetojnë. Nëse është e mundur, jepini secilit fëmijë një gotë të vogël uji
që ta pijnë. Flisni për faktin se trupat tanë nuk mund të jetojnë pa ujë për të pirë.

• Si e marrin kafshët dhe bimët ujin që u duhet?

Shpjegoni se neve na duhet uji edhe për gjëra të tjera, si larja dhe gatimi.

Jezusi u Dha Ujë në Shkretëtirë Moisiut dhe Izraelitëve

Tregim Tregoni historinë e Moisiut që nxori ujë nga një shkëmb, si gjendet tek Eksodi
17:1-6. Shpjegoni se njerëzit ishin në një shkretëtirë të nxehtë e të thatë. Atje
s’kishte ujë.

• Çfarë do të kishte ndodhur nëse izraelitët nuk do të merrnin ujë?

• A keni patur etje ndonjë herë? Si ndihesh të pish ujë të freskët kur je i etur?

Uji Është i Rëndësishëm në Kishë

Tregim Paraqitni figurën 1-18, Gjon Pagëzori Pagëzon Jezusin. Tregoni historinë e pagë-
zimit të Jezusit, siç gjendet tek Mateu 3:13-17.

• Ku u pagëzua Jezusi?

• Si u pagëzua Jezusi?

Tregoni figurën 1-11, Djalosh që po Pagëzohet.

• Ku pagëzohemi ne kur mbushim tetë vjeç?

• A keni parë ndonjëherë ndonjë njeri duke u pagëzuar?

Lejojini fëmijët të flasin për atë që ndodhi kur panë dikë që u pagëzua.
Shpjegoni se ne duhet të kemi ujë që të pagëzohemi.

Paraqitni figurën 1-8, Shpërndarja e Sakramentit.

• Si e përdorim ujin në mbledhjen e sakramentit?

Shprehni mirënjohjen tuaj për ujin që të mund të pagëzohemi dhe të shpë-
rndajmë sakramentin.

Dëshmia Shprehni dëshminë tuaj për planin e Atit Qiellor dhe dashurinë e tij për ne që na
dha ujin. Thojuni fëmijëve se ju jeni mirënjohës ndaj Atit Qiellor dhe Jezusit për
këtë dhuratë të mrekullueshme.
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Aktivitete 
Pasurimi Zgjidhni disa nga këto aktivitete për t’i përdorur gjatë mësimit.

1. Recitojini bashkë me fëmijët vargjet vijuese, duke bërë veprimet e treguara:

Pikat e Shiut

Kur lulet kanë etje
Edhe gjethet thahen (hapni duart dhe shtrijini krahët lart),
Pikëza shiu gazmore
Nga retë në qiell ndahen (sillini krahët poshtë, luani gishtat).
Ato kudo spërkatin (luani gishtat nga njëra anë në tjetrën)
Me loj’n e tyre t’gëzuar,
Derisa e ngrohta drita e diellit (ngrijini krahët mbi kokë dhe formoni një rreth)
Larg ka për t’i çuar (fshihini gishtat pas shpinës).

2. Bëni secilin fëmijë të bëjë një vizatim të ujit, të tilla si një liqen, një lumë apo
pika shiu. Shkruani në letrën e secilit fëmijë Jam mirënjohës për ujin.

3. Bëni fëmijët të flasin apo të tregojnë me shenja mënyra si mund të luajnë në
ujë, të tilla si notimi, rrëshkitja në akull, formimi i një plaku prej bore, apo
pllaquritja në pellgje.

4. Ndihmojini fëmijët të kuptojnë se uji ndihmon që të pastrojmë gjërat. Bëni
fëmijët të tregojnë me shenja veprimtari që përdorin ujin, të tilla si larja e
rrobave, apo larja e duarve.

Aktivitete Shtesë
për Fëmijët 
më të Vegjël 1. Bëni disa apo të gjitha aktivitetet e mëposhtme për të ndihmuar fëmijët të

mësojnë mënyra të ndryshme si e përdorim ujin:

a. Jepini secilit fëmijë një sasi të vogël uji që ta pijnë. Ndërsa fëmijët pijnë,
shpjegoni që uji është pjesë e planit të Atit Qiellor për tokën. Ne mund të
pijmë ujë kur jemi të etur.

b. Hidhni pak ujë në një tas dhe ndihmoni secilin fëmijë të lajë duart. Kujtojuni
fëmijëve se Ati Qiellor dhe Jezusi planifikuan që ne të kishim ujë. Shpjegoni
se ne mund ta përdorim ujin që të lajmë gjëra.

c. Nëse është e mundur, nxirrini jashtë fëmijët dhe lejojini që secili të ujitë një
bimë. Ose sillni një bimë në klasë dhe lëreni secilin fëmijë t’i hedhë pak ujë
bimës. Shpjegoni se edhe bimët kanë nevojë për ujë që të jetojnë e të rriten.

2. Bëni veprimet e mëposhtme ndërsa fëmijët bëjnë sikur po bie shi – lehtë
fillimisht dhe gjithnjë e më fort më pas.

a. Rrihni së bashku majat e gishtave.
b. Rrihni duart së bashku.
c. Rrihni me dorë gjunjët, duke alternuar duart.
d. Përplasni këmbët në tokë.
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Mësimi

10
Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë të ndiejë mirënjohje ndaj Atit Qiellor dhe Jezu Krishtit

për pemët, bimët dhe lulet.

Përgatitja 1. Studioni plot lutje Zanafilla 1:11-13.

2. Vendosni një frut, një perime, ose një degë të vogël në një qese robe ose letre.

3. Përgatisni mostra të vogla frutash, perimesh ose buke. Kontrolloni me prindërit
e fëmijëve që të siguroheni se asnjë nga fëmijët nuk ka ndonjë alergji ndaj
ushqimit.

4. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël.
b. Nëse është e mundur, siguroni figura të pemëve, bimëve e luleve të vendit

dhe sillni disa objekte të vegjël prej druri, të tillë si një laps, një lugë dhe një
vazo nga shtëpia juaj.

c. Figura e prerë 1-4, lulet (figura të ngjashme mund të gjenden edhe në
kompletin e Figurave të Prera të Mjeteve Ndihmëse Pamore të Fillores 3).

d. Figura 1-22, Pemë në Lulëzim; figura 1-23, Një Fole me Zogj të Porsalindur.

5. Bëni përgatitjet e nevojshme për çfarëdo aktivitet pasurues që dëshironi të
përdorni.

Aktivitetet 
Mësimore Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet Vëmendjeje Kaloni përreth qesen me frutin, perimen ose degën në të, të mbyllur që fëmijët të
mos mund të shohin se çfarë ka brenda. Lërini fëmijët ta prekin qesen dhe të gjejnë
se çfarë ka në të. Thuajini atyre të mos e thonë me zë të lartë derisa gjithkush të
ketë një mundësi për ta prekur qesen. Kur të gjithë ta kenë prekur qesen, lërini
fëmijët t’ju thonë se çfarë mendojnë se ka në qese. Nxirreni sendin nga qesja dhe
flisni mbi pamjen e jashtme dhe dobinë e saj.

Pemët, Bimët dhe Lulet e Bëjnë Tokën një Vend të Mrekullueshëm ku të Jetosh

Kujtojini fëmijët se gjithçka në tokë u krijua sipas planit të Atit Qiellor. Ditën e tretë
të krijimit, Jezusi krijoi pemët, bimët dhe lulet (shih Zanafilla 1:11-13). Shpjegoni se
Ati Qiellor dhe Jezusi dëshironin ta bënin tokën të mrekullueshme me pemë, bimë
e lule.

Paraqisni figurat e prera të luleve dhe çfarëdo figura pemësh, bimësh ose lulesh
që keni siguruar. Lërini fëmijët të flasin për përvojat që kanë patur me pemët,
bimët ose lulet.

Tregim Tregoni një histori që u mëson fëmijëve se pemët, bimët dhe lulet e bëjnë tokën një
vend të bukur ku të jetosh. Flisni për bimët e bukura që rriten në vendin ku jetoni.
Nëse gjen zbatim për zonën tuaj, mund të dëshironi të përdorni figurën 1-22, Pemë
në Lulëzim dhe idetë e mëposhtme:
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Kelit i pëlqen të luajë poshtë një peme të preferuar. Një mëngjes, nëna e zgjon dhe i
thotë se ajo ka një surprizë që ta shohë Keli. Pema e preferuar e Kelit është mbuluar
me lule të mrekullueshme të bardha që duken si kokoshka. Keli pyet se si shkuan
kokoshkat tek pema e saj e preferuar dhe nëna i shpjegon rëndësinë e luleve.

Këngë Bëjini fëmijët të ngrihen në këmbë dhe të këndojnë “Popcorn Popping”
(“Kokoshkat Kërcisnin”) (“Children’s Songbook”, f. 242), duke bërë gjeste me
duar siç sugjerohet nga fjalët. Shpjegoni se në pranverë, pema e kajsisë nxjerr
lule të bardha që duken si kokoshka.

Vështrova tej dritares dhe e dini ç’kish’?
Kokoshkat kërcisnin tek pema e kajsis’!
Pranvera më ka sjellë oh, sa çudi,
Lule si kokoshka përpara syve të mi.
Mund të mbush unë duart, një gosti të bëj,
Me një top kokoshke me shije kaq t’ëmbël.
Nuk ish’ tamam kështu, por dukej sikur ish’
Kokoshkat kërcisnin tek pema e kajsis’.

Shpjegoni se disa lule rriten në pemë, disa rriten në shkurre dhe bimë kacavjerrëse,
si dhe disa rriten tamam nga dheu. Ftoni fëmijët të flasin për lulet që kanë parë.

• Si i përdorim lulet për ta bërë të bukur botën tonë? (I mbjellim ato në
kopshte me lule, bëjmë buqeta dhe i vendosim në flokë ose në rroba.)

• Përse u dhurojmë lule të tjerëve? 
(Për raste të veçanta dhe për t’i lumturuar njerëzit.)

Bimët dhe Pemët Janë të Domosdoshme për Jetën Tonë

Tregim Shpjegoni se bimët dhe pemët janë të domosdoshme për jetën tonë. Paraqitni
figurën 1-22, Pemë në Lulëzim dhe thoni një tregim mbi përdorimet e shumta të
pemës. Përdorni idetë e mëposhtme ose flisni mbi mënyra të tjera se si i përdo-
rin njerëzit pemët në zonën tuaj:

Së pari, zogjtë e përdorin pemën si shtëpinë e tyre. Ata ndërtojnë me kujdes një
fole dhe zogu nënë vendos vezët në të. (Paraqitni figurën 1-23, Një Fole me Zogj
të Porsalindur.) Kur zogjtë e porsalindur dalin nga vezët, pema siguron për ata një
shtëpi të mirë. Ajo i mbron nga dielli i nxehtë, nga shiu dhe nga kafshët që janë
në tokë që do t’i dëmtonin ata. Pema siguron edhe fruta për familjen që jeton aty
pranë. Fëmijët luajnë në hijen e pemës dhe vendosin një lëkundëse në një degë të
madhe. Kur një pjesë e pemës vdes, familja e pret dhe e përdor si dru zjarri që të
mbajë shtëpinë të ngrohtë.

• Përse pemët janë të rëndësishme për ne? 
(Ato sigurojnë ushqim, dru, hije dhe një vend për të luajtur.)

Paraqitni sende nga shtëpia juaj apo klasa që janë ndërtuar prej druri dhe flisni
për përdorimet e shumta të drurit.

• Çfarë sendesh të tjera njihni që janë ndërtuar prej druri?

Shpjegoni se ne i përdorim edhe bimët në shumë mënyra. Një nga gjërat më të
rëndësishme që na sigurojnë bimët është ushqimi.



37

• Cilat lloj bimësh hamë ne?

Nëse ndonjë prej figurave që keni nga vendi tregon bimë që përdoren për ushqim,
paraqiteni tani atë.

Aktivitet Flisni bashkë me fëmijët për drithërat, frutat dhe perimet që rriten në vend.
Shpjegoni se drithërat shpesh përdoren për bukë dhe toptha drithërash. Kërkojini
secilit fëmijë të përmendë ushqimin e tij apo të saj të preferuar që vjen nga një
bimë. Lërini fëmijët të shijojnë frutat, perimet, ose bukën që keni sjellë. Tregojuni
për bimën apo pemën prej nga vijnë ato.

Shpjegoni se Ati Qiellor dhe Jezusi krijuan shumë bimë e pemë të ndryshme që
ne të kishim gjëra të mira për të ngrënë.

• Si mund ta falënderojmë ne Atin Qiellor për ushqimin tonë? (Duke u kujtuar ta
falënderojmë Atë kur kërkojmë bekim për ushqimin para se të hamë.)

Dëshmia Ndani dëshminë tuaj për dashurinë që Ati Qiellor dhe Jezu Krishti kanë për secilin
prej nesh. Silluni ndër mend fëmijëve ta kujtojnë atë dashuri çdo ditë kur shohin
pemët, bimët dhe lulet e mrekullueshme.

Aktivitete 
Pasurimi Zgjidhni disa nga këto aktivitete për t’i përdorur gjatë mësimit.

1. Sillni disa fara (të tilla si fara lulesh, bathësh, ose gruri) dhe një gotë prej letre
të mbushur me dhè për secilin fëmijë që ta marrë në shtëpi. Tregojuni fëmijëve
se si t’i mbjellin farat e tyre dhe kujtojuni se ata duhet të sigurojnë ujë dhe dritë
që farat të rriten.

2. Me letra me ngjyra prisni forma petalesh, gjethesh dhe kërcejsh dhe bëjini
fëmijët t’i ngjitin ato në një tjetër copë letre, në formën e një luleje. Titullojeni
faqen Jam mirënjohës për lulet e bukura.

3. Sillni një frut apo perime që ka brenda fara. Thojuni fëmijëve se brenda ka një
surprizë. Priteni në mes frutin apo perimen, që fëmijët të mund të shohin farat.
Shpjegoni se kur farat mbillen dhe u jepet ujë e dritë, ato do të rriten dhe do të
prodhojnë fruta apo perime të tjera.

4. Çojini fëmijët në një shëtitje jashtë në natyrë që të shohin llojet e ndryshme të
bimëve. Nëse moti nuk e lejon daljen përjashta, fëmijët mund të shohin jashtë
dritares dhe të thonë me radhë se çfarë bimësh mund të shohin. Nëse është e
përshtatshme, shpjegoni ndryshimet stinore që ndodhin tek bimët dhe pemët.

Aktivitete Shtesë
për Fëmijët 
më të Vegjël 1. Paraqitni figurën 1-22, Pemë në Lulëzim. Thojuni fëmijëve se Ati Qiellor bëri që

Jezu Krishti të krijonte bimët dhe pemët (shih Zanafilla 1:11-13). Shpjegoni se
pemët na japin drurin dhe fruta. Bimët na japin fruta dhe perime.

2. Sillni një bimë ose pjesë të një bime (të tillë si një lule apo disa gjethe) që
fëmijët ta shohin, ta ndiejnë dhe ta nuhasin. Jepini secilit fëmijë një rast që ta
prekë ose mbajë bimën. Vini në dukje ngjyrën, aromën, ose bukurinë e saj.
Shprehni mirënjohjen tuaj për bimët, lulet dhe pemët.

Mësimi 10
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3. Recitoni vargjet e mëposhtme, duke treguar veprimet. Pastaj lërini fëmijët të
bëjnë veprimet bashkë me ju, ndërkohë që ju e recitoni vjershën përsëri.

Unë Gërmoj

Unë gërmoj, gërmoj e gërmoj (bëni veprime sikur po gërmoni),
Pastaj unë mbjell ca fara (përkuluni dhe bëni sikur po mbillni fara).
Tokën pastroj, e prap’ pastroj (bëni veprime
sikur po pastroni tokën me lëvizje të gjata),
Pastaj shkul t’këqiat barëra (përkuluni dhe bëni veprime sikur po shkulni).
I ndritshëm dhe i ngrohtë dielli (bëni një rreth me krahë).
Shiu bie poshtë dhe tani (sillini krahët poshtë, luani gishtat).
Farat e mija nisin rriten (shtyni gishtat e dorës
së majtë midis gishtave të dorës së djathtë),
Tamam para syve të mi.
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Mësimi

11
Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë të ndiejë mirënjohje ndaj Atit Qiellor dhe Jezu Krishtit

për peshqit dhe kafshët e ujit.

Përgatitja 1. Studioni plot lutje Zanafilla 1:20-23; Jona 1-3; Mateu 14:15-21; dhe Lluka 5:1-11.

2. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël.
b. Peshk prej letre (shih modelin në fund të mësimit).
c. “Kallam peshkimi” – një shkop me një spango të lidhur në të dhe një kapse

letrash, copë shiriti ngjitës, ose magnet të lidhur në fund të spangos.
(Ruajeni këtë kallam për ta përdorur në mësimet e ardhme.)

d. Enë për të mbajtur peshkun prej letre.
e. Nëse është e mundur, siguroni figura peshqish ose kafshësh të tjera që

jetojnë në ujë.
f. Figura e prerë 1-5, peshq (një figurë e prerë e ngjashme mund të gjendet

edhe në kompletin e Figurave të Prera të Mjeteve Ndihmëse Pamore të
Fillores 4).

g. Figura 1-1, Bota (62196); figura 1-24, Jezusi dhe Peshkatarët (Paketa e
Fotografive Artistike të Ungjillit 210; 62138); figura 1-25, Peshk; figura 1-26,
Bretkocë; figura 1-27, Breshkë.

3. Bëni përgatitjet e nevojshme për çfarëdo aktivitet pasurues që dëshironi të
përdorni.

Aktivitetet 
Mësimore Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet Vëmendjeje Lërini fëmijët të bëjnë sikur po qëndrojnë mbi një urë duke parë një lumë ose liqen.

• Çfarë shihni kur vështroni në ujë?

Lërini fëmijët të ngrihen dhe të bëjnë sikur po notojnë në ujë si një peshk.

Ati Qiellor i Kërkoi Jezu Krishtit të Krijonte Peshqit dhe Kafshët e Tjera të Ujit

Paraqitni figurën 1-1, Bota dhe rishihni disa nga gjërat që i kërkoi Ati Qiellor që të
krijonte Jezusi dhe që janë diskutuar në mësimet e kaluara. Thuajuni fëmijëve se
Jezusi krijoi gjithashtu peshqit (shih Zanafilla 1:20-23). Peshqit janë pjesë e planit
të Atit Qiellor për tokën. Paraqitni figurën 1-25, Peshk dhe flisni për vendin ku
jetojnë peshqit.

• A keni parë ndonjëherë ndonjë peshk?

Lërini fëmijët të flasin për peshqit që kanë parë.

Paraqitni figurën e prerë 1-5 dhe çfarëdo figura të tjera peshqish që keni siguruar.
Flisni për lloje të ndryshme peshqish, të tilla si peshk i kuq, troftë, ton, peshkaqen,
ose çfarëdolloj peshku që është i njohur për fëmijët në klasë.
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• Cilat kafshë të tjera jetojnë në ujë përveç peshqve?

Paraqitni figurën 1-26, Bretkocë dhe figurën 1-27, Breshkë. Flisni mbi bretkocat e
breshkat dhe vendin ku jetojnë ato. Flisni gjithashtu për balenat, gaforret, fokat
dhe kafshë të tjera të ujit. Shpjegoni se disa kafshë uji jetojnë në oqean, disa në
liqene dhe disa në lumenj.

Aktivitet Ndihmoni secilin fëmijë të mendojë për një kafshë uji dhe të bëjë sikur ecën,
kërcen apo noton si ajo.

Tregim Mbani lart Biblën dhe shpjegoni se ne mund të lexojmë për peshqit në shkrimet e
shenjta. Tregoni historinë e Jonas, siç gjendet tek Jona 1-3. Shpjegoni se Jezusi
përgatiti një peshk të madh që ta gëlltiste Jonan, që Jona të mos mbytej. Jezusi
kishte një punë që ta bënte Jona. Ju mund të dëshironi të lexoni me zë të lartë
një varg apo dy, të tillë si Jona 1:17 ose Jona 2:1, ndërsa tregoni historinë.
(Nëse lexoni një varg me zë të lartë, shpjegoni se Jezusi nganjëherë quhet “Zoti”.)

• Kush e dërgoi peshkun e madh që ta gëlltiste Jonan? (Shih Jona 1:17.)

• Çfarë bëri Jona kur atë e gëlltiti peshku? (Shih Jona 2:1.)

• Çfarë bëri Jona kur doli nga peshku? (Shih Jona 3:1-3.)

• A e besuan njerëzit Jonan dhe a u penduan? (Shih Jona 3:5, 10.)

Tregojuni fëmijëve se disa peshq janë shumë të mëdhenj, ashtu si peshku që
gëlltiti Jonan, dhe disa janë shumë të vegjël dhe mund të jetojnë në një vazo.

Aktivitet Ndihmoni fëmijët të bëjnë lojën me gjeste në vijim:

Peshku i Kuq

Peshku im i kuq, i bukur e i vogël, gishta këmbësh s’ka (prekni gishtat e këmbëve).
Ai noton përreth pa zhurmë dhe hundën e tij përplas (tregoni hundën me gisht).
Ai s’mund të dalë me mua t’luajë, as unë s’hyj dot t’notoj (bëni lëvizje sikur notoni).
Dhe kur i them: “Eja jashtë e luajm’”,
“Eja brenda” sikur m’thotë (bëni me dorë “eja brenda”).

Tregim Paraqitni përsëri Biblën kur tregoni historinë e Simon Pjetrit që gjendet tek
Lluka 5:1-11.

Paraqitni figurën 1-24, Jezusi dhe Peshkatarët, në një kohë të përshtatshme.

• Përse Jezusi hyri në barkën e Simon Pjetrit? (Shih Lluka 5:3.)

• Çfarë i tha Jezusi të bënte Simon Pjetrit? (Shih Lluka 5:4.)

• Çfarë kapi Simon Pjetri me rrjetën e vet? (Shih Lluka 5:6.)

Ati Qiellor e Bëri Jezu Krishtin të Krijonte Peshqit dhe 
Kafshët e Ujit që t’i Përdorim Ne

Shpjegoni se Ati Qiellor e bëri Jezu Krishtin të krijonte peshqit dhe kafshët e ujit
që t’i përdorim ne për ushqim dhe qëllime të tjera.

Tregim Duke iu referuar sërish Biblës, tregoni historinë që gjendet tek Mateu 14:15-21.
Ju mund të dëshironi të lexoni me zë të lartë një varg apo dy, të tillë si Mateu
14:16-17, ndërsa tregoni historinë.

• Çfarë bëri Jezusi kur njerëzit ishin të uritur? (Shih Mateu 14:15-16.)
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• Me çfarë i ushqeu njerëzit Jezusi? (Shih Mateu 14:19.)

Aktivitet Tregojani klasës kallamin e peshkimit që keni përgatitur dhe ftoni një nga fëmijët të
vijë e të peshkojë. Vendosni në enë disa figura të prera peshqish dhe kur fëmija
lëkund spangon mbi enë, ngjitini një peshk kapëses së letrave, shiritit ngjitës ose
magnetit dhe lëreni fëmijën ta nxjerrë jashtë. Lëreni secilin fëmijë të ketë një radhë
për të peshkuar.

Lërini fëmijët të flasin për rastet kur kanë qenë duke peshkuar ose kanë ngrënë
peshk.

Dëshmia Shprehni vlerësimin tuaj për peshqit dhe kafshët e ujit.

Aktivitete 
Pasurimi Zgjidhni disa nga këto aktivitete për t’i përdorur gjatë mësimit.

1. Lërini fëmijët të ngjyrosin peshkun prej letre që kapën në aktivitetin e peshkimit
(përsëriteni aktivitetin nëse dëshironi). Shkruani prapa peshkut të secilit fëmijë
Jam mirënjohës për peshqit.

2. Vërini fëmijët të ulen në një gjysmërreth. Vendosini peshqit që kanë ngjyrosur
në dysheme para tyre. Thoni vargjet vijuese së bashku:

Në përrua o i vogli peshk,
Mund të të kap dhe pa grep.

Drejtojuni një fëmije dhe bëjeni fëmijën të zgjedhë peshkun e vet duke përdorur
kallamin e peshkimit ose duke treguar peshkun me gisht. Fëmija thotë, “ Unë
dikur kapa një peshk të ___________”, duke thënë ngjyrën e peshkut. Pastaj fëmija
e merr peshkun për ta çuar në shtëpi. Vazhdoni derisa çdo fëmijë të ketë pasur
një radhë.

3. Këndoni bashkë me fëmijët “Thanks to Our Father” (“Faleminderit Atit Tonë”)
(“Children’s Songbook”, f. 20; fjalët gjenden në Mësimin 18).

4. Ndihmoni fëmijët të bëjnë lojën me gjeste në vijim. Shpjegoni se cironka është
një peshk i vogël.

Breshka e Vogël

Unë kam një breshkë të vogël.
Jeton në një kuti (mblidhni duart si kupë).
Ajo jeton në lumë (bëni lëvizje sikur po notoni),
Dhe ngjitet në shkëmbinj (lëvizni gishtat lart sikur po ngjiteni).

Ajo zgjat gojën për cironkën (përplasni duart).
Ajo zgjat gojën për pleshtin (përplasni duart).
Ajo zgjat gojën për mushkonjën (përplasni duart).
Dhe ajo zgjat gojën për mua (përplasni duart)!

Ajo e kapi cironkën (përplasni duart);
Ajo e kapi pleshtin (përplasni duart);
Ajo e kapi mushkonjën (përplasni duart);
Por ajo s’më kapi mua!

(Vachel Lindsay, nga “Collected Poems of Vachel Lindsay”. © 1920 nga
Macmillan Publishing Co., Inc., ripunuar 1948 nga Elizabeth C. Lindsay.
Përdoret me leje.)

Mësimi 11
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5. I ndihmoni fëmijët të thonë fjalët e aktivitetit të mëposhtëm. Shpjegoni se një
përrua është një lumë i vogël dhe një qoshe është një vend për t’u fshehur.

Pesë Peshq të Vegjël

Bëni pesë fëmijë të vegjël të qëndrojnë në këmbë para klasës, duke mbajtur
secili nga një peshk letre.

Pesë peshq të vegjël po notonin në përrua.
Njëri notoi tej në qoshe t’fshehtë u mbulua 
(një nga fëmijët “noton” pas tek vendi i vet).
Peshq të vegjël, peshq të vegjël, të lumtur lodrojnë,
Peshq të vegjël, peshq të vegjël, gjithë ditën notojnë.

Këndoni një strofë tjetër me katër peshq, pastaj tre, pastaj dy. Një fëmijë largohet
me not në secilën strofë. Kur ngelet vetëm një fëmijë, thoni strofën e mëposhtme:

Një peshk i vogël po notonte në përrua.
Ai [ose ajo] notoi tej në qoshe t’fshehtë u mbulua.
Peshk i vogël, peshk i vogël, i lumtur lodron,
Peshk i vogël, peshk i vogël, gjithë ditën noton.

Aktivitete Shtesë
për Fëmijët 
më të Vegjël 1. Paraqitni figurën 1-25, Peshk; figurën 1-26, Bretkocë dhe figurën 1-27,

Breshkë. Me fjalët tuaja, tregoni historinë e krijimit të peshqve dhe kafshëve të
ujit (shih Zanafilla 1:20-23). Shprehni mirënjohjen tuaj për peshqit dhe kafshët
e tjera të ujit.

2. Thojuni fëmijëve se shumë kafshë jetojnë në ose pranë ujit. Bëjini ata të gjejnë
se për cilën kafshë po mendoni ndërkohë që u jepni të dhënat e mëposhtme:

a. Lëkura ime është e gjelbër, e lëmuar dhe e shkëlqyeshme. Unë hidhem. Unë
jetoj pranë liqeneve, rrëkeve, ose pellgjeve. A mund ta gjeni cila jam?

(Kur fëmijët ta kenë gjetur “bretkocën”, paraqitni figurën 1-26, Bretkocë, ose
vizatoni një bretkocë në dërrasë.)

b. Unë jam shumë e ngadaltë. Unë mbart në shpinë një zhguall të fortë.
Kur kam frikë, i fut kokën, krahët dhe këmbët brenda zhguallit. Cila jam?

(Kur fëmijët ta kenë gjetur “breshkën”, paraqitni figurën 1-27, Breshkë, ose
vizatoni një breshkë në dërrasë.)

Pasi fëmijët t’i kenë gjetur të dyja kafshët, bëjini të hidhen përreth si bretkoca;
pastaj bëjini të zvarriten ngadalë përreth si breshka të vogla.





Jam Mirënjohës 
për Kafshët
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Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë të ndiejë mirënjohje ndaj Atit Qiellor dhe Jezu Krishtit
për kafshët.

Përgatitja 1. Studioni plot lutje Zanafilla 1:24-25 dhe 6:5-8:19.

2. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël.
b. Figurat e prera 1-6 deri 1-19, kafshë (figura të prera të ngjashme mund të

gjenden edhe në kompletin e Figurave të Prera të Mjeteve Ndihmëse
Pamore të Fillores 4 dhe 5).

c. Figura 1-28, Krijimi – Qeniet e Gjalla (Paketa e Fotografive Artistike të
Ungjillit 100; 62483); figura 1-29, Ndërtimi i Arkës (Paketa e Fotografive
Artistike të Ungjillit 102; 62053); figura 1-30, Noeu dhe Arka me Kafshë
(Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 103; 62305).

3. Bëni përgatitjet e nevojshme për çfarëdo aktivitet pasurues që dëshironi të
përdorni.

Aktivitetet 
Mësimore Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet Vëmendjeje Vendosini figurat e prera të kafshëve në dysheme ose tabelë përpara fëmijëve.
Ndihmoni një fëmijë të kapë një figurë të prerë, të dallojë kafshën dhe t’ia tregojë
atë klasës. Vazhdoni derisa secili fëmijë të ketë pasur të paktën një radhë.

Ati Qiellor i Kërkoi Jezu Krishtit të Krijonte Kafshët

Rikujtoni me fëmijët se Ati Qiellor e bëri Jezu Krishtin të krijonte tokën tonë të mre-
kullueshme, përfshirë ditën e natën, oqeanet e tokën, si dhe bimët e pemët. Tregoni
Biblën dhe kujtoni fëmijët se ne lexojmë për Krijimin në këtë libër. Shpjegoni se
Bibla na tregon se Ati Qiellor e bëri Jezusin të krijonte të gjitha kafshët dhe t’i
vendoste ato në tokë.

Paraqitni figurën 1-28, Krijimi – Qeniet e Gjalla.

• Kush i krijoi gjërat që shihni në këtë figurë?

• Si quhen kafshët në këtë figurë?

Shpjegoni se Jezusi krijoi të gjitha llojet e kafshëve që të ishin në tokë. Disa kafshë
jetojnë në ferma dhe në shtëpitë tona. Disa kafshë jetojnë në pyll, disa në mal dhe
disa në shkretëtirë. Disa kafshë jetojnë në pjesët e ftohta të botës dhe kafshë të
tjera jetojnë në vende të ngrohta.

• Cilat kafshë jetojnë në fermë?

• Cilat kafshë jetojnë në pyll, mal, ose shkretëtirë?

• Cila është kafsha juaj e parapëlqyer?

Mësimi

12
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Aktivitet Lërini fëmijët të ngrihen dhe të bëjnë sikur janë kafsha e tyre e parapëlqyer.

Kafshët na Ndihmojnë

Shpjegoni se Ati Qiellor e bëri Jezusin të vendoste kafshë në tokë që të na
ndihmojnë. Ne i përdorim disa kafshë për ushqim, disa punojnë për ne dhe
disa janë interesante për t’i parë ose për të luajtur me to.

• Si na ndihmojnë neve kafshët?

• Prej cilave kafshë marrim ushqime, të tilla si qumësht, vezë, ose mish?

• Prej cilave kafshë marrim materiale për t’u veshur?

• Cilat kafshë janë zbavitëse për t’i mbajtur në shtëpi?

• Me cilat kafshë mund të udhëtojmë?

Lërini fëmijët të flasin për përvojat që kanë patur me lloje të ndryshme kafshësh.

Kafshët u Shpëtuan nga Përmbytja

Tregoni historinë e Noeut dhe të Arkës, siç gjendet tek Zanafilla 6:5-8:19.
Paraqitni figurën 1-29, Ndërtimi i Arkës, dhe figurën 1-30, Noeu dhe Arka me
Kafshë. Ju mund të përdorni edhe figurat e prera për të ilustruar historinë.

• Si u bekuan Noeu dhe familja e tij sepse iu bindën Jezusit?

• Si u shpëtuan kafshët?

• Kur shohim një ylber, çfarë na kujton ai?

Aktivitet Bëjini fëmijët të ngrihen në këmbë dhe të bëjnë veprimet bashkë me ju, ndërkohë
që recitoni vjershën e mëposhtme:

Noeu

Një arkë kaq të madhe Noeu ndërtoi (shtrini krahët);
Ç’të bënte e dinte ai (vini gishtin anash ballit).
Punoi me çekiç, mati e sharroi (bëni veprimet siç tregohet)
Siç urdhëruar ish (pohoni me kokë).

Dhe Noeu e thirri familjen (bëni me shenjë me krahë që të vijnë)
Të marshonin për në bord (marshoni pa zhurmë në vendnumëro) –
Dhe dy e nga dy, kafshët (ngrini lart dy gishta)
Erdhën të lundrojnë (bëni me duar veprime sikur po lundroni).

Retë e zeza u mblodhën (vini duart mbi kokë),
Shiu filloi të bjerë (lëkundni gishtat duke imituar shiun) –
Gjithë toka u mbulua (bëni lëvizje përfshirëse me dorë dhe krahë);
Sa s’dukej fare dhè (ktheni kokën nga njëra anë në tjetrën).

Arka e sigurt lundroi (bëni me duar veprime sikur po lundroni).
Për kaq shumë ditë e netë (vini duart së bashku nga njëra anë e fytyrës),
Derisa dielli prapë doli (vini krahët si rreth mbi kokë)
Dhe ndriçoi kaq i ngrohtë.

I gjithë uji u tha nga toka (kryqëzoni krahët në kraharor);
U shfaq prapë dheu i thatë (hapni krahët dhe shtrini duart).
Familja e Noesë falënderoi (përkulni kokën dhe mblidhni krahët)
Që Perëndia qe gjithmonë pranë.

(Përshtatur nga një vjershë e Beverly Spencer.)
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Dëshmia Ndani ndjenjat tuaja të mirënjohjes për botën e mrekullueshme që krijoi Jezu Krishti
sipas planit të Atit Qiellor. Shprehni se sa mirënjohës jeni për kafshët që janë
vendosur në këtë tokë që ne t’i përdorim dhe të kënaqemi me ta.

Aktivitete 
Pasurimi Zgjidhni disa nga këto aktivitete për t’i përdorur gjatë mësimit.

1. Luani lojën “Kafshë, o Kafshë, Cila Je Ti?” Vërini fëmijët të formojnë një rreth.
Vini një fëmijë të qëndrojë në qendër të rrethit dhe të bëjë sikur është një kafshë.
Fëmijët e tjerë ngrenë dorën për të gjetur se cilën kafshë po imiton fëmija në
qendër. Kur një fëmijë e gjen saktë kafshën, ai apo ajo shkon brenda rrethit dhe
imiton një kafshë tjetër. Ju mund të bëni që secili fëmijë t’ju pëshpërisë juve së
pari emrin e kafshës që do të imitojë, që të siguroheni se fëmija e ka të qartë në
mendje kafshën.

2. Luani lojën “Cila Është Kjo Kafshë?” Jepuni të dhëna fëmijëve për një kafshë të
caktuar. Të dhënat mund të përfshijnë vendin ku jeton kafsha, sa e madhe është,
çfarë tingujsh lëshon, çfarë ngjyre ka dhe se si i ndihmon njerëzit. Thuajuni
fëmijëve të ngrenë dorën kur mendojnë se e dinë se për cilën kafshë po u flisni.
Përsëritni me kafshë të ndryshme sa herë të dëshironi.

3. Bashkë me fëmijët këndoni ose thoni fjalët e “The World Is So Big” (“Bota Është
Kaq e Madhe”) (“Children’s Songbook”, f. 235). Bëni veprimet e treguara më
poshtë:

Bota është kaq e madhe dhe, oh, kaq e rrethore 
(formoni me krahët një rreth të madh),
Dhe në të gjenden krijesat e Perëndisë prore;
Male (vendosni duart në formë mali mbi kokë)
Dhe lugina (vendosni duart me pëllëmbët poshtë para trupit)
Dhe pemë kaq të larta (zgjatuni dhe shtrini krahët lart)
Kafshë të mëdha (zgjatuni lart)
Dhe kafshë të pakta (mblidhuni kruspull poshtë).
Bota është kaq e madhe dhe, oh, kaq rrethore 
(formoni me krahët një rreth të madh).
Perëndia na do t’gjithëve, na vërshojnë bekimet (rrokni krahët dhe përqafoni veten).

4. Bëni fëmijët të flasin për ndonjë kafshë shtëpie që kanë ose do të dëshironin të
kishin. Diskutoni me fëmijët se si duhet t’i trajtojmë dhe të kujdesemi për kafshët
e shtëpisë.

5. Jepuni fëmijëve letër dhe lapsa dylli. Lëreni secilin fëmijë të bëjë një vizatim
të kafshës së vet të preferuar. Shkruani në secilin vizatim Jam mirënjohës për
kafshët.
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Aktivitete Shtesë
për Fëmijët 
më të Vegjël 1. Paraqitni figurën 1-28, Krijimi – Qeniet e Gjalla. Me fjalët tuaja, tregoni historinë e

krijimit të kafshëve (shih Zanafilla 1:24-25). Shprehni mirënjohjen tuaj për kafshët.

2. Zgjidhni disa kafshë me të cilat fëmijët njihen. U kërkoni fëmijëve të bëjnë sikur
janë secila nga ato kafshë. Diskutoni se çfarë pamje kanë kafshët, çfarë tingujsh
lëshojnë dhe për se janë të dobishëm.

3. Ndihmoni fëmijët të këndojnë vargjet e para të “All Things Bright and Beautiful”
(“Gjithë Gjërat e Bukura e të Mrekullueshme”) (“Children’s Songbook”, f. 231,
fjalët e këngës gjenden në Mësimin 13).

Mësimi 12



Jam Mirënjohës për 
Zogjtë dhe Insektet
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Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë të ndiejë mirënjohje ndaj Atit Qiellor dhe Jezu Krishtit
për zogjtë, insektet dhe zvarranikët.

Përgatitja 1. Studioni plot lutje Zanafilla 1:20-25 dhe 1 Mbretërve 16:29-17:6.

2. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël.
b. Nëse është e mundur, siguroni figura zogjsh, insektesh dhe zvarranikësh të

zakonshëm në zonën tuaj.
c. Figurat e prera 1-20 deri 1-25, zogj dhe insekte (figura të prera të ngjashme

mund të gjenden edhe në kompletin e Figurave të Prera të Mjeteve
Ndihmëse Pamore të Fillores 4 dhe 5).

d. Figura 1-31, Elian e Ushqejnë Korbat; figura 1-32, Mrekullia e Pulëbardhave
(Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 413; 62603).

3. Bëni përgatitjet e nevojshme për çfarëdo aktivitet pasurues që dëshironi të
përdorni.

Aktivitetet 
Mësimore Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet Vëmendjeje Jepni të dhënat e mëposhtme dhe bëni fëmijët të gjejnë përgjigjen për pyetjen
“Çfarë jam unë?”

1. Unë kam një sqep.

2. Unë kam pupla.

3. Unë kam krahë.

4. Unë fluturoj në ajër.

Kur fëmijët ta kenë gjetur “një zog”, bëni që t’ju ndjekin juve dhe të bëjnë sikur
janë zogj që fluturojnë nëpër dhomë. Drejtojini prapë tek vendet e tyre.

Ati Qiellor i Kërkoi Jezu Krishtit të Krijonte Zogjtë

Shpjegoni se Ati Qiellor e bëri Jezu Krishtin të krijonte zogjtë që ne të kënaqemi me
ta dhe ta bënte tokën një vend të këndshëm ku të jetojmë ne. Paraqitni Biblën dhe
thojuni fëmijëve se Bibla na tregon për krijimin e zogjve (shih Zanafilla 1:20-23).

Shpjegoni se lloje të ndryshëm zogjsh jetojnë në të gjithë tokën. Paraqitni çfarëdo
figure zogu që keni siguruar dhe figurat e prera të zogjve, një e nga një.

• A është ky një zog?

• Si mund ta dalloni këtë? (Ai ka krahë, pupla dhe një sqep.)

Lërini fëmijët të flasin për përvojat që kanë patur me zogjtë.

Mësimi

13
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Zogjtë Mund të na Ndihmojnë

Tregim Paraqitni figurën 1-31, Elian e Ushqejnë Korbat; dhe tregoni historinë e korbave
që ushqejnë Elian, profetin, siç gjendet tek 1 Mbretërve 17:1-6. Ndihmoni fëmijët
të kuptojnë se Ati Qiellor dhe Jezusi kanë pushtet mbi gjithçka, madje dhe mbi
zogjtë. Jezusi u tha zogjve të kujdeseshin për Elian kur atij iu desh të fshihej nga
mbreti i lig Ashab.

• Si e dinin korbat se duhet t’i sillnin ushqim Elias? (Shih 1 Mbretërve 17:4.)

• Çfarë lloj ushqimi sollën korbat? (Bukë e mish; shih 1 Mbretërve 17:6.)

Aktivitet Zgjidhni një fëmijë të jetë Elia. Vërini fëmijët e tjerë të bëjnë sikur janë korba që
sjellin ushqim në mëngjes dhe përsëri në mbrëmje.

Tregim Tregoni historinë e mëposhtme të pulëbardhave dhe karkalecave me fjalët tuaja:

Kur pionierët mbërritën në Luginën e Solt Lejkut, ata mbollën grurë dhe drithëra të
tjera. Atyre u duhej gruri për të bërë bukë dhe drithëra për të ngrënë. Gruri u rrit i
madh e i lartë. Tamam para se të ishte koha e të korrave, një re e madhe mbuloi
qiellin. Nuk ishte një re shiu, por një re prej mijëra karkalecash të zinj e të uritur.
Karkalecat u ulën mbi grurin dhe filluan ta hanë atë.

Pionierët bënë gjithçka mundën për të ndaluar që karkalecat të hanin grurin e
tyre. Ata ndezën zjarre, i qëlluan karkalecat me fshesa e batanije dhe madje u
munduan t’i mbulonin karkalecat me ujë. Por karkalecat nuk ndaluan. Pionierët u
frikësuan se nuk do të kishin ushqim për në dimër. Ata u gjunjëzuan në lutje dhe
i kërkuan ndihmë Atit Qiellor.

Shpejt erdhën tufa të mëdha pulëbardhash dhe filluan të hanë karkalecat. (Paraqitni
figurën 1-32, Mrekullia e Pulëbardhave.) Shumë shpejt, shumica e karkalecave nuk
ishin më. Pionierët falenderuan Atin Qiellor që dërgoi pulëbardhat për të shpëtuar të
korrat e tyre (shih William E. Berrett, “The Restored Church” [Salt Lake City: Deseret
Book Co., 1961], f. 283-285).

• Si i ndihmuan pulëbardhat pionierët?

Ati Qiellor i Kërkoi Jezu Krishtit të Krijonte Insektet dhe Zvarranikët

Thuajuni fëmijëve se Jezu Krishti krijoi gjithashtu insektet dhe zvarranikët të tillë
si merimangat dhe gjarpërinjtë. Këto krijesa janë pjesë e planit të Atit Qiellor.

Aktivitet Bëjini fëmijët të gjejnë insektet dhe zvarranikët e përshkruar në gjëzat në vijim.
Ndërkohë që gjendet secila gjëzë, paraqitni dhe diskutoni figurën e prerë përkatëse.

1. Jam e verdhë dhe zukas.
Trupi im me push krejt.
Për ju dhe mua unë bëj mjaltë.
Pra unë jam një ________. (Bletë; bëni zhurmë zukatjeje.)

2. Unë thur një rrjetë që ushqimin t’kap.
Kam tetë këmbë siç duhet tamam.
Shpesh njerëzit nuk më kanë xhan.
A mund ta gjeni cila jam? (Merimanga; lëvizni gishtat si këmbë.)
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3. Dikur unë isha vemje.
Unë mund t’fluturoj në qiell.
Unë kam krahë të bukur.
Pra unë jam një ________. (Flutur; lëvizni butë gishtat si krahë.)

• Çfarë dini për këto krijesa?

Shpjegoni se insektet u krijuan për shumë arsye. Disa insekte mund të hahen
nga zogjtë, kafshët dhe insekte të tjera; disa mund të kenë pamje dhe tinguj
të këndshëm. Bletët prodhojnë mjaltin që ne ta hamë si dhe ndihmojnë të rriten
frutat, lulet dhe perimet.

Aktivitet Paraqitni figurën e prerë të një blete dhe çfarëdo figura të tjera blete ose zgjoi që
keni siguruar. Përshkruani se si bletët mbledhin nektarin nga lulet që e përdorin
për të bërë mjaltë dhe pastaj vini fëmijët të bëjnë sikur janë bletë që shkojnë nga
njëra flutur tek tjetra për të marrë nektarin që të prodhojnë mjaltë.

• Cilat insekte ju pëlqejnë? Pse?

Paraqitni çfarëdo figure insektesh që siguruat. Shpjegoni se disa insekte na
shqetësojnë. Ato na hanë ushqimin dhe mund të na kafshojnë apo të na thum-
bojnë. Kujtojuni fëmijëve historinë e pulëbardhave dhe të karkalecave. Karkalecat
po hanin të gjithë ushqimin e pionierëve.

Shpjegoni se zakonisht, kur insektet na lëndojnë apo shqetësojnë, ata vetëm po
përpiqen që të mbrohen.

Dëshmia Kujtoni fëmijët se zogjtë, insektet dhe zvarranikët e tjerë janë një pjesë e rëndësi-
shme e tokës tonë. Shprehni ndjenjat tuaja të mirënjohjes për këto krijesa.

Aktivitete Pasurimi Zgjidhni disa nga këto aktivitete për t’i përdorur gjatë mësimit.

1. Luani lojën e fluturës. Vërini fëmijët të ulen në një rreth. Zgjidhni një fëmijët të
jetë flutura. Ky fëmijë valëvit një flutur prej letre mbi kokën e fëmijëve të tjerë
ndërsa ecën në pjesën e jashtme të rrethit. Ndërkohë që fëmija ecën jashtë
rrethit, recitoni këto vargje:

Një flutur e vogël fluturoi tej
Një ditë vere plot dritë e t’nxehtë.
Fluturoi lart në qiellin blu.
Dhe ja pastaj, mbi ty u ul!

Kur ju thoni, “Mbi ty u ul”, fëmija që është flutura e vendos fluturën prej letre në
prehërin e një fëmije tjetër. Ai fëmijë është tani flutura. Përsëriteni vjershën
derisa secili fëmijë të ketë patur një radhë për të qenë flutura.

2. Shpjegoni me fjalë të thjeshta se si një larvë bëhet flutur. Vërini fëmijët të bëjnë
sikur janë larva që po endin fshikëza. Bëjini të ulen në karriget e tyre ose në
dysheme dhe të mbështjellin krahët rreth këmbëve, duke bërë sikur po flenë.
Thojuni atyre se kur një larvë shndërrohet në flutur, krahët e saj fillojnë të lëvizin
e të shtrihen. Bëjini fëmijët të shtrijnë krahët. Kujtojini fëmijët se fluturat janë
shumë të pazhurmshme, edhe kur lëvizin. Lërini fëmijët të ngrihen dhe të bëjnë
sikur fluturojnë pa zhurmë nëpër dhomë.
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3. Bashkë me fëmijët këndoni ose thoni fjalët e “The World Is So Big” (“Bota
Është Kaq e Madhe”) (“Children’s Songbook”, f. 235). Bëni veprimet më
poshtë për “Bota Është Kaq e Madhe”:

Bota është kaq e madhe dhe, oh, kaq rrethore 
(formoni me krahët një rreth të madh),
Dhe në të gjenden krijesat e Perëndisë prore;
Male (vendosni duart në formë mali mbi kokë)
Dhe lugina (vendosni duart me pëllëmbët poshtë para trupit)
Dhe pemë kaq të larta (zgjatuni dhe shtrini krahët lart)
Kafshë të mëdha (zgjatuni lart)
Dhe kafshë të pakta (mblidhuni kruspull poshtë).
Bota është kaq e madhe dhe, oh, kaq rrethore 
(formoni me krahët një rreth të madh).
Perëndia na do t’gjithëve, na vërshojnë bekimet (rrokni krahët dhe përqafoni veten).

4. Këndoni ose thoni fjalët e “All Things Bright and Beautiful” (“Gjithë Gjërat e
Bukura e të Mrekullueshme”) (“Children’s Songbook”, f. 231) duke bërë
veprimet e treguara më poshtë:

Gjithë gjërat e bukura e të mrekullueshme (formoni me krahët një rreth të madh),
Gjithë krijesat e vogla e të mëdha (hapni shumë krahët, pastaj afroni duart bashkë),
Gjithë gjërat e mençura e të shkëlqyeshme (drejtoni një gisht në kokë),
Zoti Perëndi i bëri që të gjitha (palosni krahët sikur po luteni).

Çdo lule e vogël që çel (bëni grusht, pastaj hapni duart),
Çdo zog i vogël që këndon (afroni gishtat me gishtin e madh si një sqep zogu),
Ai bëri ngjyrat e tyre të ndritshme (lëkundini krahët në një gjest në formë ylberi);
Ai bëri krahët e tyre që flatrojnë (rrihni duart si krahë).

5. Sillni një kavanoz me mjaltë që fëmijët ta shohin ose shijojnë. (Pyesni prindërit e
fëmijëve që të siguroheni se asnjë nga fëmijët nuk është alergjik ndaj mjaltit.)

6. Ndihmoni fëmijët të bëjnë një ose të dyja lojërat me gjeste në vijim:

Dy Zogj të Vegjël Cicërues

Dy zogj të vegjël cicërues qëndruan mbi një shkop 
(vendosni një gisht në secilin sup),
Njëri quhej Piter (ngrini gishtin e majtë)
Dhe njëri quhej Pol (ngrini gishtin e majtë).
Fluturo tej, Piter (vendosni gishtin e majtë pas shpine);
Fluturo tej, Pol (vendosni gishtin e djathtë pas shpine);
Eja prapë, Piter (vendosni gishtin e majtë përsëri në sup);
Eja prapë, Pol (vendosni gishtin e djathtë përsëri në sup).

Zgjoi

Këtu është zgjoi (bëni si kupë dorën e majtë me drejtimin poshtë).
Bletët vallë ku janë?
Askush s’i sheh të fshehura matanë (fshihni gishtat
e dorës së djathtë nën dorën e majtë të bëri si kupë).
Shpejt ato do të dalin nga zgjoi fluturim (nxirreni jashtë dorën e
djathtë dhe ngrini gishtat një e nga një ndërsa fëmijët numërojnë).
Një, dy, tre, katër, pesë! BZZZ!

Mësimi 13
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Aktivitete Shtesë
për Fëmijët 
më të Vegjël 1. Paraqitni një figurë të thjeshtë, figurë të prerë, ose vizatimin e një zogu. Thojuni

fëmijëve se Ati Qiellor bëri që Jezu Krishti të krijonte zogjtë (shih Zanafilla 1:20-23).
Shprehni mirënjohjen tuaj për zogjtë.

2. Shpjegoni se zogjtë kanë sqepa të veçantë që t’i ndihmojnë për të kapur
ushqimin e tyre. Vërini fëmijët të mbajnë duart tek goja si sqepa dhe të bëjnë
sikur po kapin ushqim. Shpjegoni se zogjtë kanë edhe krahë që t’i ndihmojnë
të fluturojnë. Lërini fëmijët të rrahin krahët dhe të bëjnë sikur fluturojnë.

3. Thoni fjalët e “Birds in the Tree” (“Zogj në Pemë”) (“Children’s Songbook”,
f. 241) duke bërë veprimet e treguara më poshtë:

Do të gjejmë një folezë (bëni duart si kupë së bashku)
Tek një pemë nëpër degë (mbani krahët lart të rrumbullakosura mbi kokë).
Le të shohim sa janë vezë;
Ato janë një, dy, tre (ngrini lart një, dy dhe tre gishta).

Zogu nënë rri në fole (bëni si kupë dorën e majtë; vendosni dorën e djathtë sipër)
Që të treja vezët të ngrohë (ngrini lart tre gishta).
Zogu babë fluturon përreth (lëvizni krahët sikur fluturoni)
Që familjen ai të mbrojë.

4. Ndihmoni fëmijët të bëjnë lojën me gjeste në vijim:

Merimanga e Vogël e Imët

Merimanga e vogël e imët, na u ngjit në tub 
(përdorni dy gishta të një dore për “t’u ngjitur” tek krahu tjetër).
Shiu bie poshtë, merimangën e merr me vrull 
(ngrini duart mbi kokë; pastaj ulini duke luajtur gishtat).
Jashtë doli dielli dhe gjithë shiun e than (bëni një rreth me krahët sipër kokës).
Prap’ merimanga e vogël në tub na ngjitet lart 
(përsëritni veprimin që nga vargu i parë).
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Shëmbëlltyrës së Atit Qiellor

53

Mësimi

14
Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë të kuptojë se Adami dhe Eva u krijuan sipas shëmbëll-

tyrës së Atit Qiellor.

Përgatitja 1. Studioni plot lutje Zanafilla 1; 2:15-25 dhe 3. Shihni gjithashtu “Parimet e Ungjillit”
(31110), kapitujt 5 dhe 6.

2. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël.
b. Figurat e prera 1-1 deri 1-25 (figura të prera të ngjashme mund të gjenden

edhe në kompletin e Figurave të Prera të Mjeteve Ndihmëse Pamore të
Fillores 3, 4 dhe 5).

c. Figura 1-33, Adami dhe Eva (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 101;
62461); figura 1-34, Adami dhe Eva u Japin Mësim Fëmijëve të Tyre.

3. Bëni përgatitjet e nevojshme për çfarëdo aktivitet pasurues që dëshironi të
përdorni.

Aktivitetet 
Mësimore Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet Vëmendjeje U kërkoni të gjithë atyre që janë fëmijë të Atit Qiellor të ngrihen në këmbë.
Kujtoni fëmijët se ne të gjithë jemi fëmijë të Atit Qiellor, prandaj të gjithë duhet të
ngrihen në këmbë.

Këngë Këndoni me fëmijët “Fëmi i Per’ndis’ Jam” (“Himne dhe Këngë të Fëmijëve”, f. 58).
Vini në dukje se kënga na tregon se Ati Qiellor na ka dhënë një shtëpi tokësore.

Fëmi i Per’ndis’ jam,
këtu ai më çoi,
në tok’ më dha, o, një shtëpi
me prindër kaq të mir’.

Tregom’, drejtom’, pran’ ti më rri,
rrugën që ta gjej.
Çfar’ të bëj ti më mëso
të rroj me të në qiej.

Toka u Krijua Sipas Planit të Atit Qiellor

Aktivitet Vendosini figurat e prera të përmbysura mbi tavolinë ose në prehrin tuaj.

• Cilat janë disa nga gjërat që Jezusi krijoi për tokën?

Ndërsa fëmija përmend secilin prej krijimeve, bëjeni atë të paraqesë figurën e
prerë përkatëse.



54

• Për cilat krijesa jeni mirënjohës?

Ndihmoni fëmijët të kuptojnë se toka dhe gjithçka në të u krijuan që ne t’i përdorim
dhe gëzojmë. Kujtojini fëmijët se toka dhe gjithçka në të janë pjesë e planit të Atit
Qiellor.

Këngë Këndoni përsëri me fëmijët “Fëmi i Per’ndis’ Jam”

Adami dhe Eva Ishin Pjesë e Planit të Atit Qiellor

Bëni fëmijët të shohin figurat e prera të paraqitura.

• Çfarë tjetër duhet të ishte në tokë?

Paraqitni figurën 1-33, Adami dhe Eva. Shpjegoni se pasi u krijuan të gjitha gjërat e
tjera, u krijua Adami dhe Eva. Tregoni për krijimin e njeriut, siç gjendet tek Zanafilla
1:26-28. Shpjegoni se Adami dhe Eva ishin dy njerëzit e parë që jetuan në tokë.
Ata kishin trupa prej mishi dhe kockash që ngjanin me trupin e Atit Qiellor.

• Cili ishte burri i parë që jetoi në tokë?

• Cila ishte gruaja e parë?

• Çfarë lloj trupash kishin Adami dhe Eva?

Bëni fëmijët të ndiejnë krahët e tyre dhe kujtojini se trupi i tyre ngjan me trupin e
Adamit dhe Evës.

Tregim Duke iu referuar figurës 1-33, Adami dhe Eva, tregoni me fjalët tuaja historinë e
Adamit dhe Evës, duke përmendur pikat në vijim (shih Zanafilla 2:15-25; 3):

1. Pasi Adami dhe Eva morën trupa fizikë, ata jetuan në një vend të mrekullueshëm
të quajtur Kopshti i Edenit.

2. Adami dhe Eva u martuan për përjetësinë nga Ati Qiellor.

3. Në Kopshtin e Edenit rriteshin lehtë fruta dhe lule, si dhe kafshët ishin të buta.

4. Adami dhe Eva nuk e dinin dallimin midis të mirës dhe të keqes.

5. Adami dhe Eva nuk mund të kishin fëmijë.

6. Adami dhe Eva mund të hanin fruta nga çdo pemë përveç njërës.

7. Adami dhe Eva hëngrën frutin nga ajo pemë.

8. Adamit dhe Evës iu desh të linin Kopshtin e Edenit.

9. E gjithë bota ndryshoi: Adami dhe Eva duhet të punonin shumë që të merrnin
ushqim, filluan të rriten barëra të këqija dhe kafshët u bënë të egra.

10. Atëherë Adami dhe Eva filluan të kishin fëmijë.

Paraqitni figurën 1-34, Adami dhe Eva u Japin Mësim Fëmijëve të Tyre. Shpjegoni
se Adami dhe Eva u bekuan me shumë fëmijë. Ata qenë prindërit e parë në tokë.
Ata u mësuan fëmijëve të tyre për Atin Qiellor dhe Jezusin. Familja u rrit dhe u
përhap në të gjithë tokën.

• Çfarë bënë Adami dhe Eva pasi u larguan nga Kopshti i Edenit?

Shpjegoni se Adami dhe Eva dhe fëmijët e tyre i përdorën dhe u kënaqën me
bimët dhe kafshët që u krijuan për tokën.
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Aktivitet Ndihmoni fëmijët të bëjnë lojën me gjeste në vijim:

Adami dhe Eva

Adami dhe Eva jetuan në tokë (bashkoni duart si kupë për të treguar tokën)
Kur ishte shumë e re.
Ata u kujdesën për shumë kafshë
(përdorni njërën dorë për të përkëdhelur dorën tjetër)
Dhe ushqimet që rritën atje (futni gishtat në gojë, sikur po hani).
Adami dhe Eva patën fëmijë (ngrini lart dy gishta bashkë)
Që patën fëmijë të tyret dhe ata (shtoni dhe dy gishta të tjerë).
Tani kanë lindur shumë fëmijë (valëvitni të dhjetë gishtat).
Pa shih sa është shtuar bota (bëni me krahë një rreth të madh;
pastaj shtrini krahët të hapur në të dy anët)!

Ndihmoni fëmijët të kuptojnë se meqenëse Adami dhe Eva ishin prindërit e parë
në tokë, ne të gjithë jemi pjesë e familjes së tyre.

Ati Qiellor dhe Jezusi Thanë se Toka Ishte e Mirë

Lexoni me zë të lartë fjalinë e parë të Zanafillës 1:31. Bëni fëmijët ta përsërisin
fjalinë bashkë me ju. Shpjegoni se Ati Qiellor dhe Jezusi ndiejnë se gjithë krijimet
e tyre janë të mira. Më e rëndësishmja, ata ndiejnë se ne jemi të mirë dhe na
duan shumë secilin prej nesh.

Dëshmia Jepni dëshminë tuaj për dashurinë e Atit Qiellor dhe të Jezusit për secilin prej
nesh. Shpjegoni se toka dhe gjithçka në të janë që ne t’i përdorim dhe t’i gëzojmë.
Kurdoherë që vëmë re një lule, një yll, apo një krijim tjetër, ne kujtohemi se Ati
Qiellor dhe Jezusi na duan ne. Shprehni mirënjohjen tuaj për dashurinë e tyre
dhe për tokën.

Aktivitete 
Pasurimi Zgjidhni disa nga këto aktivitete për t’i përdorur gjatë mësimit.

1. Përzgjidhni disa aktivitete nga mësimet 8 deri 13, të tilla si “Krijesat e
Perëndisë” ose “Noeu”, që t’i bëni me fëmijët.

2. Rishihni se çfarë ndodhi në secilën ditë të Krijimit, ndërkohë që fëmijët
numërojnë ditët me gishtat e tyre.

3. Këndoni ose thoni me fëmijët fjalët e “My Heavenly Father Loves Me” (“Ati Im
Qiellor më Do”) (“Children’s Songbook”, f. 228, fjalët gjenden në Mësimin 6).

4. Lërini fëmijët të vizatojnë ose të ngjyrosin një figurë të diçkaje që është pjesë e
planit të Atit Qiellor, të tillë si një lule, një pemë, ose diellin. Shkruani në krye të
letrës së secilit fëmijë Jam mirënjohës për tokën.

Mësimi 14
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Aktivitete Shtesë për
Fëmijët 
më të Vegjël 1. Thoni fjalët e “The World Is So Big” (“Bota Është Kaq e Madhe”) (“Children’s

Songbook”, f. 235). Ndihmoni fëmijët të bëjnë veprimet e treguara më poshtë:

Bota është kaq e madhe dhe, oh, kaq rrethore (formoni me krahët një rreth të madh),
Dhe në të gjenden krijesat e Perëndisë prore;
Male (vendosni duart në formë mali mbi kokë)
Dhe lugina (vendosni duart me pëllëmbët poshtë para trupit)
Dhe pemë kaq të larta (zgjatuni dhe shtrini krahët lart)
Kafshë të mëdha (zgjatuni lart)
Dhe kafshë të pakta (mblidhuni kruspull poshtë).
Për të gjithë natën yjet shkëlqejnë fort (drejtoni dhe lëvizni gishtat),
Dhe dielli ditën kaq i ndritur e i ngroht’ (formoni me krahët një rreth të madh),
Bota është kaq e madhe dhe, oh, kaq rrethore.
Perëndia na do t’gjithëve, na vërshojnë bekimet (rrokni krahët dhe përqafoni veten).

2. Ndihmoni fëmijët të bëjnë veprimet për vargjet me gjeste vijuese ndërkohë
që ju thoni fjalët:

Krijesat e Perëndisë

Perëndia bëri hënën (bëni një rreth me duar)
Dhe yjet xixëllues (hapni e mbyllni gishtat e duarve)
E në qiell i vuri lart (zgjatuni lart).
Ai bëri diellin (bëni një rreth me krahët sipër kokës)
Dhe pemët (shtrini krahët lart)
E lulet (bëni duart si kupë)
E t’vegjlit zogj që flut’rojnë prap’ (tundni krahët).
(Prej “Fascinating Finger Fun” nga Eleanor Doan. © 1951. Përdoret me leje.)
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Mësimi

15
Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë të kuptojë se Shabati është një ditë adhurimi dhe pushimi.

Përgatitja 1. Studioni plot lutje Zanafilla 2:1-3 dhe Eksodi 16:11-31. Shihni gjithashtu
“Parimet e Ungjillit” (31110), kapitulli 24.

2. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël.
b. Figura 1-6, Mbrëmje Familjare në Shtëpi (62521); figura 1-7, Një Familje e

Dashur; figura 1-8, Shpërndarja e Sakramentit (62021); figura 1-9, Lutja e
Mëngjesit (62310); figura 1-10, Lutja Familjare (62275); figura 1-35, Duke
Mbledhur Manën; figura 1-36, Fëmijë dhe Prind duke Lexuar një Tregim nga
Shkrimi i Shenjtë.

3. Bëni përgatitjet e nevojshme për çfarëdo aktivitet pasurues që dëshironi të
përdorni.

Aktivitetet 
Mësimor Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet Vëmendjeje Ndihmoni fëmijët të interpretojnë secilën ditë të Krijimit ndërkohë që ju u kujtoni
se çfarë u krijua në secilën ditë (shih Zanafilla 1):

Dita 1. Bëni sikur po flini dhe pastaj sikur po zgjoheni, për të treguar natën dhe
ditën.

Dita 2. Ngrihuni në këmbë, shihni lart dhe hapni krahët për të treguar qiellin.

Dita 3. Përkuluni që të merrni një lule dhe pastaj merrini erë.

Dita 4. Bëni një rreth të madh me krahët për diellin dhe një rreth më të vogël me
duart për hënën, si dhe lëvizni gishtat ndërkohë që lëvizni krahët për të
përfaqësuar yjet vezullues.

Dita 5. Bëni sikur jeni një zog që fluturon nëpër dhomë apo një peshk që noton
në det.

Dita 6. Bëni sikur jeni një kafshë. Ecni disa herë rreth dhomës duke imituar atë
kafshë. Pastaj qëndroni në rresht dhe secili të thotë: “Emri im është
(emri i fëmijës). Unë jam një fëmijë i Perëndisë.”

Bëni fëmijët të ulen qetësisht.

Thojuni fëmijëve se në ditën e shtatë, Ati Qiellor dhe Jezusi pushuan. Ata e quajtën
atë ditë pushimi Shabat.

Bëni fëmijët ta përsërisin disa herë fjalën Shabat.
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Shabati Është një Ditë e Shenjtë

Lexoni me zë të lartë Zanafilla 2:1-2 dhe vargun 3 deri tek fjala ditë. Shpjegoni se
kur Ati Qiellor dhe Jezusi përfunduan krijimin e tokës dhe të gjithçkaje në të, ata
bekuan ditën e shtatë. Ajo do të ishte një ditë e shenjtë, e ndryshme nga ditët e
tjera të javës. Dita e Shabatit është një ditë për të pushuar nga punët tona dhe për
të adhuruar Atin Qiellor dhe Jezusin.

• Cila ditë e javës është Shabati?

• Çfarë bënë Ati Qiellor dhe Jezusi ditën e Shabatit? (Shih Zanafilla 2:2.)

Aktivitet Bëni fëmijët të ngrenë lart shtatë gishta. Numëroni me ta deri në shtatë, duke
e lëvizur secilin gisht ndërsa numërohet. Shpjegoni se për gjashtë ditë (lëvizni
gjashtë gishtat e parë), ne bëjmë punët tona. Në ditën e shtatë (lëvizni vetëm
gishtin e shtatë) ne pushojmë nga puna jonë, sepse është ditë Shabati.

Tregim Paraqitni figurën 1-35, Duke Mbledhur Manën; dhe tregoni historinë e izraelitëve
dhe manës, siç gjendet tek Eksodi 16:11-31.

Ndihmoni fëmijët të kuptojnë mrekullinë e manës. Shpjegoni se në secilën ditë,
izraelitët mblodhën tamam aq manë sa për atë ditë, por në ditën e gjashtë, ata
mblodhën aq manë sa për dy ditë. Nëse izraelitët mblidhnin manë me tepricë
në çfarëdo dite përveç të gjashtës, ajo do të prishej. Në ditën e shtatë, që ishte
Shabati, nuk kishte manë për të mbledhur. Atë ditë izraelitët hëngrën manën e
tepërt që mblodhën në ditën e gjashtë.

• Si e gjetën ushqimin izraelitët?

• Përse nuk mblodhën manë në Shabat?

Lexoni me zë të lartë Eksodi 16:26. Shpjegoni se izraelitëve u mësuan të mos
punonin në Shabat. Në Shabat, Ati Qiellor dhe Jezusi duan që ne të mendojmë
për ata në vend të punës sonë. Shabati është një ditë shumë e shenjtë për Atin
Qiellor dhe Jezusin.

Theksoni se Shabati nuk është një ditë për të punuar dhe për të bërë gjërat e
zakonshme, por një ditë për të adhuruar Atin Qiellor dhe Jezusin. Të adhurosh do
të thotë të mendosh për Atin Qiellor dhe Jezusin dhe të bësh gjëra që tregojnë se
sa shumë i duam ata.

Shabati Është një Ditë Adhurimi

Ndihmoni fëmijët të kuptojnë se Shabati është një ditë e gëzuar sepse ne mund
të adhurojmë Atin Qiellor dhe Jezusin në shumë mënyra të ndryshme.

• Çfarë keni bërë sot për t’i treguar Atit Qiellor dhe Jezusit se ju i doni ata?

Shpjegoni se një mënyrë e rëndësishme se si mund të adhurojmë Atin Qiellor dhe
Jezusin, apo t’u tregojmë atyre se i duam, është duke ardhur në kishë dhe duke
marrë sakramentin. Paraqitni figurën 1-8, Shpërndarja e Sakramentit. Ati Qiellor dhe
Jezusi janë të lumtur kur ne këndojmë e dëgjojmë dhe kur jemi të qetë e sillemi
mirë, që të mund të dëgjojmë mësuesit tanë dhe të ndiejmë dashurinë e Atit Qiellor
dhe të Jezusit për ne.
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Aktivitet Ndihmoni fëmijët të bëjnë lojën me gjeste në vijim:

Në Kishë Erdha Sot dhe po Kënaqem

Në kishë erdha sot dhe po kënaqem (kapni duart dhe bëni majën e kishës duke
bashkuar majat e gishtave).
Unë mësoj të dëgjoj (vendoseni dorën si kupë tek veshi)
Dhe të lutem (kryqëzoni krahët dhe ulni kokën).
Për Jezusin lart në qiell mësoj (tregoni sipër me gisht);
Për Jezusin e dashurinë e tij mendoj (përqafoni vetveten).

Ne u tregojmë Atit Qiellor dhe Jezusit se i duam ata edhe duke qenë të rregullt
dhe të pastër kur vijmë në kishë. Ne duhet të pastrojmë fytyrën e flokët dhe të
veshim rrobat tona më të mira.

Aktivitet Bëni fëmijët të tregojnë vetëm me gjeste se si bëhen gati për në kishë.

• Çfarë bëjmë ne për të adhuruar Atin Qiellor dhe Jezusin kur jemi në kishë?

• Çfarë bëjmë ne për të adhuruar Atin Qiellor dhe Jezusin kur jemi në shtëpi?

Ndihmoni fëmijët të kuptojnë se ne nuk duhet të shpenzojmë para apo të bëjmë
pazar në Shabat. Nuk duhet të shkojmë në aktivitete sportive ose zbavitëse në
Shabat. Ne nuk duhet të punojmë në oborret apo kopshtet tona, ose të shkojmë
për peshkim apo për gjah në Shabat.

Shpjegoni se ne mund të bëjmë shumë gjëra në shtëpi që ta mbajmë ditën e
Shabatit të shenjtë. Paraqitni figura nga seksioni “Përgatitje” në çastet e përshtat-
shme gjatë këtij diskutimi. Ne mund të luajmë lojëra të qeta me pjesëtarët e fami-
ljes, të na lexojnë tregime nga shkrimet e shenjta, të bëjmë albume me fotografi
të familjes, të vizitojmë të afërm apo ata që janë të sëmurë, të bëjmë vizatime të
gjërave për të cilat jemi mirënjohës, të shkojmë për shëtitje me një pjesëtar të
familjes, të lutemi, të këndojmë këngë dhe të dëgjojmë muzikë të mirë.

Aktivitet Lejoni që fëmijët me radhë të shpjegojnë vetëm me gjeste gjërat që kënaqen
duke i bërë në shtëpi për ta mbajtur të shenjtë ditën e Shabatit.

Dëshmia Thuajuni fëmijëve se Ati Qiellor dhe Jezusi janë të lumtur kur ne vijmë në kishë
në Shabat dhe kur këndojmë, lutemi dhe dëgjojmë mësuesit tanë. Ata janë të
lumtur edhe kur ne veprojmë siç duhet në shtëpi në Shabat. Tregoni për disa
nga gjërat nderuese që ju pëlqen të bëni në Shabat dhe shprehni sa i lumtur
ndiheni në Shabat. Nxitini fëmijët t’u tregojnë familjeve të tyre se çfarë mësuan
në këtë mësim.

Aktivitete 
Pasurimi Zgjidhni disa nga këto aktivitete për t’i përdorur gjatë mësimit.

1. Bëni aktivitetin e mëposhtëm, duke krijuar një varg për secilin fëmijë në klasën
tuaj. Ftojini fëmijët të bëjnë veprimet bashkë me ju.

Sepse Sot Është e Diel

Tregoni me gisht drejt një fëmije në klasën tuaj dhe thoni emrin e fëmijës ndërsa
thoni këtë varg dhe bëni veprimin e treguar:

(Emri i fëmijës) dëgjoi shkrimet e shenjta sot (vendoseni dorën si kupë pas veshit).
(Emri i fëmijës) dëgjoi shkrimet e shenjta sot, sepse sot është e diel.

Mësimi 15
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Thoni një varg për secilin fëmijë, duke përdorur idetë në vijim me formën e
mësipërme:

(Emri i fëmijës) u lut në Fillore sot (kryqëzoni krahët, ulni kokën, mbyllni sytë).
(Emri i fëmijës) bëri një vizatim sot (bëni me dorë sikur po vizatoni).
(Emri i fëmijës) vizitoi dikë që ishte i vetmuar sot (jepini dorën fëmijës së përmendur).
(Emri i fëmijës) mësoi rreth historisë familjare sot 
(bëni sikur po ktheni fletë dhe shihni fotografi).
(Emri i fëmijës) i shkroi gjyshes dhe gjyshit sot (lëvizni dorën sikur po shkruani).
(Emri i fëmijës) dëgjoi një tregim sot (vendoseni dorën si kupë rreth veshit).

2. Tregojuni fëmijëve historinë e mëposhtme me fjalët tuaja:

Pionierët udhëtuan shumë kilometra që të shkonin në Luginën e Solt Lejkut për të
jetuar. Ata arritën vetëm disa ditë para Shabatit. Edhe pse u duhej të ndërtonin
shtëpi dhe të mbillnin bimë, ata vendosën të mos punonin në Shabat. Ata punuan
shumë fort dhe shumë shpejt që të punonin tokën dhe ta përgatisnin për ta mbjellë.
Toka ishte shumë e fortë, prandaj u duhej ta lagnin aq sa parmenda të mund të
hynte në të. Deri mbrëmjen e të shtunës, ata arritën të mbillnin një fushë të madhe
me perime. Të dielën në mëngjes u takuan për mbledhjet e tyre të Shabatit dhe
falënderuan Atin Qiellor që i solli të jetonin në një tokë të re.

3. Bëni secilin fëmijë të vizatojë vetveten duke bërë një aktivitet Shabati. Bëjini
fëmijët t’i tregojnë njëri-tjetrit për vizatimet e tyre. Etiketoni secilin vizatim me
emrin dhe aktivitetin e fëmijës, si në këtë shembull: Davidi këndon këngë të
Fillores në Shabat.

Aktivitete Shtesë
për Fëmijët 
më të Vegjël 1. Ndihmoni fëmijët të bëjnë veprimet për vargjet me gjeste vijuese ndërkohë që ju

thoni fjalët:

Krijimi

Jezusi tha se dielli duhej të ndriçonte (bëni me krahë një rreth të madh sipër kokës),
Shiu duhej të binte (ulini duart para trupit duke lëvizur gishtat),
Dhe lulet të rriteshin duhej (bëjini duart si kupë me pëllëmbët sipër).
Jezusi tha që zogjtë duhej të këndonin (hapni dhe mbyllni gishtat si sqepi i një zogu),
Dhe kështu ndodhi, kështu ndodhi (kryqëzoni krahët).
(Johnie B. Wood, në “Sing, Look, Do, Action Songs for Children”,
red. Dorothy M. Peterson [Cincinnati: Standard Publishing Co., 1965].)

Shpjegoni se pasi përfundoi krijimi i tokës, Ati Qiellor dhe Jezusi pushuan.
Shabati është një ditë kur ne pushojmë dhe kujtojmë Atin Qiellor dhe Jezusin.

2. Thuajuni fëmijëve se kur ne bëjmë punën tonë të shtunën, e kemi më të lehtë
të kujtojmë Jezusin dhe Atin Qiellor të dielën.
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Mësimi

16
Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë të vlerësojë dhe të respektojë trupin fizik, të tij apo të saj.

Përgatitja 1. Studioni plot lutje Danieli 1 dhe Doktrina e Besëlidhje 89. Shihni gjithashtu
“Parimet e Ungjillit” (31110), kapitulli 29.

2. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël dhe një kopje të Doktrina e Besëlidhje.
b. Figura 1-5, Familja me një Foshnjë (62307); figura 1-37, Danieli Refuzon

Mishin dhe Verën e Mbretit (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 114;
62094); figura 1-38, Fëmijë që Luajnë me Top.

3. Bëni përgatitjet e nevojshme për çfarëdo aktivitet pasurues që dëshironi të
përdorni.

Shënim për mësuesin: Jini të ndjeshëm ndaj ndjenjave të kujtdo fëmije në klasën
tuaj që ka paaftësi fizike. Përqendrohuni në gjërat që trupat e tyre mund të
bëjnë, jo në paaftësitë e tyre.

Aktivitetet 
Mësimore Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet Vëmendjeje U kërkoni fëmijëve të qëndrojnë në këmbë. Ndihmojini ata të këndojnë apo të
thonë fjalët dhe të bëjnë veprimet e “Head, Shoulders, Knees, and Toes” (“Koka,
Supet, Gjunjët e Gishtat e Këmbëve”) (“Children’s Songbook”, f. 275). Këndoni
apo thoni fjalët aq ngadalë sa të tregoni me gisht apo të lëvizni pjesët e trupit
ndërsa përmenden. Për shembull, tundni kokën, ngrini supet, përthyeni gjunjët
dhe qëndroni në majë të gishtave.

Koka, supet, gjunjët e gishtat e këmb’ve, gjunjët e gishtat e këmb’ve, gjunjët e
gishtat e këmb’ve,
Koka, supet, gjunjët e gishtat e këmb’ve, sytë, veshët, goja dhe hunda.

Shpjegojuni fëmijëve se ata përdorën trupin e tyre për t’i ndihmuar të këndojnë
këtë këngë.

Ati Qiellor Planifikoi që Secili prej Nesh të Ketë një Trup Fizik

Kujtojini fëmijët se kur jetonim në qiell me Atin Qiellor dhe Jezu Krishtin, ne nuk
kishim trupa fizikë. Ne ishim shpirtra. Ne duhej të vinim në tokë për të marrë
trupa fizikë. Ati Qiellor planifikoi që ne të lindeshim në tokë dhe të kishim prindër
tokësorë që të kujdeseshin për ne.

Paraqitni figurën 1-5, Familja me një Foshnjë.

• Cilët janë njerëzit në këtë figurë?

• Cili planifikoi që ne të vijmë në tokë për të marrë trupa dhe për të patur familje?
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Aktivitet Bëni fëmijët të rrinë në këmbë dhe të imitojnë veprimet tuaja ndërkohë që ju u
shpjegoni se trupi ynë është që nga maja e kokës sonë (prekni kokën) deri tek
maja e gishtave të këmbëve (prekni gishtat e këmbëve). Fytyra jonë (buzëqeshni)
dhe gishtat tanë (lëvizni gishtat e duarve) janë të gjithë pjesë e trupit tonë. Bëni
fëmijët të rrotullohen një herë rreth vetes dhe të ulen.

Shpjegoni se trupi ynë mund të bëjë shumë gjëra. Secila pjesë e trupit
ka për të bërë një detyrë të veçantë.

• Çfarë mund të bëni me sytë tuaj?

• Çfarë mund të bëni me veshët tuaj?

• Çfarë mund të bëni me gojën tuaj?

• Çfarë mund të bëni me duart tuaja?

• Çfarë mund të bëni me këmbët tuaja?

Aktivitet Bëjini fëmijët të ngrihen në këmbë dhe të thonë vargjet me gjeste në vijim:

Unë Kam një Trup të Mrekullueshëm

Unë kam një trup të mrekullueshëm (prekni kraharorin me duar)
Për mua e planifikoi Ati Qiellor.
Ai më dha veshë që të mund të dëgjoj (mblidhni duart si kupë rreth veshit)
Dhe sy që të mund të shoh (tregoni sytë me gisht).

Unë kam dy duar që të duartrokas (trokitni duart),
Dy këmbë që të mund të rrotullohem (rrotullohuni).
Kur dëshiroj, unë mund të prek
Gishtat e këmbëve të mija përdhe (përkuluni dhe prekni gishtat e këmbëve).

Kur mendoj për trupin tim (vendosni gishtin në kokë),
Është pjesa më e mirë e tij (uluni qetësisht)
Që Ati Qiellor e planifikoi atë
Që të ngjante tamam si i tiji.

Ati Qiellor dhe Jezu Krishti Dëshirojnë që Ne të Kujdesemi për Trupin Tonë

Shpjegoni se meqenëse trupi ynë është kaq i rëndësishëm, Ati Qiellor dhe Jezusi
na kanë dhënë rregulla që të na ndihmojnë të kujdesemi për trupin tonë dhe ta
mbajmë atë të fortë e të shëndetshëm. Këto rregulla quhen Fjala e Urtësisë.
Tregoni një kopje të Doktrina e Besëlidhje (ose tregoni aty ku fillon Doktrina e
Besëlidhje në kombinimin tresh). Shpjegoni se Fjala e Urtësisë shkruhet në këtë
libër shkrimi të shenjtë.

Diskutoni llojet e ushqimeve që Fjala e Urtësisë na tregon se do të ndihmojnë ta
mbajnë trupin tonë të shëndetshëm, të tilla si frutat, perimet dhe drithërat. Pastaj
diskutoni gjërat që Ati Qiellor dhe Jezusi na thanë të mos i përdorim, të tilla si
duhani, alkooli dhe kafeja. Ndihmoni fëmijët të kuptojnë se kur i bindemi Fjalës
së Urtësisë dhe hamë ushqimet e sakta, Ati Qiellor dhe Jezusi kënaqen me ne
dhe do të na bekojnë.

Tregim Thuajuni tregimin në Danieli 1 se si Danieli hëngri ushqimin që Ati Qiellor donte
që ai të hante. Paraqitni figurën 1-37, Danieli Refuzon Mishin dhe Verën e
Mbretit, në një kohë të përshtatshme.
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• Çfarë bëri Danieli kur mbreti i tha të hante gjëra që nuk ishin të mira për të?
(Shih Danieli 1:8, 12-13.)

• Si u bekuan Danieli dhe miqtë e tij ngaqë zbatuan rregullat e Atit Qiellor për atë
që duhej të hanin? (Shih Danieli 1:15, 17, 20.)

• Çfarë ushqimesh të shëndetshme hani ju?

• Përse duhet të hani ushqime të shëndetshme?

• Si ndiheni kur hani ushqime që janë të mira për ju?

Shpjegoni se ne duhet të bëjmë edhe gjëra të tjera që ta mbajmë trupin tonë të
shëndetshëm e të fortë.

Paraqitni figurën 1-38, Fëmijë që Luajnë me Top.

• Çfarë po bëjnë këta fëmijë?

• Përse është e rëndësishme ta ushtrojmë trupin tonë?

• Cilat janë disa mënyra të tjera si mund ta ushtrojmë trupin tonë?

Vendosni duart së bashku në një anë të fytyrës tuaj dhe mbyllni sytë sikur po flini.

• Çfarë po shtirem se po bëj?

• Pse është e rëndësishme të flemë aq sa duhet?

Bëni sikur po lani duart.

• Çfarë po shtirem se po bëj?

• Kur duhet t’i lajmë duart?

• Kur duhet të bëjmë banjë?

• Kur duhet të lajmë dhëmbët me furçë?

• Përse duhet të jemi të pastër?

Diskutoni rregulla të tjera të rëndësishme për shëndetin, të tilla si veshja siç
duhet në përshtatje me çfarëdo lloj moti, praktikimi i zakoneve të mira të sigurisë
dhe qëndrimi në ajër të pastër.

Ati Qiellor dhe Jezu Krishti Dëshirojnë që Ne ta Mbrojmë Trupin Tonë

Shpjegoni se Ati Qiellor dhe Jezusi dëshirojnë që ne ta mbrojmë trupin tonë nga
dëmtimi dhe lëndimi. Pyetni fëmijët për rreziqet që mund të hasin, duke përdorur
pyetjet në vijim ose duke përgatitur pyetjet tuaja:

• Çfarë mund të ndodhë nëse luani me shkrepse?

• Çfarë mund të ndodhë nëse luani në rrugë ose rreth makinave?

• Çfarë mund të ndodhë nëse nuk jeni të kujdesshëm me gjëra të mprehta, të
tilla si thika dhe gërshërë?

• Përse vendosim rripin e sigurimit kur udhëtojmë me makinë?

Shpjegoni se ne duhet ta mbrojmë trupin tonë. Ne nuk duhet të bëjmë gjëra që
janë të rrezikshme për trupin tonë dhe mund ta lëndojnë atë. Shpjegoni se Ati
Qiellor dhe Jezusi dëshirojnë që ne të ndihemi të sigurt e të lumtur. Ata dëshirojnë
që ne të kujdesemi për trupin tonë që të mund të jemi të shëndetshëm.

Mësimi 16
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Dëshmia Shprehni ndjenjat tuaja të mirënjohjes për trupin tuaj fizik. Shprehni mirënjohjen
tuaj që fëmijët po kujdesen për trupin e tyre që të mund të jenë të shëndetshëm
e të fuqishëm.

Aktivitete 
Pasurimi Zgjidhni disa nga këto aktivitete për t’i përdorur gjatë mësimit.

1. Këndoni ose thoni fjalët e “Do As I’m Doing” (“Bëni Siç Bëj Unë”) (“Children’s
Songbook”, f. 276, shih fjalët në Mësimin 36). Tregojuni fëmijëve sa mirënjohës
jeni për një trup që mund të bëjë kaq shumë gjëra.

2. Sillni figura artikujsh të ndryshëm ushqimi dhe pijeje. Bëjini fëmijët të vendosin
nëse secili artikull është i mirë apo i keq për trupin e tyre. Shpjegoni se disa
gjëra janë të mira, por jo nëse marrim shumë. Për shembull sheqerkat kanë
shije të mirë, por nëse hamë tepër do të sëmuremi. Paraqitni figurat e artikujve
të mirë që fëmijët t’i shohin.

3. Në një çantë apo kuti, sillni disa artikuj që na ndihmojnë të kujdesemi për
trupin tonë. Përfshini një artikull që na ndihmon të mbahemi pastër, të tillë si
sapun, shtupë ose peshqir të vogël, apo furçë dhëmbësh. Përfshini një artikull
ushqimi të mirë, një kuvertë të vogël për të përfaqësuar gjumin dhe diçka për
të përfaqësuar ushtrimin fizik, të tillë si një top të vogël. Jepuni të dhëna
fëmijëve për një send dhe lerini ta gjejnë se çfarë është. Tregojuani artikullin
kur ata e gjejnë saktë. Vazhdoni derisa të zbulohen të gjithë artikujt.

4. Bëjini fëmijët të ngrihen në këmbë dhe të bëjnë sikur po e mbajnë trupin e tyre të
rregullt e të pastër. Bëni ata të hiqen sikur po lajnë duart, po lajnë dhëmbët dhe
po krihen. Pastaj i vini të tregojnë me gjeste mënyrën e tyre të parapëlqyer të
ushtrimit fizik, të tilla si kërcim, hedhje me një këmbë, kapërcim apo hedhje topi.

5. Bisedoni me fëmijët për atë që disa njerëz kanë mangësi trupore. Ne nuk
duhet të tallemi me këta njerëz, t’i tregojmë me gisht apo të qeshim me ta.
Flisni se si duhet të trajtojmë njerëzit me paaftësi fizike (t’u flasim, të jemi miq
me ta, t’i trajtojmë normalisht, t’i ndihmojmë nëse kanë nevojë për ndihmë).

6. Bëni secilin fëmijë të vizatojë vetveten. Etiketoni secilën letër Jam mirënjohës
për trupin tim.

Aktivitete Shtesë
për Fëmijët 
më të Vegjël 1. Paraqitni figurën 1-5, Familja me një Foshnjë dhe lërini fëmijët të flasin për të.

• A keni qenë ndonjëherë foshnjë?

• A mund të ecin apo flasin foshnjat?

Kujtoni fëmijët se dikur ata kanë qenë foshnja, por tani trupi i tyre është rritur
dhe ata mund të bëjnë shumë më tepër gjëra. Ndërsa trupi i tyre rritet dhe më,
ata do të jenë në gjendje të bëjnë dhe më shumë.

Paraqitni figurën 1-16, Skenë nga Lindja e Krishtit dhe kujtoni fëmijët se edhe
Jezusi dikur qe foshnjë.
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2. Tregoni me gisht gojën tuaj dhe thoni: “Kjo është goja ime.” Pastaj pyesni: “A
mund të më tregoni gojën tuaj?” dhe ndihmoni fëmijët të tregojnë gojën e tyre.
Përsëriteni për sytë, hundën, veshët, duart dhe këmbët. Pastaj tregoni secilën
pjesë të trupit pa i thënë emrin dhe bëni fëmijët ta emërtojnë atë. Nëse fëmijët
mund të emërtojnë të gjitha këto pjesë, ju mund të pyesni edhe për emrat e
disa pjesëve të trupit më pak të njohura për fëmijët të tilla si bërrylat, gjunjët,
kyçet e duarve dhe nyjat e këmbëve.

3. Krijoni një tregim të thjeshtë për një fëmijë të vogël nga zona juaj. Flisni për
fëmijën që zgjohet në mëngjes, vishet, ha mëngjes e me radhë, gjatë ditës.
Ndërsa flisni për secilin aktivitet, pyetni fëmijët se ç’pjesë të trupit po përdor
fëmija.

4. Bëjini fëmijët të ngrihen në këmbë dhe të thonë fjalët e mëposhtme. Përdorni
veprime kruspullosëse për strofën e parë dhe veprime tendosjeje për strofën
e dytë.

Dikur isha një foshnjë, foshnjë, foshnjë,
Dikur isha një foshnjë, i vogël, i vogël, i vogël.

Tani po bëhem më i madh, më i madh, më i madh,
Tani po bëhem më i madh, i gjatë, i gjatë, i gjatë!

Mësimi 16
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Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë të vlerësojë duart e tij apo të saj dhe atë që ato mund
të bëjnë.

Përgatitja 1. Studioni plot lutje Mateu 19:13-15 dhe Doktrina e Besëlidhje 20:70; 35:6;
42:43-44.

2. Përgatitni një çantë apo kuti që përmban objekte të njohura me struktura dhe
forma të ndryshme, të tilla si gur, gjethe, copë, një lugë, një krehër dhe një
laps. Përfshini të paktën një objekt për secilin fëmijë në klasë.

3. Nëse është e mundur, bëni një kopje të fletëpalosjes me gjuhën e shenjave
(që gjendet në fund të mësimit) për secilin fëmijë.

4. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël.
b. Një objekt i vogël, i tillë si një kopsë ose monedhë.
c. Figura 1-8, Shpërndarja e Sakramentit (62021); figura 1-11, Djalosh që po

Pagëzohet (62018); figura 1-12, Vajzë që po Konfirmohet (62020); figura 
1-39, Bekimi i një Foshnjeje; figura 1-40, Administrimi i të Sëmurit (62342).

5. Bëni përgatitjet e nevojshme për çfarëdo aktivitet pasurues që dëshironi të
përdorni.

Shënim për mësuesin: Jini të ndjeshëm ndaj ndjenjave të kujtdo fëmije në klasën
tuaj që ka paaftësi fizike. Përqendrohuni në gjërat që trupat e tyre mund të bëjnë,
jo në paaftësitë e tyre.

Aktivitetet 
Mësimore Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet Vëmendjeje Bëni një fëmijë të zgjasë dorën tek çanta ose kutia që keni përgatitur, pa parë bre-
nda saj. Kërkojini fëmijës të prekë një nga objektet, të tregojë si duket ai (i butë, i
fortë, i lëmuar, i ashpër) dhe të përpiqet ta gjejë se çfarë është. Pastaj bëni fëmijën
ta heqë objektin nga çanta apo kutia dhe t’ia tregojë atë klasës. Lërini fëmijët e
tjerë të prekin aty. Vazhdoni derisa çdo fëmijë të ketë pasur një radhë.

• Çfarë përdorët për të prekur brenda çantës (kutisë)?

• Çfarë përdorët për të prekur objektin?

Shpjegoni se duart tona janë një bekim i madh për ne. Ne mund t’i përdorim
duart tona në shumë mënyra.

Ne Mund të Bëjmë Shumë Gjëra me Duart Tona

Bëni fëmijët të ngrenë lart duart dhe t’i shohin ato. Flisni rreth asaj që mund të
bëjnë fëmijët me duart e tyre. Ata mund të kapin diçka me gishtat e duarve; mund
të mbajnë diçka në pëllëmbë; ata mund të valëvitin dhe t’i kthejnë duart në të gjitha
drejtimet.

Mësimi

17
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Aktivitet Duke përdorur një objekt të vogël të tillë si një kopsë apo monedhë, bëni fëmijët
të përpiqen me radhë që ta kapin objektin pa i përdorur gishtat e mëdhenj të
dorës. Kujtoni fëmijët se secila pjesë e veçantë e trupit tonë është e rëndësishme.

Aktivitet • Si ju ndihmuan duart që të përgatiteni për të ardhur në kishë?

Bëni fëmijët të tregojnë me gjeste aktivitete të mëngjesit, të tilla si larja e fytyrës,
veshja e rrobave, krehja e flokëve, ngrënia dhe larja e dhëmbëve.

• Si ju ndihmojnë duart që të luani?

Bëni fëmijët të tregojnë me gjeste mënyra se si i përdorin duart në lojë, të tilla si
të hedhin një top, të ushqejnë një kukull, të ndërtojnë me blloqe ose rërë, apo t’i
bien daulles.

• Si ju ndihmojnë duart që të punoni?

Bëni fëmijët të tregojnë me gjeste mënyra se si i përdorin duart për të punuar, të
tilla si të mbledhin lodrat, të shtrojnë tavolinën, të ndreqin shtratin, apo të ush-
qejnë një kafshë shtëpiake.

• Si ju ndihmojnë duart kur vini në kishë?

Bëni fëmijët të tregojnë me gjeste mënyra se si i përdorin duart në kishë, të tilla
si të tokim duart, të mbajmë një figurë, të ngremë dorën për t’iu përgjigjur një
pyetjeje, apo të marrim sakramentin.

Ndihmoni fëmijët të kuptojnë se duart tona janë një bekim i madh për ne dhe se Ati
Qiellor e Jezusi dëshirojnë që ne t’i përdorim duart për të ndihmuar veten dhe për
të ndihmuar të tjerët. Shpjegoni se Ati Qiellor dhe Jezusi nuk dëshirojnë që ne t’i
përdorim duart për të qenë të ashpër me të tjerët – për të goditur, ose pickuar, ose
çjerrë. Ata dëshirojnë që ne të mësojmë të përdorim duart në mënyrën e duhur.

Njerëz të Tjerë i Përdorin Duart që të na Ndihmojnë Ne

• Si i përdorin duart prindërit tuaj dhe pjesëtarë të tjerë të familjes që t’ju ndihmojnë?

Flisni se si familjet tona përgatisin ushqimin tonë, lajnë rrobat tona, lidhin këpucët
tona, luajnë me ne dhe bëjnë shumë gjëra të tjera për ne.

Shpjegoni se burra që mbajnë priftërinë mund të na bekojnë duke na vendosur
duart. Paraqitni figurat e renditura në seksionin “Përgatitje”, një e nga një, dhe
lërini fëmijët të dallojnë llojet e ndryshme të bekimeve që mund të marrim nëpër-
mjet duarve të mbajtësve të priftërisë. Ndihmoni ata të kuptojnë se neve mund
të na jepen bekime kur jemi foshnja; ne mund të pagëzohemi kur jemi tetë vjeç;
ne mund të konfirmohemi pas pagëzimit dhe të na jepet dhurata e Frymës së
Shenjtë; ne mund të marrim bukën dhe ujin, që bekohet dhe shpërndahet nga
mbajtësit e priftërisë, gjatë sakramentit çdo javë; dhe ne mund të marrim bekime
kur jemi të sëmurë.

Tregim Hapni Biblën tuaj tek Mateu 19:13-15 dhe tregoni historinë e Jezusit që bekonte
fëmijët. Lexoni me zë të lartë pjesën e parë të vargut 13 (deri tek të lutej). Flisni
se si Jezusi përdori duart e tij për të bekuar fëmijët.

Shpjegoni se Jezusi i përdori gjithashtu duart e tij për të ndihmuar njerëzit në
mënyra të tjera, të tilla si duke i bekuar ata kur ishin të sëmurë, të verbër, ose të
shurdhër.
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Duart Tona Mund të Flasin

Përdorni duart tuaja për t’i valëvitur ose për të bërë shenjë. Pyetini fëmijët se
çfarë po thoni me duart tuaja.

Shpjegoni se disa njerëz që janë të shurdhër dhe nuk mund të dëgjojnë apo fla-
sin, bëjnë shenja me duar që shprehin fjalë. Ata flasin me duart e tyre. Kjo quhet
gjuha e shenjave.

Aktivitet Duke përdorur fletëpalosjen që gjendet në fund të mësimit, mësoiuni fëmijëve
se si të thonë “baba”, “nënë”, “unë ju dua” në gjuhën e shenjave të Shteteve të
Bashkuara. Nëse është e mundur, jepini secilit fëmijë një kopje të fletëpalosjes
për ta marrë në shtëpi dhe për ta ndarë me familjen.

Dëshmia Ngrini lart duart dhe shprehni mirënjohjen tuaj për ato. Nxitini fëmijët të falënde-
rojnë Atin Qiellor për duart e tyre dhe që t’i përdorin duart për të ndihmuar veten
dhe të tjerët.

Aktivitete 
Pasurimi Zgjidhni disa nga këto aktivitete për t’i përdorur gjatë mësimit.

1. Vizatoni në një copë letër konturin e dorës të secilit fëmijë. Shkruani në secilën
letër Unë jam mirënjohës për duart e mia dhe lërini fëmijët të ngjyrosin konturin
e ta çojnë në shtëpi.

2. Nëse vendndodhja dhe moti e lejojnë, nxirrini fëmijët për një shëtitje përjashta,
që të prekin sende me struktura të ndryshme, të tilla si tulla, suvà, trungje
pemësh dhe bar.

3. Bëni aktivitetin e mëposhtëm që të ndihmoni fëmijët të numërojnë gishtat e
duarve të tyre:

Numërimi i Gishtave

Ngrini lart njërën dorë dhe përdorni një gisht të dorës tjetër për të treguar dhe
numëruar, duke filluar nga gishti më i vogël.

Një gisht, dy gishta, tre gishta, katër.
Tani shtojmë edhe një tjetër.
Pesë janë në këtë dorë.
Krejt si planifikoi Ati Qiellor.

Ngrini lart dorën tjetër dhe tregoni e numëroni në të njëjtën mënyrë.

Një gisht, dy gishta, tre gishta, katër.
Tani shtojmë edhe një tjetër.
Pesë janë dhe në këtë dorë.
Çfarë të bëjnë mund t’i mësoj.

Ngrini lart të dy duart dhe përkulni secilin gisht ndërsa numërohet.

Dhjetë gjithsej – t’i numërojmë prapë.
Një, dy, tre, katër, pesë, gjashtë
Shtatë, tetë, nëntë, dhjetë – që të gjithë.
(Drejtojini të gjithë gishtat në të njëjtën kohë.)
Ata mund të rrinë drejt dhe mirë.
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4. Këndoni disa herë “Fun to Do” (“Zbavitemi kur Bëjmë”) (“Children’s
Songbook”, f. 253, fjalët gjenden në Mësimin 9). Për secilin varg, lërini fëmijët
të tregojnë diçka që mund të bëjnë duart e tyre, të tilla si të hedhin një top, të
kapin një lule, të lëkundin një kukull, të luajnë me piano, ose të bëjnë
mirupafshim.

5. Ndihmoni fëmijët të bëjnë aktivitetin me vargje me gjeste vijuese, duke
përdorur veprime si sugjerohet nga fjalët:

Unë Zgjatem Lart

Unë zgjatem lart
Dhe zgjatem poshtë
Dhe të dy duart tund.
Gishtat i hap fort,
Dhe tani bëj një grusht.
Unë zgjatem në ballë
Dhe zgjatem në shpinë;
Kështu duart trokas.
Pastaj ulem, n’prehër i vendos,
Ku ato do të rrinë të qeta.

Aktivitete Shtesë
për Fëmijët 
më të Vegjël 1. Ndihmoni fëmijët të bëjnë veprimet për vargjet me gjeste vijuese ndërkohë që

ju thoni fjalët:

Më Pëlqejnë Duart e Mia

Më pëlqejnë duart e mia; janë mikeshat e mia 
(mbajini duart përpara dhe shihini ato).
Ato janë plot punë e t’dobishme derisa mbaron dita 
(imitoni punë që bëjnë duart).
Ato mund të mblidhen heshtazi (mblidhni duart) apo të trokasin me zhurmë
(duartrokisni)!
Kur bëjnë atë që duhet, krenar ndihem unë!

2. Vërini fëmijët të ulen në një rreth. Përshkruani një situatë dhe bëni fëmijët
të tregojnë me gjeste se çfarë do të bënin duart e tyre në atë situatë.

Shembuj:

Më trego se çfarë duhet të bëjnë duart e tua para kohës së ngrënies.
Më trego se çfarë duhet të bëjnë duart e tua kur dëgjon një tregim.
Më trego se çfarë duhet të bëjnë duart e tua kur të kërkojnë të mbledhësh
lodrat e tua.
Më trego se çfarë duhet të bëjnë duart e tua kur thua një lutje.

Shpjegoni se ne duhet të ndihmojmë duart tona që të bëjnë gjithmonë gjërat
që duhet.

Mësimi 17
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3. Recitojini bashkë me fëmijët vargjet vijuese, duke bërë veprimet e sugjeruara
nga fjalët:

Trokiti Duart e Tua

Trokiti duart e tua, trokiti duart e tua,
Trokiti ato si unë tamam.

Preki supet e tu, preki supet e tu,
Preki ata si unë tamam.

Goditi gjunjët e tu, goditi gjunjët e tu,
Goditi ata si unë tamam.

Tunde kokën, tunde kokën,
Tunde si unë tamam.

Trokiti duart e tua, trokiti duart e tua,
Tani lëri ato të qeta.
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Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë të vlerësojë veshët e tij apo të saj dhe atë që ata
mund të bëjnë.

Përgatitja 1. Studioni plot lutje Marku 7:32-35 dhe Joseph Smith—Historia 1:17.

2. Materialet e nevojshme:
a. Një kopje të Biblës dhe të Perlës me Vlerë të Madhe.
b. Figura 1-4, Vegimi i Parë (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 403;

62470); figura 1-41, Fëmijë me Aparat Dëgjimi; një figurë e profetit të gjallë.

3. Bëni përgatitjet e nevojshme për çfarëdo aktivitet pasurues që dëshironi të
përdorni.

Shënim për mësuesin: Jini të ndjeshëm ndaj ndjenjave të kujtdo fëmije në klasën
tuaj që ka paaftësi fizike. Përqendrohuni në gjërat që trupat e tyre mund të
bëjnë, jo në paaftësitë e tyre.

Aktivitetet 
Mësimore Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet Vëmendjeje Bëni sa më poshtë duke pëshpëritur:

Përshëndeteni secilin fëmijë. Drejtojini fëmijët të bëjnë disa gjëra, të tilla si të ulen,
të ngrenë duart lart, të ulin kokën dhe të ngrenë lart dy gishta.

Me zërin tuaj normal, pyetni fëmijët se si e dinin se çfarë duhet të bënin kur ju
pëshpërisnit.

• Cila pjesë e trupit ju ndihmoi të dini se çfarë thashë?

Veshët Tanë Janë një Bekim për Ne

Këngë Bashkë me fëmijët, këndoni ose thoni fjalët e vargjeve 1 dhe 2 të “Thanks to Our
Father” (“Faleminderit Atit Tonë”) (“Children’s Songbook”, f. 20).

Falënderime Atit tonë ne do t’i sjellim,
Sepse gjithçka na jep ai.

Sy, dhe veshë, dhe duar, dhe këmbë,
Rroba për të veshur dhe ushqim për të ngrënë.

• Çfarë thotë kjo këngë se na ka dhënë Ati Qiellor?

• Cilat nga këto gjëra na ndihmojnë të dëgjojmë? (Veshët tanë.)

Kërkojuni fëmijëve të ndiejnë me kujdes veshët e tyre. Shpjegojuni se ata nuk
dëgjojnë me atë pjesë të veshëve që ndodhet jashtë kokës. Kjo pjesë ndihmon
tingullin të hyjë në vesh tek daullja e veshit dhe pjesë të tjera të veshit që i ndi-
hmojnë të dëgjojnë.

Mësimi

18
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• Si mund të jemi të kujdesshëm me veshët tanë?

Shpjegoni se ne duhet t’i mbrojmë veshët nga zhurma të forta dhe nga objekte
që mund t’i dëmtojnë ata.

Shpjegoni se për arsye të ndryshme, veshët e disa njerëzve nuk funksionojnë mirë,
kështu që ata nuk dëgjojnë gjithë tingujt që mund të dëgjojnë shumica e njerëzve.
Nëse dikush që fëmijët e njohin ka një paaftësi dëgjimi, ju mund t’u shpjegoni rreth
aparatit të dëgjimit të atij personi. Tregoni figurën 1-41, Fëmijë me Aparat Dëgjimi,
ndërkohë që shpjegoni. Ndihmoni fëmijët të kuptojnë se shpesh njerëz që nuk
mund të dëgjojnë mirë, as nuk mund të flasin mirë, sepse njerëzit mësojnë të flasin
duke kopjuar tingujt që dëgjojnë.

Aktivitet Bëni shenjat në gjuhën e shenjave të Shteteve të Bashkuara për “Unë ju dua”
(shih mësimin 17).

• A ju kujtohet se çfarë do të thotë kjo?

Bëni fëmijët të bëjnë këto shenja.

Kujtoni fëmijët se javën e kaluar ju diskutuat se si duart mund të flasin nëpërmjet
gjuhës së shenjave. Ndihmoni fëmijët të kuptojnë se njerëzit që nuk mund të
dëgjojnë, mund të komunikojnë me mënyra të tjera, të tilla si me gjuhën e she-
njave, duke shkruar dhe duke lexuar lëvizjet e buzëve.

Tregim Tregoni historinë e Jezusit dhe të shurdhërit, siç gjendet tek Marku 7:32-35.

• Si mendoni se u ndie i shurdhëri kur e kuptoi se mund të dëgjonte?

Theksoni se ç’bekim është të jesh në gjendje të dëgjosh.

Ne Mund të Dëgjojmë Tinguj me Veshët Tanë

Aktivitet Thuajuni fëmijëve se ata do të praktikojnë përdorimin e veshëve të tyre.

Bëni çdo fëmijë të vijë me radhë në krye të klasës. Pëshpëritni në veshin e fëmijës
emrin e një kafshe ose objekti të njohur që lëshon tinguj. Bëjeni fëmijën të imitojë
tingullin për klasën dhe bëni fëmijët e tjerë të gjejnë se çfarë e prodhon atë tingull.
(Tingujt mund të përfshijnë një lopë që pëllet, qen që leh, telefon që bie apo borinë
e një makine që po bie.)

Diskutoni me fëmijët disa nga tingujt e rëndësishëm që ata mund të dëgjojnë me
veshët e tyre, të tilla si thirrjet e prindërve të tyre dhe tinguj që i paralajmërojnë
se mund të dëmtohen.

• Cilët janë tingujt tuaj të preferuar?

Ne Mund të Dëgjojmë Mësimet e Atit Qiellor dhe të Jezu Krishtit

Bëni fëmijët të ulen qetësisht dhe të dëgjojnë.

• Çfarë po dëgjoni?

Diskutoni tingujt e ndryshëm që ata mund të dëgjojnë, të tillë si hapjen dhe
mbylljen e dyerve, njerëzit që bisedojnë në korridor, muzikë organoje, apo erën.

• Çfarë tingujsh të tjerë dëgjojmë në kishë?

Shpjegoni se në kishë ne dëgjojmë mësuesit, prindërit, udhëheqësit e Fillores,
peshkopin dhe udhëheqës të tjerë tanët.
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• Përse është e rëndësishme që ne t’i dëgjojmë këta njerëz?

Shpjegoni se këta njerëz na ndihmojnë të mësojmë se çfarë duan që të bëjmë
ne Ati Qiellor dhe Jezusi.

Tregim Paraqitni figurën 1-4, Vegimi i Parë dhe lërini fëmijët t’ju tregojnë se çfarë kujtojnë
për atë figurë. Hapni shkrimet e shenjta tek Perla me Vlerë të Madhe dhe lexoni
me zë të lartë atë që Ati Qiellor i tha Jozef Smithit tek Joseph Smith—Historia
1:17: “Ky është Biri Im i Dashur. Dëgjoje Atë!”

Shpjegoni se Ati Qiellor dëshiron që ne të dëgjojmë atë që thonë Ai dhe Jezusi.
Ndihmoni fëmijët të kuptojnë se Ati Qiellor dhe Jezusi mund të mos i flasin gjith-
kujt drejtpërsëdrejti, por ne mund të dëgjojmë prindërit, mësuesit dhe udhëheqë-
sit tanë të Kishës. Ata mund të na tregojnë atë që Ati Qiellor dhe Jezusi
dëshirojnë ta dimë ne. Edhe Fryma e Shenjtë mund të na ndihmojë të dijmë atë
që Ati Qiellor dhe Jezusi dëshirojnë ta bëjmë ne.

Tregoni figurën e profetit të gjallë.

• Cili është ky?

Shpjegoni se Ati Qiellor dhe Jezusi na flasin nëpërmjet udhëheqësve tanë të
Kishës, veçanërisht profetit tonë dhe peshkopit tonë. Këta udhëheqës do të na
tregojnë se çfarë duan që të bëjmë ne Ati Qiellor dhe Jezusi. Ne duhet t’i
dëgjojmë ata me kujdes.

Dëshmia Shprehni mirënjohjen tuaj për veshët tuaj dhe për dhuratën e dëgjimit.

Aktivitete 
Pasurimi Zgjidhni disa nga këto aktivitete për t’i përdorur gjatë mësimit.

1. Bëni fëmijët të mbyllin sytë dhe t’i mbulojnë me duart e tyre. Prekeni një fëmijë në
kokë. Ai fëmijë duhet të thotë: “Jam mirënjohës për veshët e mi”. Bëni fëmijët e
tjerë të gjejnë se zërin e kujt dëgjuan. Vazhdoni derisa çdo fëmijë të ketë pasur
një radhë për të folur.

2. Recitoni bashkë me fëmijët vargjet me gjeste të mëposhtme:

Unë Kam një Trup të Mrekullueshëm

Unë kam një trup të mrekullueshëm (prekni kraharorin me duar)
Për mua e planifikoi Ati Qiellor.
Ai më dha veshë që të mund të dëgjoj (mblidhni duart si kupë rreth veshit)
Dhe sy që të mund të shoh (tregoni sytë me gisht).

Unë kam dy duar që të duartrokas (trokitni duart),
Dy këmbë që të mund të rrotullohem (rrotullohuni).
Kur dëshiroj, unë mund të prek
Gishtat e këmbëve të mia përdhe (përkuluni dhe prekni gishtat e këmbëve).

Kur mendoj për trupin tim (vendosni gishtin në kokë),
Është pjesa më e mirë e tij (uluni qetësisht)
Që Ati Qiellor e planifikoi atë
Që të ngjante tamam si i tiji.
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3. Bëni fëmijët të kthehen në një drejtim ndërsa ju qëndroni pas tyre. Prodhoni tinguj
me duar ose artikuj të tjerë që krijojnë tinguj dhe bëni fëmijët të gjejnë se çfarë po
bëni që të prodhoni atë tingull. Ju mund të trokitni duart tuaja, të kërcisni gishtat,
apo t’i bini një zileje. Lërini fëmijët të përpiqen t’i bëjnë vetë ata tinguj.

4. Regjistroni tinguj në lagjen tuaj, të tilla si qen që lehin, zogj që këndojnë, ose të
qeshura. Luajini tingujt në klasë dhe bëni fëmijët t’i dëgjojnë dhe të gjejnë se
çfarë janë ata tinguj.

5. Mësojuni fëmijëve një këngë të thjeshtë ose një frazë në gjuhën e shenjave.
Nëse njihni dikë që bën mirë me shenja, mund ta ftoni të vijë në klasë dhe të
bëjë me shenja “Fëmi i Per’ndis’ Jam”, ndërsa klasa këndon.

6. Uluni me fëmijët në një rreth. Pëshpëritini një mesazh të shkurtër fëmijës pranë
jush. Ai fëmijë pastaj ia pëshpërit mesazhin fëmijës pranë tij e kështu me radhë
në të gjithë rrethin. Fëmija i fundit e thotë mesazhin me zë të lartë. Thojini
klasës mesazhin që i dhatë fëmijës së parë për të parë se si ndryshoi.

Pas aktivitetit pyetini fëmijët se çfarë përdorën për të dëgjuar mesazhin.
(Veshët.) Kujtojini ata të falënderojnë Atin Qiellor për veshët e tyre.

Aktivitete Shtesë
për Fëmijët 
më të Vegjël 1. Nëse është e mundur, nxirrini jashtë fëmijët. Nxitini të dëgjojnë në heshtje me

veshët e tyre. Çfarë tingujsh mund të dëgjojnë? Kur të ktheheni në klasë,
rikujtoni tingujt që dëgjuan ata.

2. Bëjini fëmijët të ngrihen në këmbë dhe të thonë vargjet me gjeste në vijim,
duke bërë veprimet e treguara nga fjalët:

Preki Sytë e Tu

Preki sytë e tu,
Preke hundën tënde,
Preki veshët e tu,
Preki gishtat e këmbëve.

Zgjati duart e tua
Shumë lart jepi,
Madje dhe më lart
Zgjati drejt qiellit.

Vëri duart e tua
Në kokën tënde;
Ulu me qetësi
Në karrigen tënde.

Mësimi 18
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Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë të vlerësojë sytë e tij apo të saj dhe atë që ata mund
të bëjnë.

Përgatitja 1. Studioni plot lutje Gjoni 9:1-7 dhe 3 Nefi 11:1-17.

2. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël dhe një Libër të Mormonit
b. Një masur me një vrimë të madhe dhe një lidhëse këpucësh ose një copë

spango. (Nëse keni një klasë të madhe, mund të dëshironi të sillni më tepër
se një copë prej tyre.)

c. Një shall ose copë për të lidhur sytë.
d. Figura 1-43, Jezusi Shëron të Verbërin (Paketa e Fotografive Artistike të

Ungjillit 213; 62145); figura 1-44, Jezusi Duke Mësuar në Hemisferën
Perëndimore (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 316; 62380).

3. Bëni përgatitjet e nevojshme për çfarëdo aktivitet pasurues që dëshironi të
përdorni.

Shënim për mësuesin: Jini të ndjeshëm ndaj ndjenjave të kujtdo fëmije në klasën
tuaj që ka paaftësi fizike. Përqendrohuni në gjërat që trupat e tyre mund të
bëjnë, jo në paaftësitë e tyre.

Aktivitetet 
Mësimore Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet Vëmendjeje Tregojuni fëmijëve se sa e lehtë është të shkoni lidhësen e këpucëve ose spa-
ngon në masur me sy të hapur. Pastaj mbyllni sytë dhe përpiquni ta shkoni lidhë-
sen e këpucëve në masur. Jepini secilit fëmijë një radhë që ta provojë.

Sytë Tanë Janë një Bekim për Ne

Shpjegoni se ne kemi sy që të mund të lexojmë e të mësojmë, të punojmë e të
luajmë, si dhe të shohim tokën e mrekullueshme.

Diskutoni me fëmijët si do të ndryshonte jeta e tyre nëse nuk do të mund të shihnin.

• Si do të mund të hanit ushqimin?

• Si do ta dinit se çfarë rrobash të vishnit?

• Si do ta gjenit rrugën nëpër shtëpi?

Mësimi

19
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Aktivitet Ndihmoni fëmijët të thonë fjalët e “Two Little Eyes” (“Dy Sy të Vegjël”)
(“Children’s Songbook”, f. 268).

Dy sy të vegjël që kapsiten e kapsiten,
Dy sy të vegjël që vështrojnë;
Koka e supet; gjunjët e gishtat e këmbëve;
Dhe shumë gjëra të tjera, më formojnë.
Tra la la la la la,
Dy sy të vegjël që vështrojnë,
Dy sy të vegjël që kapsiten e kapsiten,
Dhe shumë gjëra të tjera më formojnë.

(Nga “Merrily We Sing”, © 1948, 1975 prej Pioneer Press, Inc. [një ndarje e
Jackman Music]. Përdoret me leje.)

Aktivitet Bëni fëmijët të shohin jashtë dritares (ose një pikturë të bukur) dhe të bëjnë sikur
është hera e parë që janë në gjendje të shohin. Ftojini të flasin për atë që shohin.
Flisni për ngjyrat dhe format. Ndihmoni fëmijët të kuptojnë se ç’bekim është të
jesh në gjendje të shohësh.

• Cilat janë disa nga gjërat që preferoni të shihni?

Shpjegoni se sytë e disa njerëzve nuk shohin mirë. Këta njerëz duhet të mbajnë
syze ose lente kontakti që t’i ndihmojnë të shohin. Disa njerëz janë të verbër dhe
nuk mund të shohin asnjë gjë.

Aktivitet Diskutoni se si të verbërit mund të mësojnë të gjejnë rrugën vetë me ndihmën e
një qeni udhërrëfyes apo bastuni. Lidhini sytë njërit prej fëmijëve dhe bëni sikur
jeni një qen udhërrëfyes. Zgjasni krahun tuaj që fëmija ta kapë si një rrip qeni.
Udhëhiqeni fëmijën nëpër dhomë. Lërini fëmijët të bëjnë me radhë sikur janë i
verbër ose qen udhërrëfyes.

Tregim Paraqitni figurën 1-43, Jezusi Shëron të Verbërin dhe tregoni historinë e Jezusit
që shëron të verbrin, siç gjendet tek Gjoni 9:1-7.

• Çfarë bëri Jezusi me baltën? (Shih Gjoni 9:6.)

• Çfarë ndodhi kur i verbri u la në pellg? (Shih Gjoni 9:7.)

• Si mendoni se u ndje i verbri kur mundi të shihte?

Jam Mirënjohës ndaj Atit Qiellor për Sytë e Mi

Aktivitet Bëjini fëmijët të ngrihen në këmbë dhe të përsërisin vargjet e mëposhtme
bashkë me ju, duke treguar secilën pjesë të trupit ndërsa përmendet:

Jam Mirënjohës për Sytë e Mi

Jam mirënjohës për sytë e mi,
Veshët, gojën dhe hundën;
Jam mirënjohës për duart e krahët,
Për gishtat, shputat e këmbët.

(Përshtatur nga një vjershë e Lucy Picco.)

Tregim Kaloni përreth figurën 1-44, Jezusi Duke Mësuar në Hemisferën Perëndimore dhe
kërkojini secilit fëmijë të tregojë një gjë që ai ose ajo sheh në figurë. Tregoni histo-
rinë e vizitës së Jezusit në Hemisferën Perëndimore, siç gjendet tek 3 Nefi 11:1-17.



78

• Cilin panë njerëzit?

• Si u ndien njerëzit kur panë Jezusin? (Shih 3 Nefi 11:16-17.)

• Çfarë ngjyre ishte rroba e Jezusit? (Shih 3 Nefi 11:8.)

Shpjegoni se ne mund të mos jemi në gjendje ta shohim Jezusin personalisht,
ashtu si njerëzit e Nefit, por kurdoherë që shohim tokën e mrekullueshme, ne
mund të kujtojmë dashurinë e tij për ne.

Dëshmia Ndani me fëmijët mirënjohjen për sytë tuaj. Tregoni se si krijesat e mrekullue-
shme që shihni çdo ditë ju kujtojnë dashurinë e Jezusit dhe të Atit Qiellor për ju.
Kujtojini fëmijët të falënderojnë Atin Qiellor për sytë e tyre.

Aktivitete 
Pasurimi Zgjidhni disa nga këto aktivitete për t’i përdorur gjatë mësimit.

1. Ftoni fëmijët të shohin me kujdes sytë, kapakët e syve, vetullat dhe qerpikët e
njëri-tjetrit. Shpjegoni se kapakët e syve, vetullat dhe qerpikët ndihmojnë që të
mos shkojnë në sy papastërti, pluhur dhe djersë.

2. Përpara mësimit, përdorni një objekt të mprehtë, si për shembull një gjilpërë,
për të shpuar vrima në një copë letër në konturin e një rrethi dhe një katrori. Në
klasë, lidhjani sytë fëmijëve një e nga një dhe kërkojuni të ndiejnë gungat në
letër e të thonë se cila është forma e krijuar. Shpjegoni se kjo është si shkrimi
breil, që është mënyra si mund të lexojnë të verbërit.

3. Duke përdorur qese letre, bëni sy që hapen dhe mbyllen (shihni ilustrimin në
fund të mësimit) për secilin fëmijë. Shkruani në secilën qese letre ‘Unë jam
mirënjohës për sytë e mi’. Bëni fëmijët të ngjyrosin sytë dhe të vizatojnë flokë
në qeset e tyre prej letre. Duke përdorur sytë e qeses prej letre, imitoni vetëm
me gjeste, bashkë me fëmijët, çastet kur i hapim dhe i mbyllim sytë, të tilla si
kur zgjohemi ose shkojmë të flemë, kur lutemi dhe kur jemi të frikësuar.

4. Nëse është e mundur, nxirrini fëmijët për një shëtitje jashtë në natyrë. Kërkojuni
të mbledhin krahët dhe të jenë shumë të qetë kur ecin, që të mund të
përqendrohen në përdorimin e syve. Kur të kthehen në klasë, ftojini ata të
tregojnë me radhë atë që panë.

Aktivitete Shtesë
për Fëmijët 
më të Vegjël 1. Këndoni ose thoni fjalët e “Popcorn Popping” (“Kokoshkat Kërcisnin”)

(“Children’s Songbook”, f. 242, fjalët gjenden në Mësimin 10). Shpjegoni se
lulet tek pema e kajsisë duken si kokoshka.

• Nëse do të shihnit tej dritares, ashtu si thotë kënga, a do të shihnit kokoshka
që kërcasin tek pema e kajsisë? Çfarë shihni kur vështroni përtej dritares?

Lërini fëmijët të shohin përtej dritares, ose nxirrini jashtë për një çast. Kthehuni
në klasë dhe rishqyrtoni ato që patë.

• Çfarë përdorët për të parë këto gjëra? (Sytë.)

Shpjegoni se duhet të jemi mirënjohës ndaj Atit Qiellor për sytë tanë.
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2. Bëjini fëmijët të ngrihen në këmbë dhe të thonë fjalët e “Preki Sytë e Tu”,
duke bërë veprimet e treguara nga fjalët:

Preki sytë e tu,
Preke hundën tënde,
Preki veshët e tu,
Preki gishtat e këmbëve.

Zgjati duart e tua
Shumë lart jepi,
Madje dhe më lart
Zgjati drejt qiellit.

Vëri duart e tua
Në kokën tënde;
Ulu me qetësi
Në karrigen tënde.

3. Tregojuni fëmijëve një objekt të vogël. Shpjegoni se ju do ta vini atë diku në
dhomë dhe ata do të duhet të përdorin sytë për ta gjetur. Bëni fëmijët të mbyllin
sytë dhe vendoseni objektin diku ku të duket por të mos jetë tepër i dallueshëm.
Bëni fëmijët të hapin sytë dhe të gjejnë objektin pa lëvizur dhe pa bërë zhurmë.
Thuajuni të kryqëzojnë krahët kur ta kenë gjetur objektin. Kujtojini fëmijët se
duhet të rrinë në qetësi dhe t’u lejojnë të tjerëve ta gjejnë objektin me sy.
Përsëriteni sa herë të dëshironi.

Mësimi 19



Jam Mirënjohës që 
Mund të Nuhas e të Shijoj
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Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë të vlerësojë shqisat e nuhatjes dhe të shijimit.

Përgatitja 1. Studioni plot lutje Eksodi 16:11-15, 31 dhe Doktrina e Besëlidhje 59:18-19.

2. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël dhe një kopje të Doktrina e Besëlidhje.
b. Një mostër të vogël për secilin fëmijë të një ushqimi me aromë të këndshme

(të tillë si frut, bukë, biskotë, ose kokoshka). Vendosini mostrat në një qese.
Kontrolloni me prindërit e fëmijëve që të siguroheni se asnjë nga fëmijët nuk
ka ndonjë alergji ndaj ushqimit.

c. Mostra të diçkaje të thartë (si lëng limoni), të kripur (si kripa) dhe të ëmbël
(si sheqeri) që fëmijët t’i shijojnë. Kontrolloni me prindërit e fëmijëve që të
siguroheni se asnjë nga fëmijët nuk ka ndonjë alergji ndaj ndonjërës prej
mostrave.

d. Figura 1-35, Duke Mbledhur Manën.

3. Bëni përgatitjet e nevojshme për çfarëdo aktivitet pasurues që dëshironi të
përdorni.

Shënim për mësuesin: Jini të ndjeshëm ndaj ndjenjave të kujtdo fëmije në klasën
tuaj që ka paaftësi fizike. Përqendrohuni në gjërat që trupat e tyre mund të
bëjnë, jo në paaftësitë e tyre.

Aktivitetet 
Mësimore Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet Vëmendjeje Kërkojuni fëmijëve të mbyllin sytë. Lëreni secilin fëmijë të nuhasë mostrat e ushqimit
në çantë dhe të gjejë çfarë ushqimesh janë. Ndërsa i kanë ende të mbyllur sytë,
jepuni fëmijëve mostra që t’i hanë. Bëni fëmijët të hapin sytë dhe tregojuani ose
thuajani atyre se çfarë hëngrën.

• Çfarë arome kishte ushqimi?

• Çfarë shijeje kishte ushqimi?

Thuajuni fëmijëve se ata mundën të kënaqeshin me ushqimin edhe kur nuk
mund ta shihnin atë. Ata qenë në gjendje ta bënin sepse Ati Qiellor i ka bekuar
ata me shqisat e nuhatjes dhe të shijes.

Ne të gjithë kemi një hundë kështu që mund të nuhasim

• Si i nuhasim gjërat?

Diskutoni me fëmijët disa gjëra që ata kanë nuhatur gjatë javës, të tilla si gatimin
e ushqimeve, ajrin e freskët pas shiut, ose lulet. Thuajuni fëmijëve se ne duhet të
falënderojmë Atin Qiellor për shqisën tonë të nuhatjes.

• Cilat gjëra ju pëlqen të nuhasni?

Mësimi

20
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Aktivitet Ndihmoni fëmijët të bëjnë vargjet me gjeste të mëposhtme:

Unë Kam një Hundë

Unë kam një hundë (tregoni me gisht hundën).
Në fytyrën time rri (vini duart në faqe),
Tamam në mes
Në vendin më të mirë (përdorni gishtin për të vizatuar një rreth imagjinar rreth hundës).

Hunda ime mund të rrufisë (rrufisni);
Dhe mund të nuhasë ajo (merrni frymë thellë dhe nxirreni me hundë).
Unë falënderoj Atin Qiellor (mblidhni krahët)
Që kaq mirë funksionon.

Ne të gjithë kemi një gjuhë kështu që mund të shijojmë

Shpjegoni se Ati Qiellor e ka bekuar secilin prej nesh me një gjuhë që të mund të
shijojmë. Lërini fëmijët të shijojnë gjërat e tharta, të kripura dhe të ëmbla nëse
dëshirojnë.

• Cila ishte e thartë?

• Cila ishte e kripur?

• Cila ishte e ëmbël?

• Cila është gjëja që preferoni të shijoni?

Tregoni kopjen e Doktrina e Besëlidhje (ose faqen e titullit të Doktrina e Besëlidhje
në kombinimin tresh). Shpjegoni se në këtë libër të shkrimit të shenjtë ne na thuhet
se gjërat që kanë aromë dhe shije të mirë janë që ne t’i përdorim dhe t’i shijojmë
(shih DeB 59:18-19).

Tregim Paraqitni figurën 1-35, Duke Mbledhur Manën. Tregoni historinë e manës, siç
gjendet tek Eksodi 16:11-15, 31.

• Çfarë shije kishte mana? (Shih Eksodi 16:31.)

• A keni shijuar ndonjëherë mjaltë?

• Çfarë shije ka?

Shpjegoni se ka shumë gjëra që janë të dëmshme po të shijohen: disa fryte, mjete
pastrimi, gjëra nga shishe apo kanoçe të panjohura, apo barna ose tableta pa lejen
e prindërve. Këto gjëra mund të na sëmurin shumë. Theksojuni sa e rëndësishme
është që fëmijët të pyesin një të rritur përpara se të shijojnë ose hanë diçka që kanë
gjetur.

Dëshmia Shprehni mirënjohjen tuaj për një hundë që të nuhatni gjëra dhe një gjuhë që të
shijoni gjëra. Kujtojini fëmijët të falënderojnë Atin Qiellor për shqisat e tyre të
nuhatjes dhe të shijes.

Aktivitete 
Pasurimi Zgjidhni disa nga këto aktivitete për t’i përdorur gjatë mësimit.

1. Sillni disa gjëra që kanë një aromë të fortë e të këndshme, të tilla si sapun, lule
e një limon, si dhe disa gjëra që nuk kanë aromë, të tilla si një copë letër dhe një
lodër. Bëni fëmijët të dallojnë se cilat mund t’i nuhasin. Bëjini fëmijët, një e nga një,
të mbyllin sytë, të nuhasin një nga artikujt dhe të gjejnë se çfarë është. Lëreni
secilin fëmijë të ketë një radhë.
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2. Lërini fëmijët të shohin gjuhën e tyre në pasqyrë. Shpjegoni se gjuha jonë ka
plot puprri të shijimit që ndihmojnë të shijojmë gjëra që janë të ëmbla, të tharta
dhe të kripura. Bëni fëmijët të shijojnë pak ujë. Shpjegoni se gjuha jonë mund
të na ndihmojë të dallojmë edhe nëse gjërat janë të lagështa ose të ftohta.

3. Lëreni secilin fëmijë të bëjë një vizatim të ushqimit të vet të parapëlqyer. Bëni
fëmijët të paraqesin vizatimet e tyre dhe të tregojnë se cilat janë ushqimet e
tyre të parapëlqyera.

4. Nxirrni pjesë të vogla gjërash që kanë pamje të njëjtë por shije të ndryshme, të
tilla si kripë dhe sheqer, apo miell dhe niseshte. Jepini secilit fëmijë një sasi të
vogël të secilit artikull që ta shijojnë. Pastaj pyetini fëmijët se çfarë shije kishte
secili artikull. Diskutoni se si disa gjëra mund të kenë pamje të njëjtë por shije
të ndryshme. (Kontrolloni me prindërit e fëmijëve që të siguroheni se asnjë nga
fëmijët nuk është alergjik ndaj ndonjërës nga gjërat që do të sillni.)

5. Këndoni “A Song of Thanks” (“Një Këngë Falënderimi”) (“Children’s Songbook”,
f. 20, fjalët gjenden në Mësimin 4).

Aktivitete Shtesë
për Fëmijët 
më të Vegjël 1. Vizatoni një formë vezake në dërrasë të zezë ose në një copë letër. Shpjegoni

se kjo formë vezake është figura e një fytyre.

• Çfarë mungon?

Ndërsa fëmijët emërtojnë sytë, veshët, hundën dhe gojën, vizatojini ato në
figurë. Pastaj rishqyrtoni se çfarë bën secila pjesë. Shprehni sa mirënjohës jeni
ju ndaj Atit Qiellor për trupin tuaj.

2. Tregoni me gisht gojën tuaj dhe thoni: “Kjo është goja ime.” Pastaj pyesni:
“A mund të më tregoni gojën tuaj?” dhe ndihmoni fëmijët të tregojnë gojën e tyre.
Përsëriteni për sytë, hundën, veshët, duart dhe këmbët. Pastaj tregoni secilën
pjesë të trupit pa i thënë emrin dhe bëni fëmijët ta emërtojnë atë. Nëse fëmijët
mund të emërtojnë të gjitha këto pjesë, ju mund të pyesni edhe për emrat e disa
pjesëve të trupit më pak të njohura për fëmijët të tilla si bërrylat, gjunjët, kyçet
e duarve dhe nyjat e këmbëve.

3. Bëjini fëmijët të ngrihen në këmbë dhe të thonë vargjet me gjeste në vijim,
duke bërë veprimet e treguara nga fjalët:

Preki Sytë e Tu

Preki sytë e tu,
Preke hundën tënde,
Preki veshët e tu,
Preki gishtat e këmbëve.

Zgjati duart e tua
Shumë lart jepi,
Madje dhe më lart
Zgjati drejt qiellit.

Vëri duart e tua
Në kokën tënde;
Ulu me qetësi
Në karrigen tënde.



Unë Kam Ndjenja
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Mësimi

21
Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë të kuptojë e të dallojë ndjenjat dhe të mësojë mënyra

si të jetë i lumtur.

Përgatitja 1. Studioni plot lutje Lluka 15:11-32.

2. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël.
b. Figura e Fytyrës së Qeshur/Ngrysur (shih modelin në fund të mësimit).
c. Shkumës dhe fshirëse.
d. Figura 1-45, Larja e Enëve; figura 1-46, Fëmijë që i Jep Lule Nënës; figura 1-

47, Fëmijë Duke u Grindur; figura 1-48, Fëmijë Luajnë me Kuba; figura 1-49,
Djali Plangprishës (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 220; 62155).

3. Bëni përgatitjet e nevojshme për çfarëdo aktivitet pasurues që dëshironi të
përdorni.

Aktivitetet 
Mësimore Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet Vëmendjeje Paraqitni figurën e Fytyrës së Qeshur/Ngrysur. Bashkë me fëmijët këndoni ose
thoni disa herë fjalët e “Smiles” (“Buzëqeshje”) (“Children’s Songbook”, f. 267).
Jepuni mundësi disa fëmijëve ta kthejnë fytyrën në pozicionin e qeshur ose të
ngrysur në çastin e duhur.

Në se sheh të ngrysur një fytyrë,
T’qëndrojë mos e ler.
Përmbys ktheje ngrysjen me nxitim
E largoje atë ngrysje me buzëqeshje.

Askush s’pëlqen fytyrë të ngrysur.
Me buzëqeshje këmbeje.
Bëje botën një vend më t’lumtur
Duke buzëqeshur përherë.

Ndjenjat Tona Shfaqen në Fytyrën dhe Veprimet Tona

• Si ndiheni kur keni një buzëqeshje në fytyrë?

• Si ndiheni kur keni një ngrysje në fytyrë?

Shpjegoni se shpesh njerëzit mund ta dallojnë se si ndihemi duke na parë fytyrën.
Bëjini fëmijët t’ju tregojnë fytyrat e tyre të lumtura.

Aktivitet Vizatoni në dërrasën e zezë katër rrathë të mëdhenj. Vizatoni tipare të thjeshta që
fytyrat të tregojnë emocione të ndryshme: lumturi, trishtim, inat dhe frikë (shih ilustri-
min më poshtë). Ndërsa vizatohet secila fytyrë, kërkojuni fëmijëve të përshkruajnë
ndjenjat e shprehura në fytyrë dhe pastaj kërkojuni t’u japin fytyrave të veta pamje
të lumtur, të trishtuar, të inatosur dhe të frikësuar.
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• Çfarë ju lumturon?

• Çfarë ju trishton?

• Çfarë ju inatos?

• Çfarë ju frikëson?

Tregojuni fëmijëve një çast kur keni qenë i trishtuar, i inatosur ose i frikësuar dhe
një çast kur keni qenë i lumtur.

Ne Mund të Mësojmë të Kontrollojmë Ndjenjat Tona

Shpjegoni se është mirë t’i shfaqim të gjitha ndjenjat e ndryshme që kemi,
por duhet t’i shfaqim ato në mënyrën e duhur, veçanërisht kur jemi të inatosur.

Paraqitni figurën 1-47, Fëmijë Duke u Grindur.

• Si mendoni se po ndihen këta fëmijë?

• Si mendoni, çfarë po i thonë njëri-tjetrit?

• Çfarë duhet të bëni kur jeni i inatosur?

Shpjegoni se ndonëse mund të ndiejmë sikur duam ta godasim, t’i bërtasim, ose
ta lëndojmë dikë kur jemi të inatosur, ne mund të mësojmë t’i shfaqim ndjenjat
tona me edukatë dhe mirësi. Kur godasim ose bërtasim, vetëm se ndihemi edhe
më të inatosur, por sjellja e mirë mund të na ndihmojë të ndihemi më mirë.

Aktivitet Lërini fëmijët të bëjnë me radhë sikur janë fëmijët e figurës. Ndihmojini ata të
mendojnë gjëra që mund t’i thonë njëri-tjetrit fëmijët e figurës në vend që të bër-
tasin apo të godasin, të tilla si: “A mund ta kem unë radhën tani?” “Eja ta bëjmë
me radhë”, “Mërzitem kur më shan”, ose “Nuk më pëlqen kur sillesh kështu”.

Paraqitni figurën 1-48, Fëmijë Luajnë me Kuba. Vini në dukje se këta fëmijë po
luajnë këndshëm së bashku dhe kanë fytyra të lumtura sepse po ndajnë lodrat
dhe po i flasin me mirësi njëri-tjetrit.

• Kush mund t’ju ndihmojë të ndiheni më mirë kur jeni të mërzitur, të inatosur,
ose të frikësuar?

Shpjegoni se kur u flasim nënave tona, etërve dhe njerëzve të tjerë që na duan, ata
mund të na ndihmojnë të kuptojmë përse ndihemi ashtu. Nëse i lutemi Atit Qiellor,
Fryma e Shenjtë mund të na ndihmojë të ndihemi më mirë. Fryma e Shenjtë do të
na ndihmojë të dimë ç’të bëjmë që të mund të jemi sërish të lumtur.

Aktivitet Bëjini fëmijët të ngrihen në këmbë dhe të përsërisin disa herë vargjet me gjeste
në vijim:
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Ndjenjat e Mia

Kur shumë i trishtuar jam nganjëherë (jepini fytyrës pamje të trishtuar),
Mami im më përqafon. I gëzuar jam atëherë 
(përqafoni veten dhe jepini fytyrës pamje të lumtur).

Nganjëherë kur shumë i inatosur jam (jepini fytyrës pamje të inatosur),
Largohem dhe me Babin flas (ecni në vendnumëro dhe tundni kokën, sikur po flisni).

Nëse ndonjëherë diçka më frikëson (jepini fytyrës pamje të frikësuar),
Një lutje them që të më qetësojë (kryqëzoni krahët).

Atëherë kur dal jashtë që të luaj,
Do të jem çdo ditë i gëzuar (jepini fytyrës pamje të lumtur).

Ne Jemi të Lumtur Kur Ndihmojmë të Tjerët

Paraqitni figurën 1-46, Fëmijë që i Jep Lule Nënës.

• Si mendoni se ndihen njerëzit në këtë figurë?

• Përse mendoni se ata ndihen ashtu?

• Si ndiheni ju kur i jepni diçka dikujt?

Paraqitni figurën 1-45, Larja e Enëve.

• Çfarë po bën kjo vajzë?

• Si mendoni se ndihet vajza në figurë? Pse?

• Si ndiheni ju kur ndihmoni dikë?

Aktivitet Ndihmoni fëmijët të bëjnë vargjet me gjeste të mëposhtme:

Kur Ndihmoj Ndihem i Lumtur

Më pëlqen të ndihmoj mamin (bëni sikur po vini një përparëse);
Ajo duhet të bëjë kaq shumë.
E ndihmoj të fshijë pjatat (bëni sikur po fshini pjatat)
E t’ushqej’ foshnjën gjithashtu (bëni sikur po ushqeni një foshnjë me biberon).

Më pëlqen të ndihmoj babin (bëni sikur po vishni doreza kopshti);
Ai duhet të bëjë kaq shumë (bëni sikur po prisni kaçube ose
po shkulni barëra të këqija).
Unë e ndihmoj atë në kopsht (bëni sikur po ujitni bimët)
Derisa puna e tij t’marrë fund.

Kur ndihmoj ndihem i lumtur (tregoni me gisht fytyrën me buzëqeshje).
Dhe ndihem mirë shumë (vendosni duart në supet e kundërta dhe përqafoni veten).
Sepse kur ndihmoj të tjerët (hapni krahët fort),
Atë që duhet, bëj unë (tundni kokën dhe kryqëzoni krahët)!

Ati Qiellor dhe Jezusi Duan që Ne të Jemi të Lumtur

Shpjegoni se Ati Qiellor dhe Jezusi duan që ne të jemi të lumtur. Ata e dinë se
ne mund të jemi të lumtur kur bëjmë atë që ata na thonë të bëjmë.

Mësimi 21



86

Tregim Paraqitni figurën 1-49, Djali Plangprishës dhe tregoni historinë që gjendet tek
Lluka 15:11-32. Vini në dukje ndjenjat e ndryshme të shprehura nga babai dhe
bijtë e tij. Ndërsa shprehet secila nga ndjenjat, ju mund të vini një fëmijë të tre-
gojë fytyrën përkatëse tek dërrasa e zezë. Për shembull, ju mund të thoni: Një
djalë donte të largohej nga shtëpia dhe të shkonte tej, në një vend të largët. Kur
u largua, babai i tij u trishtua. Pas pak kohe, miqtë e djalit e lanë atë. Ai u ndie i
trishtuar. Pas pak, ai nuk kishte më para. Ai ishte i frikësuar sepse ishte i uritur
dhe askush nuk i dha ndonjë ushqim … e kështu me radhë.

• Si mendoni se u ndie biri kur u kthye në shtëpi?

• Përse qe i lumtur ati kur biri i tij u kthye? (Shih Lluka 15:24.)

• Përse u zemërua vëllai i madh kur u kthye vëllai i vogël? (Shih Lluka 15:28-30.)
Çfarë mund të bënte ai që të ishte sërish i lumtur?

Dëshmia Siguroni fëmijët se gjithkush nganjëherë ndihet i lumtur, i trishtuar, i mërzitur apo i
frikësuar. Ne duhet të mësojmë t’i shfaqim këto ndjenja në mënyrën e duhur.
Kujtojini fëmijët se Ati Qiellor dhe Jezusi duan që ne të jemi të lumtur. Tregojuni
fëmijëve se sa i lumtur ndiheni ju kur bëni atë që duan të bëjmë ne Ati Qiellor dhe
Jezusi.

Aktivitete 
Pasurimi Zgjidhni disa nga këto aktivitete për t’i përdorur gjatë mësimit.

1. Bëni fëmijët të qëndrojnë në një rreth. Kërkojuni t’i mbajnë buzët drejt dhe të
mos buzëqeshin. Pastaj nisni një buzëqeshje përqark rrethit duke buzëqeshur
dhe duke thënë fjalët në vijim: “Do t’i jap një buzëqeshje (emri i fëmijës).”
Fëmija që përmendët duhet të buzëqeshë tani dhe të përsërisë frazën, duke
thënë emrin e fëmijës pranë. Vazhdoni derisa të gjithë fëmijët në rreth të jenë
duke buzëqeshur.

Kujtoni fëmijët se kur u buzëqeshim të tjerëve, shpesh edhe ata do të na
përgjigjen me buzëqeshje. Është e vështirë të jesh i trishtuar, i inatosur, ose i
frikësuar kur je duke buzëqeshur.

2. Bëni fëmijët të mendojnë për diçka që mund të bëjnë, e cila i lumturon. Hidhini
një fëmije një qese lecke ose një objekt të butë dhe ndërkohë thoni “(Emri i
fëmijës) është i lumtur kur ___.” Bëni fëmijën ta plotësojë frazën me diçka që e
bën të lumtur dhe t’ua japë përsëri qesen. Vazhdoni derisa çdo fëmijë të ketë
pasur një radhë.

3. Tregoni një histori për një fëmijë që bën diçka të këndshme për nënën e vet, si
për shembull kryen një detyrë në shtëpi. Mamaja nuk e di se kush e ndihmoi,
prandaj e pyet secilin fëmijë në shtëpi se cili e ndihmoi. Kur shkon tek fëmija që
e kreu veprimin e këndshëm, ajo e di se e ka bërë ky fëmijë, nga buzëqeshja e
gëzuar e fëmijës. Fëmija ndihet i lumtur sepse ka bërë diçka të këndshme.
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Aktivitete Shtesë
për Fëmijët 
më të Vegjël 1. Ndërsa thoni vargjet e mëposhtme, udhëhiqini fëmijët në veprime. Përsëritni

nëse fëmijët e dëshirojnë.

Bëji Ditët të Lumtura

Dy sy për të parë gjëra t’mira për t’bërë (tregoni sytë me gisht),
Dy buzë për të buzëqeshur ditën e tërë (buzëqeshni fort).
Dy veshë, çka të tjerët thonë, për të dëgjuar (bëni duart si kupë rreth veshit),
Dhe për të mbledhur gjith’ lodrat, dy duar
(bëni sikur po mblidhni lodrat dhe po i largoni).

Për të thënë fjalë të mira çdo ditë, një gjuhë (tregoni gojën me gisht),
Për të punuar dhe luajtur, një zemër të butë (mbani duart mbi zemër).
Dy këmbë që vrapojnë me gëzim (tregoni këmbët me gisht)—
Bëjnë ditë të lumtura për secilin.

2. Thoni fjalët e “If You’re Happy” (Nëse Je i Lumtur”) (“Children’s Songbook”,
f. 266; shih fjalët në Mësimin 39) dhe bëni veprimet e treguara nga fjalët.
Përsëriteni me fraza të tjera si ato të sugjeruara në paragrafin para fjalëve në
mësimin 39.

3. Bëni fëmijët të bëjnë një fytyrë të lumtur, një fytyrë të trishtuar, një fytyrë të
mërzitur dhe një fytyrë të lodhur. Shpjegoni se ata mund ta tregojnë me fjalë se
si ndihen në vend që të thërrasin apo të qahen. Kur flasim për ndjenjat tona,
shpesh ne ndihemi më mirë.

Mësimi 21





Unë Mund të 
Bëj Shumë Gjëra
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Mësimi

22
Qëllimi Të ndihmojë çdo fëmijë të dijë që, si fëmijë të Atit Qiellor, secili prej nesh mund

të bëjë shumë gjëra.

Përgatitja 1. Studioni plot lutje 1 Samueli 17.

2. Kontaktoni prindërit e secilit fëmijë në klasë për të gjetur një gjë që fëmija
mund ta bëjë mirë ose po mëson ta bëjë.

3. Përgatitni copa letre me udhëzime të thjeshta, të tilla si përplasni duart, numëroni
deri në tre, ecni rreth dhomës, kërceni, vizatoni një rreth (në dërrasë të zezë ose
në një copë letër), qëndroni me një këmbë, kryqëzoni krahët, ose tregoni me
gisht diçka që ka ngjyrën blu. Përgatitni të paktën aq copa letre sa ka fëmijë në
klasë. Jini të ndjeshëm ndaj fëmijëve në klasën tuaj që kanë paaftësi fizike dhe
sigurohuni që të përfshini gjëra që ata mund të bëjnë.

4. Shkruani emrin e secilit fëmijë në një copë të veçantë letre.

5. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël.
b. Një kallam peshkimi të vogël (sipas dëshirës; shih mësimin 11).
c. Enë për të mbajtur emrat (sipas dëshirës).
d. Figura 1-5, Familja me një Foshnjë (62307); figura 1-10, Lutja Familjare

(62275); figura 1-38, Fëmijë që Luajnë me Top; figura 1-50, Unë Mund të
Vishem; figura 1-51, Një Familje që Punon së Bashku; figura 1-52, Davidi
Mund Goliathin (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 112; 62073).

6. Bëni përgatitjet e nevojshme për çfarëdo aktivitet pasurues që dëshironi të
përdorni.

Shënim për mësuesin: Jini të ndjeshëm ndaj ndjenjave të kujtdo fëmije në klasën
tuaj që ka paaftësi fizike. Përqendrohuni në gjërat që trupat e tyre mund të bëjnë,
jo në paaftësitë e tyre.

Aktivitetet 
Mësimore Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet Vëmendjeje Palosni copat e letrës me emrat e fëmijëve dhe vendosini ato në një enë ose në
dysheme. Bëni një fëmijë të përdorë kallamin e peshkimit ose dorën e vet për të
kapur një nga copat e letrës. Kërkojini fëmijës, emri i të cilit u tërhoq, të qëndrojë
pranë jush. Tregojini klasës diçka që ky fëmijë mund ta bëjë mirë ose po mëson
ta bëjë. Përsëriteni derisa çdo fëmijë të ketë patur një radhë për të zgjedhur një
emër dhe ju keni thënë diçka për secilin fëmijë. Përgëzojini fëmijët për atë që
mund të bëjnë dhe po mësojnë të bëjnë.
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Trupat Tanë Mund të Bëjnë Shumë Gjëra

Këngë Këndoni bashkë me fëmijët “Fëmi i Per’ndis’ Jam” 
(“Himne dhe Këngë të Fëmijëve”, f. 58).

Fëmi i Per’ndis’ jam,
këtu ai më çoi,
në tok’ më dha, o, një shtëpi
me prindër kaq të mir’.

Tregom’, drejtom’, pran’ ti më rri,
rrugën që ta gjej.
Çfar’ të bëj ti më mëso
të rroj me të në qiej.

• Cili është ati i shpirtit tuaj?

• Cili ju dërgoi këtu në tokë që të merrni një trup?

Rikujtoni me fëmijët se Ati Qiellor e planifikoi që ne të vinim në tokë e të merrnim
trupa. Shpjegoni se Ai do që ne të mësojmë të bëjmë shumë gjëra me trupat tanë
dhe dëshiron që ne t’i përdorim trupat tanë në mënyrën e saktë që të mund të
bëhemi si Ai.

• Çfarë mund të bëni me duart tuaja, këmbët tuaja, gojën tuaj, sytë tuaj?

Paraqitni figurën 1-5, Familja me një Foshnjë.

• Çfarë mendoni se mund të bëjë kjo foshnjë?

Bëni pyetjet në vijim ose të ngjashme me to për të vënë në dukje sa shumë gjëra
kanë mësuar të bëjnë fëmijët që kur ishin foshnja.

• A mund të ecë një foshnjë?

• A mund të flasë një foshnjë?

• A mund të ushqehet vetë një foshnjë?

• A mund të vishet vetë një foshnjë?

• A mund të bëjë kollotumba një foshnjë?

• A mund të këndojë këngë një foshnjë?

• A mund t’i japë biçikletës me tre rrota një foshnjë?

Shpjegoni se fëmijët po rriten dhe se ata do të mësojnë të bëjnë shumë më tepër
gjëra. Një e nga një paraqitni figurat 1-10, 1-38, 1-50 dhe 1-51. Lëreni një fëmijë të
mbajë një figurë ndërsa fëmijët e tjerë shpjegojnë se çfarë po ndodh në figurë. Pasi
fëmijët të përgjigjen, lavdërojini për gjërat që ata e njohën se mund t’i bëjë trupi ynë.

Aktivitet Lëreni secilin fëmijë të zgjedhë një copë letër me një udhëzim të shkruar në të.
Lexoni udhëzimin me zë të lartë dhe bëni fëmijën të bëjë atë që thuhet. Lëreni
secilin fëmijë të ketë një radhë.

• Çfarë po mësoni të bëni tani?

• Çfarë dëshironi të mësoni të bëni kur të jeni më i madh?

Tregojuni fëmijëve se ju jeni mirënjohës ndaj Atit Qiellor që ne kemi një trup që
mund të bëjë kaq shumë gjëra.
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Ati Qiellor Mund të na Ndihmojë të Bëjmë Shumë Gjëra

Tregojuni fëmijëve se nganjëherë ne na kërkohet të bëjmë gjëra që janë të vështira.

• Çfarë jeni përpjekur të bëni që ka qenë e vështirë?

• Cilët mund të na ndihmojnë të mësojmë të bëjmë këto gjëra? (Prindërit, vëllezërit
dhe motrat, mësuesit.)

• Cilit mund t’i lutemi për ndihmë kur na duhet të bëjmë diçka të vështirë?
(Atit Qiellor.)

Shpjegoni se Jezu Krishti gjithashtu mund të na ndihmojë kur gjërat janë të
vështira të bëhen.

Tregim Paraqitni figurën 1-52, Davidi Mund Goliathin dhe thoni tregimin e Davidit dhe
Goliathit, siç gjendet tek 1 Samueli 17. Shpjegoni se Jezusi e ndihmoi Davidin të
bënte një gjë të vështirë.

• Cili po e frikësonte ushtrinë izraelite? (Shih 1 Samueli 17:4-8.)

• Tek cili u mbështet Davidi që ta ndihmonte? (Shih 1 Samueli 17:37.)

Dëshmia Shprehni sa mirënjohës jeni ju ndaj Atit Qiellor për trupin tuaj dhe gjërat e
shumta që mund të bëjë ai. Nxitini fëmijët t’i kërkojnë Atit Qiellor t’i ndihmojë ata
që ta përdorin trupin e tyre për të bërë gjëra të mira.

Aktivitete 
Pasurimi Zgjidhni disa nga këto aktivitete për t’i përdorur gjatë mësimit.

1. Bashkë me fëmijët, këndoni ose thoni fjalët e “Do As I’m Doing” (“Bëni Siç Bëj
Unë”) (“Children’s Songbook”, f. 276, shih fjalët në Mësimin 36) ose “Fun to
Do” (“Zbavitemi Kur Bëjmë”) (“Children’s Songbook”, f. 253, fjalët gjenden në
Mësimin 9) dhe bëni veprimet përkatëse. Lërini fëmijët të sugjerojnë veprime
për vargje të tjera.

2. Jepuni fëmijëve letër e lapsa dylli dhe lëreni secilin fëmijë të vizatojë një ose
më shumë gjëra që ai ose ajo mund të bëjë. Shkruani Unë mund të bëj shumë
gjëra në letrën e secilit fëmijë.

3. Ndihmoni fëmijët të vendosin për diçka që mund të bëjnë në shtëpi që të
ndihmojnë dikë, të tilla si të shtrojnë tavolinën, të fshijnë dyshemenë ose të
ushqejnë një kafshë të shtëpisë. Kujtojuni që t’ua thonë prindërve të tyre pas
Fillores, kështu që prindërit të mund t’i ndihmojnë ta kujtojnë që ta bëjnë.

4. Përsëritni disa nga aktivitetet e përshtatshme në mësimet 16 deri 20.

Mësimi 22
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Aktivitete Shtesë
për Fëmijët 
më të Vegjël 1. Bëjini fëmijët të ngrihen në këmbë dhe të thonë fjalët e mëposhtme. Përdorni

veprime kruspullosëse për strofën e parë dhe veprime tendosjeje për strofën
e dytë.

Dikur isha një foshnjë, foshnjë, foshnjë,
Dikur isha një foshnjë, i vogël, i vogël, i vogël.

Tani po rritem më i madh, më i madh, më i madh,
Tani po rritem më i madh, i gjatë, i gjatë, i gjatë!

Lërini fëmijët të flasin për gjërat që kanë mësuar të bëjnë që kur ishin foshnja.

2. Demonstroni një veprim të tillë si hedhja pupthi, duartrokitja, kërcimi dhe kërkojuni
fëmijëve të emërtojnë se çfarë po bëni ju. Pastaj bëni fëmijët të bëjnë të njëjtin
veprim. Jepini secilit fëmijë një radhë që të demonstrojë një veprim. Bëni fëmijët e
tjerë të thonë se cili është veprimi dhe pastaj ta imitojnë.
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Mësimi

23
Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë të kuptojë se Ati Qiellor planifikoi që secili prej nesh t’i

përkasë një familjeje që ka nevojë për ne dhe që na do.

Përgatitja 1. Studioni plot lutje Lluka 1:26-35.

2. Njihuni me familjet e fëmijëve të klasës tuaj dhe përgatituni të përmendni diçka
pozitive që po ndodh në secilën prej tyre, të tillë si lindja e një foshnje, një vëlla
apo një motër në mision, ose një ekskursion familjar.

3. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël.
b. Shkumës dhe fshirëse.
c. Figura 1-5, Familja me një Foshnjë (62307); figura 1-7, Një Familje e Dashur;

figura 1-16, Skenë nga Lindja e Krishtit (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit
201; 62495); figura 1-23, Një Fole me Zogj të Porsalindur; figura 1-51, Një
Familje që Punon së Bashku (62313); figura 1-53, Zbavitje në Familje (62384).

4. Bëni përgatitjet e nevojshme për çfarëdo aktivitet pasurues që dëshironi të
përdorni.

Shënim për mësuesin: Jini të ndjeshëm ndaj situatave familjare të fëmijëve në
klasën tuaj. Ndihmoni fëmijët të kuptojnë se gjëja e rëndësishme në një familje
nuk është numri i njerëzve në të, por që pjesëtarët e familjes e duan dhe kujde-
sen për njëri-tjetrin.

Aktivitetet 
Mësimore Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet Vëmendjeje Paraqitni figurën 1-23, Një Fole me Zogj të Porsalindur. Lërini fëmijët të flasin për
figurën dhe të dallojnë zogjtë në fole.

• Cili e ndërtoi folenë për zogjtë e porsalindur?

• Përse zogjtë e porsalindur kanë nevojë për një nënë dhe një atë që të kujdesen
për ta? (Që t’i ushqejnë, t’i mbajnë ngrohtë dhe t’i mbrojnë nga rreziku.)

• Kur zogjtë e porsalindur të rriten e të forcohen pak, cili do t’i mësojë të fluturojnë?

Shpjegoni se zogjtë e porsalindur i përkasin një familjeje që do të ndihmojë të
kujdeset për nevojat e tyre.

Unë i Përkas një Familjeje

• A keni ju një familje?

• Përse keni nevojë për një familje që të kujdeset për ju?

Paraqitni figurën 1-5, Familja me një Foshnjë. Rikujtoni që Ati Qiellor planifikoi që
secili prej nesh të vinte në tokë dhe të ishte pjesë e një familjeje. Shpjegoni se kur
lind një foshnjë, foshnja nuk mund të kujdeset për veten. Foshnja nuk mund të
ushqehet apo të vishet vetë. Asaj i duhet një familje që të kujdeset për të.
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• Cili u kujdes për ju kur u lindët?

• Cilat janë disa gjëra që bëri për ju familja juaj kur ishit foshnjë?

• Cilat janë disa gjëra që bën tani për ju familja juaj?

• Cili e planifikoi që ju t’i përkisni një familjeje?

Ndihmoni fëmijët të kuptojnë se sa të lumtura ishin familjet e tyre kur ata u lindën.
Theksoni se sa shumë i duan ata prindërit dhe pjesëtarët e tjerë të familjes dhe
dëshirojnë që ata të jenë të lumtur.

Këngë Ndihmoni fëmijët të këndojnë ose të thonë fjalët e “Fëmi i Per’ndis’ Jam”
(“Himne dhe Këngë të Fëmijëve”, f. 58).

Fëmi i Per’ndis’ jam,
këtu ai më çoi,
në tok’ më dha, o, një shtëpi
me prindër kaq të mir’.

Tregom’, drejtom’, pran’ ti më rri,
rrugën që ta gjej.
Çfar’ të bëj ti më mëso
të rroj me të në qiej.

Paraqitni figurën 1-16, Skenë nga Lindja e Krishtit dhe shpjegoni se Jezusi u lind
në një familje kur erdhi në tokë (shih Lluka 1:26-35).

• Cilët janë njerëzit në këtë figurë?

• Cila është nëna e Jezusit?

• Cili është ati i Jezusit? (Kujtoni fëmijët se Ati Qiellor është ati i Jezusit; Jozefi ishte
një burrë i mirë i zgjedhur nga Ati Qiellor për t’u kujdesur për Marien dhe Jezusin.)

• Si mendoni ju, çfarë ndienin Maria dhe Jozefi për Jezusin?

• Si mendoni ju, çfarë bënë Maria dhe Jozefi që të kujdeseshin për Jezusin foshnjë?

• Cili planifikoi që Jezusi të kishte një familje që ta donte dhe të kujdesej për të?

Ati Qiellor dhe Jezusi e Duan Çdo Familje

Paraqitni figurën 1-7, Një Familje e Dashur. Shpjegoni se disa familje kanë një
nënë e një atë dhe disa familje kanë vetëm një prind. Disa familje kanë një gjysh
apo gjyshe, ose një person tjetër që ndihmon në kujdesin për fëmijët. Disa fami-
lje kanë shumë fëmijë, ndërsa familje të tjera kanë një fëmijë ose asnjë fëmijë.
Ndihmoni fëmijët të kuptojnë se çdo familje është e ndryshme dhe se Ati Qiellor
e Jezusi e duan secilën familje.

Aktivitet Ftoni secilin fëmijë të tregojë për familjen e tij apo të saj. Një e nga një, ndihmoni
secilin fëmijë të vizatojë figura konturi në dërrasë të zezë për të përfaqësuar pje-
sëtarët e familjes së vet. Bëni fëmijën të thotë me zë të lartë emrin e secilit pjesë-
tar të familjes dhe pastaj numërojini pjesëtarët e familjes. Ndërsa përfundon
secili fëmijë, tregojini klasës diçka që keni mësuar për familjen e fëmijës.



95

Ati Qiellor dhe Jezusi Duan që Pjesëtarët e 
Familjes të Tregojnë Dashuri për Njëri-Tjetrin

Këngë Ndihmoni fëmijët të këndojnë ose të thonë fjalët e “A Happy Family” (“Një
Familje e Lumtur”) (“Children’s Songbook”, f. 198).

Unë e dua mamin; dhe ajo më do.
Ne e duam babin, po e duam fort;
Ai na do ne dhe shiheni vetë,
Një familje e lumtur jemi ne.

(Nga “Merrily We Sing”, © 1948, 1975 prej Pioneer Music Press, Inc. 
[një ndarje e Jackman Music]. Përdoret me leje.)

• Nga e dini se familja juaj ju do?

• Çfarë bëni ju që t’u tregoni pjesëtarëve të familjes se i doni?

Paraqitni figurën 1-53, Zbavitje në Familje.

• A është kjo një familje e lumtur? Nga e dini këtë?

• Çfarë ju pëlqen të bëni bashkë me familjen tuaj?

• Kur të gjithë janë të sjellshëm me njëri-tjetrin, si ndiheni ju?

Paraqitni figurën 1-51, Një Familje që Punon së Bashku.

• Çfarë po bën kjo familje?

• Çfarë bëni ju që të ndihmoni familjen tuaj?

• Si ndiheni ju kur ndihmoni pjesëtarët e familjes tuaj?

Aktivitet Bëni fëmijët të mendojnë për mënyra të ndryshme si mund të ndihmojnë familjet
e tyre në shtëpi, të tilla si të mbledhin lodrat, të luajnë me foshnjën, ose të ndi-
hmojnë në larjen e enëve. Bëjini fëmijët t’i interpretojnë idetë e tyre. Nxitini fëmijët
t’i ndihmojnë familjet e tyre gjatë javës.

Dëshmia Ndani ndjenjat tuaja të mirënjohjes ndaj Atit Qiellor për bekimin që jeni pjesë e
një familjeje.

Aktivitete 
Pasurimi Zgjidhni disa nga këto aktivitete për t’i përdorur gjatë mësimit.

1. Këndoni përsëri “A Happy Family” (“Një Familje e Lumtur”). Zgjidhni katër fëmijë
që të jenë si familja në këngë. Bëni ata të mbajnë shenja që të tregojnë se cilin
pjesëtar të familjes përfaqëson secili. Qëndroni pas katër fëmijëve dhe tregoni
me gisht kokën e fëmijës përkatës ndërsa këndoni ose thoni fjalët bashkë me
fëmijët. Përsëriteni këngën, duke lejuar fëmijë të tjerë që të luajnë rolin e
pjesëtarëve të familjes. Vazhdoni derisa çdo fëmijë të ketë patur një radhë.

2. Tregojuni fëmijëve mbi udhëzimet e Mbretit Beniamin për familjet, siç gjenden
tek Mosia 4:14-15. Lexoni me zë të lartë gjysmën e fundit të vargut 15. Bëni
fëmijët të sugjerojnë mënyra se si pjesëtarët e një familjeje mund të duan dhe
t’i shërbejnë njëri-tjetrit.

3. Ndihmoni fëmijët të bëjnë lojën me gjeste në vijim:

Mësimi 23
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Familja Ime

Këtu është mami im e këndshme (tregoni gishtin tregues);
Këtu është babi im i gjatë (tregoni gishtin e mesit).
Këtu është motra ime më e madhe (tregoni gishtin e unazës),
Dhe kjo nuk është e gjitha.
Këtu është vëllai im foshnjë (tregoni gishtin e vogël),
I vogël, fare i vogël natyrisht.
Cili është ky personi tjetër (tregoni gishtin e madh)?
Ju e dini, jam unë sigurisht.
Një, dy, tre, katër, pesë, pra shihe (prekni secilin gisht ndërsa numëroni),
Bëjnë një familje shumë të këndshme!

Ndihmoni secilin fëmijë të ngrejë lart numrin përkatës të gishtave që të
përfaqësojë numrin e njerëzve në familjen e vet (nëse familja e një fëmije ka më
shumë se dhjetë vetë, bëni ta ndihmojë një fëmijë tjetër). Ndihmoni secilin fëmijë
të përsërisë dy vargjet e fundit të vjershës, duke njehsuar numrin e njerëzve në
familjen e vet para se të thotë “Bëjnë një familje shumë të këndshme!”

Aktivitete Shtesë
për Fëmijët 
më të Vegjël 1. Paraqitni figurën 1-23, Një Fole me Zogj të Porsalindur. Ndihmoni fëmijët të

bëjnë veprimet e “Birds in the Tree” (“Zogj në Pemë”) (“Children’s Songbook”,
f. 241) ndërsa ju këndoni ose thoni fjalët:

Do të gjejmë një folezë (bëni duart si kupë së bashku)
Tek një pemë nëpër degë (mbani krahët lart të rrumbullakosura mbi kokë).
Le të shohim sa janë vezë;
Ato janë një, dy, tre (ngrini lart një, dy dhe tre gishta).
Zogu nënë rri në fole (bëni si kupë dorën e majtë; vendosni dorën e djathtë sipër)
Që të treja vezët të ngrohë (ngrini lart tre gishta).
Zogu babë fluturon përreth (lëvizni krahët sikur fluturoni)
Që familjen ai të mbrojë.

2. Thoni fjalët e “Here We Are Together” (“Këtu Jemi së Bashku”) 
(“Children’s Songbook”, f. 261).

Këtu jemi së bashku, së bashku, së bashku;
Oh, këtu jemi së bashku me familjen.
Është babi dhe mami dhe motra dhe vëllai;
Oh, k’tu jemi tok në k’të ditë t’shkëlqyer plot diell.

3. Ndihmoni fëmijët të bëjnë veprimet për vargjet me gjeste vijuese ndërkohë
që ju thoni fjalët:

Familja Ime

Ashtu si dhe zogjtë nëpër pemë lart (përplasni krahët si krahë shpendi),
Familjen time dhe unë e kam (tregoni veten me gisht).
Ata më japin ushqim (bëni sikur po hani)
Dhe më mësojnë të luaj (hidhuni),
Që gjithë ditën t’jem i sigurt dhe i lumturuar (buzëqeshni fort).

4. Thoni fjalët e mëposhtme ose këndojini ato me çfarëdo melodie që t’u përshtatet:

Mami të do ty, Mami të do ty.
Edhe Babi krejt, edhe Babi krejt.
Në familjen tënde, në familjen tënde,
Të duan vërtet, të duan vërtet.
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Mësimi

24
Qëllimi Të nxitë secilin fëmijë të shfaqë dashuri për vëllezërit dhe motrat e veta.

Përgatitja 1. Studioni plot lutje Eksodi 1:22-2:10.

2. Me miratimin e presidentes suaj të Fillores, ftoni një nënë të sjellë në klasë
foshnjën e saj. Kërkojini asaj të flasë se si kujdeset për foshnjën e saj, përfshirë
gjërat që bëjnë ajo dhe familja e saj që foshnja të jetë e sigurt. Nxiteni atë të
tregojë për dashurinë që ndien për foshnjën e saj. Nëse nuk ka disponibël një
nënë me foshnë, ju mund të ftoni një nënë që të vijë me fotografi të fëmijës së
saj kur ishte foshnjë.

3. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël.
b. Një kukull foshnjë.
c. Figura 1-2, Moisiu në Xunkthe (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 106;

62063); figura 1-13, Jozef Smith (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit
400; 62449).

4. Bëni përgatitjet e nevojshme për çfarëdo aktivitet pasurues që dëshironi të
përdorni.

Shënim për mësuesin: Ndërsa zhvilloni këtë mësim, jini të ndjeshëm ndaj ndjenjave
të fëmijëve në klasën tuaj që nuk kanë asnjë vëlla ose motër.

Aktivitetet 
Mësimore Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet Vëmendjeje Paraqitiani nënën klasës dhe bëjeni atë t’u flasë fëmijëve për foshnjën e vet. Lërini
fëmijët t’i bëjnë pyetje nënës për foshnjën e vet. Bëni nënën të shpjegojë se sa e
ngazëllyer ishte familja që u erdhi një foshnjë në shtëpi.

Ne Mund t’i Duam Vëllezërit e Motrat Tona

• A ka ndonjë prej jush një vëlla ose motër që është foshnjë?

Lërini fëmijët që kanë një vëlla ose motër foshnjë që të flasin për foshnjën dhe të
tregojnë se si u përgatitën familjet e tyre për foshnjën.

• A ka ndonjë prej jush një vëlla ose motër më të madhe?

Lërini fëmijët të flasin për pak çaste për vëllezërit dhe motrat e tyre. Kujtojini fëmijët
se në mësimin e mëparshëm ju keni folur se si të gjitha familjet janë të ndryshme.
Disa njerëz kanë shumë vëllezër e motra dhe disa njerëz kanë vetëm pak, ose nuk
kanë fare. Pavarësisht se sa vëllezër apo motra të kemi, ne duhet t’i duam ata dhe
të sillemi mirë me ta.

Tregim Paraqitni figurën 1-13, Jozef Smith dhe shpjegoni se Profeti Jozef Smith, Presidenti i
parë i Kishës, kishte një vëlla që quhej Hajrëm, të cilin e donte shumë. Hajrëmi dhe
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Jozefi ishin shokë të mirë dhe e ndihmuan njëri-tjetrin gjatë jetës së tyre. Me fjalët
tuaja, tregoni historinë e mëposhtme të një kohe kur Hajrëm ndihmoi Jozefin:

Kur Jozef Smithi ishte djalë i vogël, ai u sëmur rëndë. Ai pati një infeksion në këmbë
që i shkaktonte shumë dhembje. Nëna e tij u sëmur ngaqë kujdesej për të natë e
ditë dhe kishte nevojë të pushonte. Vëllai më i madh i Jozefit, Hajrëmi, pyeti nëse
mund ta zëvendësonte ai nënën. Prindërit e Hajrëmit e dinin se mund të kishin
besim tek ai se do të kujdesej mirë për Jozefin, kështu që pranuan. Hajrëm qëndroi
pranë vëllait të tij që po vuante, pothuajse pa ndërprerje për disa ditë. Ai e mbante
këmbën e Jozefit në duart e tij, që ishte e vetmja mënyrë se si mund t’ia lehtësonte
pak dhembjen e tmerrshme (shih Lucy Mack Smith, “History of Joseph Smith”, red.
Preston Nibley [Salt Lake City: Bookcraft, 1954], f. 55).

• Nga e dini se Hajrëmi e donte vëllanë e tij Jozefin?

Shpjegoni se një mënyrë se si mund ta shfaqim dashurinë tonë për vëllezërit dhe
motrat tona, është duke i ndihmuar ata.

Ne Mund t’i Ndihmojmë Vëllezërit e Motrat Tona

• Si mund t’i ndihmoni vëllezërit e motrat tuaja?

• Si ju ndihmojnë vëllezërit e motrat tuaja?

Aktivitet Përshkruani disa veprime që tregojnë se si fëmijët mund të reagojnë ndaj vëllezërve
dhe motrave të tyre. Bëni fëmijët të ngrenë lart gishtin e madh të dorës nëse veprimi
është një mënyrë për ndihmuar një vëlla ose motër dhe bëjini ta drejtojnë poshtë
nëse veprimi nuk e ndihmon vëllanë ose motrën. Ju mund të dëshironi të përdorni
disa nga idetë vijuese:

• E lini motrën të luaj me lodrën tuaj të re.

• Merrni hua topin e vëllait tuaj pa i marrë leje.

• Ndihmoni motrën tuaj të mbledhë lodrat e saj.

• I kërkoni leje vëllait që të luani me topin e tij.

• Kundërshtoni të luani një lojë me motrën tuaj.

• Jini i sjellshëm kur vëllai juaj është i trishtuar.

• Luani me motrën tuaj kur ajo është vetëm.

Ne mund të ndihmojmë për vëllezërit e motrat tona foshnja

Shpjegoni se nganjëherë është e vështirë kur lind një foshnjë e re në familje, sepse
foshnja merr shumë nga koha dhe vëmendja e prindërve. Ndihmoni fëmijët të kup-
tojnë se, ndonëse prindërit mund të jenë të zënë me foshnjën e vogël, ata përsëri i
duan të gjithë fëmijët e tjerë të tyre. Kujtoni fëmijët se një foshnjë ka nevojë për
ndihmë pothuajse për gjithçka, ndërsa fëmijët më të rritur (si ata në klasën tuaj)
mund të bëjnë shumë gjëra për vete dhe për një vëlla ose motër foshnjë.

• Si mund të ndihmoni prindërit për një vëlla ose motër foshnjë?

Aktivitet Tregojuni fëmijëve se si ta mbajnë me kujdes kukullën foshnjë. Mësojuni atyre
një ninullë të thjeshtë ose këndoni “Fëmi i Per’ndis’ Jam” (“Himne dhe Këngë të
Fëmijëve”, f. 58) ndërsa ata e mbajnë kukullën me radhë.
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Fëmi i Per’ndis’ jam,
këtu ai më çoi,
në tok’ më dha, o, një shtëpi
me prindër kaq të mir’.

Tregom’, drejtom’, pran’ ti më rri,
rrugën që ta gjej.
Çfar’ të bëj ti më mëso
të rroj me të në qiej.

Tregim Shpjegoni se Moisiu kishte një motër më të madhe që e donte dhe e ndihmoi
atë kur ishte foshnjë. Duke përdorur figurën 1-2, Moisiu në Xunkthe, shqyrtoni
historinë e Moisiut foshnjë, siç gjendet tek Eksodi 1:22-2:10. Theksoni se si
Miriami vëzhgoi vëllanë e saj foshnjë.

• Si e ndihmoi Miriami Moisiun foshnjë?

Dëshmia Ndani ndjenjat tuaja për rëndësinë e madhe që ka që vëllezërit e motrat ta ndi-
hmojnë e ta duan njëri-tjetrin. Nëse është e mundur, ndani një përvojë vetjake
nga fëmijëria kur ju dhe vëllai ose motra juaj ndihmuat njëri-tjetrin. Kujtoni fëmijët
se kur ndihmojmë vëllezërit dhe motrat tona, ne po shfaqim dashurinë tonë për
ta. Shprehni sa mirënjohës jeni ju ndaj Atit Qiellor që na ka vendosur në familje.

Aktivitete 
Pasurimi Zgjidhni disa nga këto aktivitete për t’i përdorur gjatë mësimit.

1. Jepuni fëmijëve letër e lapsa dylli dhe bëjini të vizatojnë figurat e vëllezërve ose
motrave të tyre. Lërini fëmijët të tregojnë me radhë vizatimet e tyre dhe të flasin
për vëllezërit dhe motrat e tyre. Nxitini fëmijët të tregojnë gjëra që ju pëlqejnë të
bëjnë me vëllezërit dhe motrat e tyre.

2. Siguroni fotografinë kur ka qenë foshnjë të secilit fëmijë dhe bëni fëmijët të
gjejnë se cili është foshnja. (Sigurohuni që t’ia ktheni fotografitë të pa dëmtuara
prindërve.) Kujtoni fëmijët që kanë vëllezër dhe motra më të mëdhenj, se vëllezërit
dhe motrat e tyre kanë ndihmuar në përkujdesjen për ta kur kanë qenë foshnja.

3. Këndoni ose thoni fjalët e “Fun to Do” (“Zbavitemi Kur Bëjmë”) (“Children’s
Songbook”, f. 253, fjalët gjenden në Mësimin 9) duke përdorur fraza të tilla si
“Të përkundësh një foshnjë është zbavitëse” ose “Të ndihmoj motrën time
është zbavitëse”. Improvizoni veprimet siç sugjerohet nga fjalët.

4. Këndoni ose thoni fjalët e strofës së dytë të “A Happy Family” (“Një Familje e
Lumtur”) (“Children’s Songbook”, f. 198, fjalët e strofës së dytë gjenden në
Mësimin 25).

5. Sillni një fotografi të familjes tuaj dhe tregojuni fëmijëve për vëllezërit dhe
motrat tuaja. Ju mund të dëshironi të ndani disa përvoja të gëzuara që keni
patur së bashku.

6. Duke përdorur objekte skenike si një kukull foshnjë, një shportë ose kuti të
vogël, një kuvertë dhe një shall, ndihmoni fëmijët të luajnë historinë e Miriamit
dhe të Moisiut foshnjë në xunkthe.

Mësimi 24
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Aktivitete Shtesë
për Fëmijët 
më të Vegjël 1. Vendosni një artikull për foshnja, të vogël por të dallueshëm qartë, në një çantë

ose çorape të madhe. Bëni fëmijët të afrohen pa e parë dhe të përpiqen ta
gjejnë se çfarë është objekti duke e prekur.

2. Këndoni ose thoni fjalët e të dyja strofave të “A Happy Family” (“Një Familje e
Lumtur”) (“Children’s Songbook”, f. 198, fjalët e të dyja strofave gjenden në
Mësimin 25). Ndërsa këndoni, bashkoni duart dhe lëvizni në rreth bashkë me
fëmijët, ose bëni veprime të thjeshta që i përshtaten këngës.

3. Ndihmoni fëmijët të bëjnë veprimet për vargjet me gjeste vijuese ndërkohë që
ju thoni fjalët:

Ja çfarë bën foshnja:
Klap - klap - klap - klap (përplasni duart)!
Ja çfarë bën foshnja:
Pikabuu, unë të shoh (fshihni me duar fytyrën dhe shfaqeni përsëri)!
Ja çfarë bën foshnja:
Krip - krip - krip - krip (bëni gishtat “të ecin” në ajër).
Ja çfarë bën foshnja:
Fle - fle - fle - fle (vendosni faqen mbi duart e bashkuara).

4. Ndihmoni fëmijët të bëjnë veprimet për vargjet me gjeste vijuese ndërkohë që
ju thoni fjalët:

Moisiu Foshnjë

Moisiu Foshnjë për krevat kishte një barkë 
(bëni një dorë si kupë dhe vini në të gishtin tregues të dorës tjetër).

Motra e tij e dashur po e vështronte që pas barishteve ku po fshihej 
(vini dorën para syve dhe shihni përmes gishtave).

Një ditë atë e gjeti një princeshë (përkuluni para duke parë poshtë)
dhe e mori në krahë (bëni sikur po ngrini foshnjën);

Ajo tha: “Do ta marr këtë foshnjë dhe do ta mbroj” 
(bëni sikur e përkundni foshnjën në krahë).

(Prej “Fascinating Finger Fun” nga Eleanor Doan. © 1951. Përdoret me leje.)
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Mësimi

25
Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë të ndiejë dashuri për të gjithë pjesëtarët e familjes.

Përgatitja 1. Studioni plot lutje Lluka 1:36-44, 56.

2. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël.
b. Figura 1-7, Një Familje e Dashur; figura 1-18, Gjon Pagëzori Pagëzon

Jezusin (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 208; 62133); figura 1-54,
Tempulli i Solt Lejkut (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 502; 62433),
ose figura e një tempulli nga vendi.

3. Bëni përgatitjet e nevojshme për çfarëdo aktivitet pasurues që dëshironi të
përdorni.

Aktivitetet 
Mësimore Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet Vëmendjeje Këndoni bashkë me fëmijët “A Happy Family” (“Një Familje e Lumtur”)
(“Children’s Songbook”, f. 198).

Unë e dua mamin; dhe ajo më do.
Ne e duam babin, po e duam fort;
Ai na do ne dhe shiheni vetë,
Një familje e lumtur jemi ne.

Unë e dua motrën; dhe ajo më do.
Ne e duam vëllanë, po e duam fort;
Ai na do ne dhe shiheni vetë,
Një familje e lumtur jemi ne.

(Nga “Merrily We Sing”, © 1948, 1975 prej Pioneer Music Press, Inc. 
[një ndarje e Jackman Music]. Përdoret me leje.)

Lërini fëmijët të flasin për gjërat që kanë bërë me familjet e tyre gjatë javës së
shkuar. Bëni secilin fëmijë të përmendë dikë nga familja e vet, të tillë si babai,
nëna, vëllai, apo motra.

• Kush tjetër është pjesë e familjes suaj?

Gjyshërit, Hallat e Tezet, Xhaxhallarët e Dajat, 
si dhe Kushërinjtë Janë Pjesë e Rëndësishme e Familjeve Tona

Paraqitni figurën 1-7, Një Familje e Dashur.

• Si ngjan kjo familje me familjen tuaj?

• Si ndryshon kjo familje nga familja juaj?

• Cilët njerëz janë gjyshja dhe gjyshi në këtë figurë?
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Shpjegoni se gjyshërit janë prindërit e nënave dhe etërve tanë. Ne të gjithë kemi
gjyshër, edhe pse nganjëherë ne nuk i njohim mirë ata sepse kanë vdekur apo
jetojnë larg.

• Sa prej jush i njohin gjyshërit e vet?

• Gjyshërit tuaj jetojnë pranë apo larg jush?

• Çfarë ju pëlqen të bëni bashkë me ta?

Këngë Këndoni ose thoni fjalët e dy vargjeve të para të “Grandmother” (“Gjyshja”)
(“Children’s Songbook”, f. 200) duke bërë veprimet e mëposhtme. Përsëritni
nëse dëshironi, duke përdorur fjalën gjysh në vend të gjyshe në vargun e fundit
të secilës strofë.

Ti më jep një të puthur (vendosini gishtat në buzë; pastaj largojini).
Ti më përqafon (mbështillni krahët rreth vetes).
Si dhe buzëqesh kur mua më sheh ti (buzëqeshni).
Do të doja që çdo fëmijë në të gjithë botën e gjerë (hapni krahët fort)
Të kishte një gjyshe tamam si ti (tregoni me gisht).

Ti më lexon një libër (bëni sikur po mbani një libër).
Ti më këndon një këngë (hapeni gojën fort sikur po këndoni).
Si edhe më pëshpërit se më do ti (bëni duart si kupë rreth gojës).
Do të doja që çdo fëmijë në të gjithë botën e gjerë (hapni krahët fort)
Të kishte një gjyshe tamam si ti (tregoni me gisht).

• Kush tjetër bën pjesë në familjen tuaj? 
(Halla, teze, xhaxhallarë, daja dhe kushërinj.)

Shpjegoni shkurtimisht se si lidhen hallat, tezet, xhaxhallarët, dajat dhe kushërinjtë
(për shembull, xhaxhai juaj është vëllai i babait tuaj). Lërini fëmijët të flasin për
hallat, tezet, xhaxhallarët, dajat dhe kushërinjtë e tyre.

Tregim Tregoni Biblën dhe kujtoni fëmijët se ne mund të lexojmë për jetën e Jezusit në
këtë libër. Hapeni tek Lluka 1:36-44, 56 dhe shpjegoni se përpara se të lindte
Jezusi, Maria shkoi për vizitë tek kushërira e saj, Elizabeta, që gjithashtu po priste
një fëmijë. Fëmijën e Elizabetës e quajtën Gjon dhe ai qe kushëri dhe mik i Jezusit.
Kur Gjoni dhe Jezusi u rritën, Gjoni e pagëzoi Jezusin. Paraqitni figurën 1-18, Gjon
Pagëzori Pagëzon Jezusin dhe bëni fëmijët të tregojnë Jezusin dhe Gjonin.

Pjesëtarët e Familjes Janë Miqtë Tanë të Mirë

Shpjegoni se të gjithë pjesëtarët e familjes sonë mund të jenë miqtë tanë të
mirë. Nëse keni një kushëri me të cilin jeni i afërt, tregojuni fëmijëve se si ndiheni
rreth këtij personi.

• Përse ju pëlqen të rrini bashkë me familjen tuaj?

Këngë Këndoni përsëri me fëmijët “A Happy Family” (“Një Familje e Lumtur”). Kësaj radhe
përfshini strofa për hallat e tezet, xhaxhallarët e dajat, kushërinjtë dhe gjyshërit.

• Çfarë bëni me hallat, tezet, xhaxhallarët, dajat, kushërinjtë dhe gjyshërit tuaj?

Tregojuni fëmijëve për një takim familjar ose një herë tjetër kur familja juaj u
mblodh për një rast të veçantë. Lërini fëmijët të tregojnë për mbrëmje ose vizita
familjare që u kujtohen.
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Shpjegoni se Ati Qiellor dhe Jezu Krishti planifikuan që ne të jemi përgjithmonë
me familjet tona. Paraqitni figurën 1-54, Tempulli i Solt Lejkut, ose figurën e një
tempulli nga vendi. Shpjegoni shkurtimisht që, nëse martohemi në tempull dhe
jetojmë drejtësisht, ne mund të jemi përgjithmonë me familjet tona.

Dëshmia Tregojuni fëmijëve për dashurinë tuaj për pjesëtarët e familjes suaj. Theksoni se
familjet tona janë një bekim për ne. Nxitini fëmijët të jenë të dashur e të mirësje-
llë me pjesëtarët e familjes së tyre.

Aktivitete 
Pasurimi Zgjidhni disa nga këto aktivitete për t’i përdorur gjatë mësimit.

1. Me miratimin e presidentes tuaj të Fillores, kërkojini të vizitojë klasën gjyshi i
njërit prej fëmijëve, ose dikush në lagje që është gjysh. I thoni të ftuarit t’u
tregojë fëmijëve për dashurinë e tij për nipërit e mbesat. (Ose ju mund të ftoni
një hallë, teze, xhaxha, dajë, ose kushëri të njërit prej fëmijëve që të flasë për
dashurinë për gjithë pjesëtarët e familjes.)

2. Sillni një ose më shumë fotografi të familjes tuaj, veçanërisht të tilla që përfshijnë
gjyshër, halla, teze, xhaxhallarë, daja, ose kushërinj. U thoni fëmijëve t’ju gjejnë
në fotografi ju dhe këdo tjetër që ata mund të njohin (si bashkëshorten apo
fëmijët tuaj). Tregojuni fëmijëve për njerëzit e tjerë në fotografi.

3. Jepini secilit fëmijë një etiketë me emrin e një pjesëtari të familjes në të, të tillë si
“Nënë”, “Baba”, “Vëlla”, “Motër”, “Gjyshe”, “Gjysh”, “Xhaxha”, “Dajë”, “Hallë”,
“Teze”, ose “Kushëri”. (Nëse keni vetëm pak fëmijë në klasën tuaj, përdorni
vetëm disa nga këto emra; nëse keni shumë fëmijë në klasën tuaj, më shumë
se një fëmijë mund të kenë të njëjtin emër.) Bëni çdo fëmijë të vijë në krye të
klasës kur ju thoni emrin e etiketës së tij apo të saj. Shpjegoni se familjet janë të
rëndësishme dhe janë paracaktuar të jenë së bashku. Vërini fëmijët të formojnë
një rreth dhe të kapin duart. Kërkojuni të bëjnë disa veprime ndërsa i kanë duart
të kapura së bashku, si të lëkundin krahët, të ecin përqark dhe të këndojnë “A
Happy Family” (“Një Familje e Lumtur”).

4. I thoni çdo fëmije të vizatojë një figurë të gjyshërve të vet ose të afërmve të
tjerë. Etiketoni figurën Gjyshërit e Mi, ose si të jetë e përshtatshme.

Aktivitete Shtesë
për Fëmijët 
më të Vegjël 1. Bëni një kuti ose qese me një zemër në të që të përfaqësojë dashurinë. Pritni

figura ose vizatime të thjeshta që përfaqësojnë pjesëtarë të familjes ose të afërm
të tjerë. Pyetini fëmijët: “Kush ju do?” Ndërsa fëmijët përgjigjen, vendosni një e
nga një figurat përkatëse në kuti ose qese. Kur të gjitha figurat të jenë në kuti ose
qese ngrijeni atë lart dhe thojuni fëmijëve: “Të gjithë këta njerëz ju duan shumë.”

2. Vendosni figura të prera të pjesëtarëve të familjes (shih aktivitetin 1, më sipër)
në tavolinë ose dysheme. Bëni fëmijët të kthehen nga ana tjetër ose të mbyllin
sytë ndërsa ju hiqni një figurë të prerë. Lërini fëmijët të gjejnë se kush mungon.
Përsëritni sa herë të dëshironi. Vendosini prapë të gjitha figurat e prera dhe
thojuni fëmijëve se Ati Qiellor dëshiron që familjet të jenë bashkë me të përsëri,
pa munguar asnjëri.

3. Bëni fëmijët të përmendin të afërm të familjes të tillë si hallë, teze, xhaxha, dajë,
kushëri, gjyshe, gjysh. Bëni fëmijët të tregojnë me gjeste gjëra që mund të bëjnë
për të ndihmuar këta të afërm të familjes.

Mësimi 25
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Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë të kuptojë se tempujt janë vende të shenjta ku familjet
mund të vulosen së bashku përgjithmonë dhe të nxitë secilin fëmijë që të përga-
titet për të hyrë në tempull.

Përgatitja 1. Studioni plot lutje Doktrina e Besëlidhje 97:15-17 dhe 124:37-41. Shihni
gjithashtu “Parimet e Ungjillit” (31110), kapitulli 36 dhe “Tempull, Shtëpi e Zotit”
në Udhëzuesin për Shkrimet e Shenjta.

2. Materialet e nevojshme:
a. Një kopje të Doktrina e Besëlidhje.
b. Figura 1-5, Familja me një Foshnjë (62307); figura 1-7, Një Familje e Dashur;

figura 1-54, Tempulli i Solt Lejkut (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 502;
62433); figura të tempujve të tjerë si të jenë të disponueshme (Paketa e
Fotografive Artistike të Ungjillit 505; 62434-62448, 62566-62569, 62583-62601,
62613-62619); faqja e vizatimeve në fund të mësimit.

3. Bëni përgatitjet e nevojshme për çfarëdo aktivitet pasurues që dëshironi të
përdorni.

Aktivitetet 
Mësimore Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet Vëmendjeje Paraqitni figurën 1-54, Tempulli i Solt Lejkut, dhe figura të disa tempujve të tjerë,
përfshirë tempullin e distriktit tuaj të tempullit, nëse është e disponueshme.
Lejojini fëmijët të tregojnë atë që dinë për tempujt.

• A keni parë ndonjëherë një tempull?

• Për çfarë mendoni kur shihni një tempull?

Diskutoni bukurinë e tempujve, duke vënë në dukje majat e larta, dritaret dhe
dyert. Shpjegoni se në një mur të jashtëm të secilit tempull gjenden fjalët Shtëpia
e Zotit. Anëtarët e Kishës shkojnë në tempull që të mësojnë mbi Atin Qiellor e
Jezusin dhe dashurinë e tyre për ne.

Aktivitet U thoni fëmijëve të vendosin duart mbi kokë që të formojnë një majë të tempullit.
Kërkojuni të qëndrojnë drejt në këmbë dhe të bëjnë sikur janë një tempull i bukur.
Pastaj kërkojuni të ulen qetësisht.

Tempulli është një vend i shenjtë

Shpjegoni se tempulli është një vend i shenjtë (shih DeB 97:15-17). Kërkojuni
fëmijëve ta përsërisin fjalën i shenjtë. Kjo do të thotë se tempulli është një vend
shumë i veçantë ku gjithçka na kujton Atin Qiellor dhe Jezusin.

Thuajuni fëmijëve që, nëse ata i mbajnë urdhërimet e Atit Qiellor, ata mund të
shkojnë në tempull kur të jenë më të rritur. Shpjegoni se në tempull ne i bëjmë
premtime të veçanta Atit Qiellor që t’u bindemi urdhërimeve të Tij. Ne gjithashtu
mund të martohemi në tempull dhe mund të pagëzohemi për njerëz që nuk u
pagëzuan ndërsa jetuan në tokë.

Mësimi

26
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Bëni fëmijët të ngrenë lart tre gishta dhe të përsërisin tre gjëra që ata mund të
bëjnë në tempull kur të jenë më të rritur:

“Në tempull unë mund t’i bëj premtime të veçanta Atit Qiellor.”

“Në tempull unë mund të martohem.”

“Në tempull unë mund të pagëzohem për të tjerët.”

Këngë Bëni fëmijët të ngrihen në këmbë dhe të këndojnë ose thonë fjalët e pjesës së
parë të “I Love to See the Temple” (“Më Pëlqen Shumë të Shoh Tempullin”)
(“Children’s Songbook”, f. 95) duke bërë veprimet e mëposhtme:

Më pëlqen shumë të shoh tempullin (ndërthurni gishtat dhe ngrini gishtin tregues
të çdo dore për të formuar një majë shigjetë).
Një ditë do të shkoj atje (bëni në vendnumëro)
Që të ndiej Shpirtin e Shenjtë (vendosni dorën mbi zemër),
Të dëgjoj dhe të lutem (vendoseni dorën pas veshit, pastaj palosni krahët).
(© 1980 nga Janice Kapp Perry. Përdoret me leje.)

Shpjegoni që, meqenëse tempulli është një vend i shenjtë, kur jemi brenda tij ne
veshim veshje të bardha. Veshjet na kujtojnë se Ati Qiellor dhe Jezusi na duan të
jemi të pastër e të dëlirë dhe që të zgjedhim gjithmonë atë që është e drejtë.

• Çfarë ngjyre kanë rrobat që keni veshur sot?

• Çfarë ngjyre do të kenë rrobat që do të vishni brenda tempullit?

Shpjegoni që, meqenëse tempulli është një vend i shenjtë, ne jemi nderues kur
jemi brenda tij. Ne pëshpërisim ose flasim butësisht. Bëni fëmijët të pëshpërisin:
“Unë e dua Atin Qiellor dhe Jezusin.” Shpjegoni se ne mund të ndihemi të lumtur
dhe të qetë në tempull sepse ndihemi pranë Atit Qiellor dhe Jezusit.

Tregim Me fjalët tuaja, tregoni historinë e mëposhtme për Presidentin Lorenco Snou:

Lorenco Snou e dinte se së shpejti ai do të ishte profeti i Kishës. Ai shkoi në tem-
pull, veshi rrobat e tij të bardha dhe u gjunjëzua në një dhomë të veçantë që të
lutej. Ai donte që Ati Qiellor t’i tregonte se çfarë duhet të bënte që të udhëhiqte
Kishën. Ai u lut e u lut por nuk mori përgjigje. Ndërsa Presidenti Snou po largohej
nga dhoma ku po lutej, Jezusi iu shfaq atij. Jezusi kishte veshje të mrekullueshme
të bardha dhe dukej kaq i ndritshëm e i shkëlqyeshëm saqë Presidenti Snou mezi
mund ta vështronte. Jezusi dukej sikur po qëndronte mbi bazament ari. Jezusi i
tregoi Presidentit Snou gjërat për të cilat ai ishte lutur që t’i dinte (shih LeRoi C.
Snow, “An Experience of My Father’s,” Improvement Era, shtator 1933, f. 677).

• Si mendoni ju, përse Presidenti Snou u lut në tempull dhe jo në ndonjë vend tjetër?
(Sepse ai mund të ndihej më pranë Atit Qiellor dhe Jezusit brenda tempullit.)

Tempujt i Ndihmojnë Familjet të Jenë së Bashku Përgjithmonë

Paraqitni figurën 1-5, Familja me një Foshnjë dhe figurën 1-7, Një Familje e Dashur.
Shpjegoni se tempujt mund t’i ndihmojnë familjet të jenë së bashku përgjithmonë.
Kur një burrë dhe një grua martohen në tempull dhe iu binden urdhërimeve, Ati
Qiellor u premton atyre se ata mund të jenë përgjithmonë së bashku me njëri-
tjetrin dhe gjithë fëmijët e tyre. Ne e quajmë këtë të vulosesh si familje.

• Cilët janë njerëzit në familjen tuaj?

• Si ndiheni kur jeni me familjen tuaj?



106

• Si mundet një familje të jetë së bashku përgjithmonë?

Siguroni fëmijët se Ati Qiellor e Jezusi e duan secilën familje dhe duan që çdo fami-
lje të vuloset së bashku përgjithmonë. Shpjegoni se familjet që nuk janë vulosur
në tempull mund të përgatiten duke iu bindur urdhërimeve të Atit Qiellor. Pastaj
ata mund të shkojnë në tempull që të vulosen si një familje.

Këngë Bashkë me fëmijët, këndoni ose thoni disa herë fjalët e pjesës së korit të
“Families Can Be Together Forever” (“Familjet Mund të Jenë së Bashku
Përgjithmonë”) (“Children’s Songbook”, f. 188).

Familjet mund të jenë së bashku përgjithmonë
Nëpërmjet planit të Atit Qiellor.
Unë dua t’jem gjithnjë me familjen time,
Dhe Zoti më ka treguar se si mundem.
Zoti më ka treguar se si mundem.

Unë Mund të Përgatitem që të Shkoj në Tempull

Kujtoni fëmijët se gjithkush që u bindet urdhërimeve të Atit Qiellor mund të shkojë
në tempull. Paraqitni faqen me vizatime të përfshirë në fund të mësimit dhe lërini
fëmijët të diskutojnë urdhërimet e ilustruara. Shpjegoni se bindja ndaj këtyre urdhë-
rimeve do t’i ndihmojë fëmijët të jenë të denjë për të shkuar në tempull kur të jenë
më të rritur.

• Lutuni.

• Bindjuni prindërve.

• Duajeni njëri-tjetrin.

• Shkoni në kishë.

• Paguani të dhjetën.

• Hani ushqime të mira (bindjuni Fjalës së Urtësisë).

• Jini të ndershëm.

Dëshmia Ndani ndjenjat tuaja për rëndësinë që ka që familjet të jenë së bashku përgjithmonë
dhe për bekimet e tempullit. Kujtoni fëmijët se bindja ndaj prindërve të tyre dhe
bindja ndaj urdhërimeve të Atit Qiellor janë mënyra të rëndësishme për t’u përgatitur
për të shkuar në tempull.

Aktivitete 
Pasurimi Zgjidhni disa nga këto aktivitete për t’i përdorur gjatë mësimit.

1. Ndihmoni fëmijët të kuptojnë se përgjithmonë është një kohë e gjatë. Ju mund t’u
thoni atyre se është më e gjatë se koha që u duhet të presin deri në ditëlindjen e
tyre ose festën e ardhshme; është më e gjatë se koha e jetës së personit më të
moshuar që ata njohin; është më e gjatë se koha qysh kur jetonin Adami dhe Eva.
Shpjegoni se përgjithmonë do të thotë se diçka nuk do të mbarojë kurrë.

Ndihmoni fëmijët të bëjnë veprimet për vargjet me gjeste vijuese ndërkohë që
ju thoni fjalët:

Sa Zgjat Përgjithmonë?

Sa zgjat përgjithmonë (vini gishtin në kokë, sikur po mendoheni)?
Është më e gjatë se një vit (vendosni grushtin poshtë mjekrës, mbështesni
bërrylin në dorën tjetër).
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Është më e gjatë se koha që i duhet (vendosni grushtin tjetër poshtë mjekrës,
mbështesni bërrylin në dorë)
Krishtlindjes që këtu të vijë.
Sa zgjat përgjithmonë (vini gishtin në kokë, sikur po mendoheni)?
S’është mjaft e gjatë që ta kalojmë (tundni gishtin para-mbrapa)
Me familjet që i duam (përqafoni veten),
Sepse kurrë, kurrë, s’do të mbarojë!

2. Me miratimin e presidentes tuaj të Fillores, ftoni prindërit e njërit prej fëmijëve
të klasës tuaj që të ndajnë ndjenjat e tyre për rëndësinë e vulosjes në tempull.

3. Bëni një kopje të faqes me vizatime në fund të mësimit për secilin fëmijë. Lërini
fëmijët të ngjyrosin vizatimet.

4. Me miratimin e presidentes tuaj të Fillores, ftoni një familje të lagjes tuaj që ka
shkuar në tempull kohët e fundit për t’u vulosur, që t’i tregojë klasës për atë
përvojë.

Aktivitete Shtesë
për Fëmijët 
më të Vegjël 1. Ndihmoni fëmijët të bëjnë veprimet për vargjet me gjeste vijuese ndërkohë që

ju thoni fjalët:

Unë Jam një Ndihmës

Tani që i madh e i gjatë jam bërë (qëndroni mbi majat e gishtave dhe zgjatni
krahët lart),
Do të jem një ndihmës i mirë.
Një ndihmës për babain (ngrini lart gishtin e parë),
Që i mirë e i dashur është;
Do të bëj për nënën time (ngrini lart gishtin e dytë)
Gjërat që duhen bërë.
Një ndihmës për motrën (ngrini lart gishtin e tretë),
Dhe për vëllanë pa tjetër (ngrini lart gishtin e katërt);
Një ndihmës për të gjithë miqtë e mi të sinqertë (ngrini lart gishtin e madh).
Dhe do t’përpiqem të jem ndihmës i Perëndisë
Duke i dashur të tjerët siç më do Ai (kryqëzoni krahët).
Unë dua të jem një ndihmës për të tërë (hapni krahët fort),
Tani që i madh e i gjatë jam bërë (qëndroni mbi majat e gishtave dhe zgjatni
krahët lart).

2. Ndihmoni fëmijët të bëjnë veprimet për vargjet me gjeste vijuese ndërkohë që
ju thoni fjalët. Përsëritni sa herë të dëshironi.

Bëni një rreth duke qëndruar secili në këmbë, të kapur për dore. Mbani duart të
kapura gjatë gjithë aktivitetit.

Ne të gjithë jetuam me Atin Qiellor (të gjithë afrohen, duke i çuar duart në
qendër të rrethit).
Ai na dërgoi të jetojmë në tokë (prapsuni në një rreth të madh).
Ai na dha familje që të na duan dhe të na mësojnë (afrohuni përsëri).
Familjet tona do të na ndihmojnë të jetojmë sërish me të (prapsuni përsëri në
një rreth të madh).

3. Siguroni një kontur të thjeshtë të një tempulli mbi një letër që fëmijët ta ngjyrosin.

Mësimi 26



Unë Mund të Përgatitem 
që të Shkoj në Tempull

LUTUNI DUAJENI NJËRI-TJETRIN

HANI USHQIME TË MIRA JINI TË NDERSHËM

SHKONI NË KISHË PAGUANI TË DHJETËN

BINDJUNI PRINDËRVE
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Mësimi

27
Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë të kuptojë se lutja e rregullt familjare ndihmon për ta

mbajtur familjen pranë Atit Qiellor dhe njëri-tjetrit.

Përgatitja 1. Studioni plot lutje Alma 34:19-27 dhe 3 Nefi 18:17-21. Shihni gjithashtu
“Parimet e Ungjillit” (31110), kapitulli 8.

2. Materialet e nevojshme:
a. Një Libër i Mormonit.
b. Figura e prerë 1-26, baba; figura e prerë 1-27, nënë; figura e prerë 1-28, vajzë

e vogël; figura e prerë 1-29, djalë në moshë për mision (figura të prera të
ngjashme mund të gjenden edhe në kompletin e Figurave të Prera të Mjeteve
Ndihmëse Pamore të Fillores 1).

c. Figura 1-10, Lutja Familjare (62275); figura 1-15, Bekimi i Ushqimit; figura 1-44,
Jezusi Duke Mësuar në Hemisferën Perëndimore (Paketa e Fotografive Artistike
të Ungjillit 316; 62380).

3. Bëni përgatitjet e nevojshme për çfarëdo aktivitet pasurues që dëshironi të
përdorni.

Aktivitetet 
Mësimore Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet Vëmendjeje Kërkojuni fëmijëve të tregojnë për diçka që bëjnë bashkë me familjet e tyre.
Jepini secilit fëmijë një mundësi për t’u përgjigjur. Pastaj paraqisni figurën 1-10,
Lutja Familjare.

• Çfarë po bën kjo familje?

Shpjegoni se kur lutemi si familje, ne po bëjmë diçka që Ati Qiellor dhe Jezusi
dëshirojnë që ne ta bëjmë. Lutja si familje quhet lutje familjare.

Ati Qiellor dhe Jezu Krishti Dëshirojnë që Ne të Lutemi me Familjet Tona

Tregim Paraqitni figurën 1-44, Jezusi Duke Mësuar në Hemisferën Perëndimore. Tregoni
për Jezu Krishtin që vizitoi nefitët dhe i urdhëroi ata që të luten, siç përshkruhet
tek 3 Nefi 18:17-21. Tregojuni fëmijëve Librin e Mormonit dhe lexoni me zë të lartë
3 Nefi 18:21. Ndihmoni fëmijët të kuptojnë se Jezusi dëshiron që ne të lutemi me
familjet tona. Tamam si fëmijët nefitë u bekuan nëpërmjet lutjes familjare, edhe ne
mund të bekohemi nëpërmjet lutjes familjare.

Ne Mund të Kemi Lutje Familjare Çdo Ditë

Shpjegoni se Ati Qiellor dhe Jezusi dëshirojnë që ne të lutemi me familjet tona çdo
mëngjes dhe çdo natë. Zakonisht babai, ose personi që ka në ngarkim familjen, i
kërkon dikujt të thotë lutjen. Gjithkush në familje mund të thotë një lutje familjare.

• Kur duhet të lutemi bashkë me familjet tona?

• Kush mund të thotë një lutje familjare?
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Këngë Këndoni ose thoni fjalët e “Lutja Familjare” (“Himne dhe Këngë të Fëmijëve”, f. 67).

Në rreth le të mblidhemi
dhe si familje t’gjunj’zo’emi
Atin Qiellor t’fal’nderojmë
për bekimet që gëzojmë.

• Çfarë themi në lutjet familjare?

Shpjegoni se ne themi të njëjtat gjëra në lutjet familjare si ato që themi në lutjet
tona vetjake në mëngjes dhe në mbrëmje. Por në lutjen familjare flasim për ato
gjëra që i përkasin të tërë familjes, jo vetëm neve.

Këngë Rishihni gjërat që themi kur lutemi duke kënduar ose thënë fjalët e strofës së
dytë të “I Pray in Faith” (“Unë Lutem me Besim”) (“Children’s Songbook”, f. 14).

Unë filloj duke thënë “I dashur Ati Qiellor”;
E falënderoj për bekimet që sjell;
Pastaj me përulje i kërkoj gjërat që m’duhen,
Në emrin e Jezu Krishtit, amen.

(© 1987 nga Janice Kapp Perry. Përdoret me leje.)

• Çfarë themi në fillim të një lutjeje?

• Çfarë themi në fund të një lutjeje?

• Çfarë duhet të bëjë gjithkush tjetër ndërsa thuhet lutja?

Shpjegoni se të themi “amen” në fund të lutjes do të thotë se ne jemi dakord me
atë që u tha në lutje.

Paraqitni figurën 1-15, Bekimi i Ushqimit. Shpjegoni se ne gjithashtu lutemi si
familje kur kërkojmë bekim për ushqimin tonë.

• Çfarë themi kur kërkojmë bekim për ushqimin? (Ne e falënderojmë Atin Qiellor
për ushqimin dhe i kërkojmë atij ta bekojë atë.)

• Cili mund të thotë një lutje që t’i kërkojë Atit Qiellor ta bekojë ushqimin?

Këngë Këndoni përsëri strofën e dytë të “Unë Lutem me Besim”.

Ne Marrim Shumë Bekime duke u Lutur së Bashku si një Familje

Tregim Duke përdorur figurat e prera 1-26 deri 1-29, thoni një tregim për një familje që
lutet së bashku për një pjesëtar të familjes që po shërben një mision. Ju mund të
dëshironi të përdorni idetë vijuese:

Katerina ishte një vajzë e vogël. Ajo e donte familjen e saj dhe e dinte se ata e
donin atë. Nganjëherë, vëllai i saj i madh Poli, i tregonte asaj histori nga Bibla
dhe Libri i Mormonit. Poli po i studionte ata libra sepse ai dëshironte të shkonte
në mision dhe t’u tregonte njerëzve të tjerë për ta.

Një ditë Poli mori një letër. Kur e hapi letrën, ai u ngazëllye. “Do të shkoj në mision!”
tha ai. Disa javë më vonë, së fundi Poli ishte gati të shkonte. Përpara se të largohej,
familja u gjunjëzua për një lutje familjare. Babai i Katerinës e falënderoi Atin Qiellor
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për bekimet e shumta që kishte familja e tyre dhe për mundësinë e Polit që të shko-
nte në mision. Ai i kërkoi Atit Qiellor që ta bekonte Polin, ta ruante atë dhe ta ndi-
hmonte që të ishte një misionar i mirë. Lutja e bëri Katerinën të ndihej e lumtur.
Ajo e dinte se Ati Qiellor do ta ndihmonte Polin në misionin e tij. Katerina dhe familja
e saj u lutën çdo ditë për Polin ndërsa ai ishte në mision.

Shpjegoni se familjet mund të luten së bashku për dikë që është i sëmurë, për
ndihmë për një problem familjar, për një misionar që ka nevojë për ndihmën e
Atit Qiellor dhe për shumë arsye të tjera. Shpjegoni se ne mund të lutemi për
gjithçka që është e rëndësishme për ne. Përdorni Alma 34:19-27 që të ndihmoni
fëmijët të kuptojnë se kur të lutemi.

Lexoni përsëri me zë të lartë 3 Nefi 18:21. Kujtoni fëmijët që Jezusi premtoi se ne
do të bekohemi nëse kemi lutje familjare.

Dëshmia Shprehni dëshminë tuaj për lutjen familjare. Ju mund të dëshironi të flisni për një
kohë kur lutja familjare e forcoi edhe familjen tuaj.

Aktivitete 
Pasurimi Zgjidhni disa nga këto aktivitete për t’i përdorur gjatë mësimit.

1. Recitoni bashkë me fëmijët vargjet me gjeste të mëposhtme:

Kjo është nëna ime, që në lojë më ndihmon (ngrini gishtin e parë);
Ky është babai im, që gjithë ditën punon (ngrini gishtin e dytë).
Ky është vëllai im, kaq i gjatë e i fortë (ngrini gishtin e tretë);
Kjo është motra ime, që i pëlqen të luaj me top (ngrini gishtin e katërt).
Dhe ky jam unë; jam i lumtur të them (zgjatni gishtin e madh)
Familja jonë bashkë gjunjëzohet për lutje (bëjeni dorën grusht).

2. Hidhuni ose jepuni në dorë fëmijëve një objekt të butë, si një qese lecke ose top,
një e nga një. Pasi fëmijët ta kapin objektin, kërkojuni të përmendin diçka për të
cilën mund të falënderojnë Atin Qiellor kur thonë një lutje familjare. Pasi secili
fëmijë të ketë patur një radhë, përsëriteni aktivitetin dhe u kërkoni fëmijëve të
përmendin gjëra të cilat mund t’ia kërkojnë Atit Qiellor kur thonë një lutje familjare.

3. Jepini secilit fëmijë një copë letër dhe lapsa dylli ose lapsa të zakonshëm.
Lërini fëmijët të bëjnë vizatime të familjeve të tyre duke u lutur. Etiketoni secilin
vizatim Jam i lumtur kur familja ime lutet së bashku.

4. Këndoni ose thoni fjalët e “A Song of Thanks” (“Një Këngë Falënderimi”)
(“Children’s Songbook”, f. 20; fjalët gjenden në Mësimin 4) ose “A Prayer Song”
(“Një Këngë Lutjeje”) (“Children’s Songbook”, f. 22; fjalët gjenden në Mësimin 4).

Aktivitete Shtesë
për Fëmijët 
më të Vegjël 1. I ndihmoni fëmijët ta përsërisin këtë strofë, varg pas vargu:

Ne e duam Atin Qiellor;
E falënderojmë kur i lutemi.
Ati Qiellor na do neve;
Ai dëgjon gjërat që i themi.

Mësimi 27
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2. Tregoni historinë e një familjeje që lutet së bashku dhe merr ndihmën e
nevojshme. Për shembull, familja mund të kishte humbur dhe pastaj gjeti
rrugën e vet; ata mund të kenë humbur diçka dhe pastaj ta gjejnë; ose dikush
në familje mund të jetë i sëmurë dhe pastaj të shërohet. Sugjeroni që, përveç
lutjes për ndihmë, familja duhet të kujtohet të ofrojë një lutje falënderimi pasi të
marrë ndihmën që i nevojitet. Kujtojuni fëmijëve se Ati Qiellor është i lumtur kur
e falënderojmë për bekimet që na jep.

3. Këndoni ose thoni fjalët e strofës së parë dhe të tretë të “Thanks to Our Father”
(“Faleminderit Atit Tonë”) (“Children’s Songbook”, f. 20; fjalët gjenden në
Mësimin 18).
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Mësimi

28
Qëllimi Të forcojë dëshirën e secilit fëmijë që t’u bindet Atit Qiellor e Jezu Krishtit dhe t’u

bindet prindërve të vet.

Përgatitja 1. Studioni plot lutje Danieli 3; Gjoni 14:15; dhe Efesianëve 6:1. Shih gjithashtu
“Parimet e Ungjillit” (31110), kapitulli 35.

2. Materialet e nevojshme:
a. Një komplet shkrimesh të shenjta.
b. Figura 1-5, Familja me një Foshnjë (62307); figura 1-8, Shpërndarja e

Sakramentit (62021); figura, 1-9, Lutja e Mëngjesit (62310); figura 1-46,
Fëmijë që i Jep Lule Nënës; figura 1-55, Predikimi në Mal (Paketa e Fotografive
Artistike të Ungjillit 212; 62166); figura 1-56, Tre Burra në Furrën e Zjarrtë
(Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 116; 62093).

3. Bëni përgatitjet e nevojshme për çfarëdo aktivitet pasurues që dëshironi të
përdorni.

Aktivitetet 
Mësimore Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet Vëmendjeje Kërkojuni me edukatë fëmijëve të bëjnë disa veprime, të tilla si: të ngrihen në
këmbë, të kthehen, të zgjaten lart, të prekin gishtat e këmbëve dhe të ulen.
Falënderojini që bënë atë që u kërkuat. Shpjegoni se ata qenë të bindur. Ata iu
bindën udhëzimeve tuaja.

Ati Qiellor dhe Jezusi Dëshirojnë që Ne t’u Bindemi Prindërve Tanë

Paraqitni figurën 1-5, Familja me një Foshnjë.

• Çfarë paraqet kjo figurë?

Tregoni foshnjën në figurë dhe flisni se si secili prej nesh erdhi në tokë si foshnjë.
Kujtoni fëmijët që, meqenëse foshnjat janë kaq të vogla dhe të paafta, ato kanë
nevojë për dikë më të madh që të kujdeset për to.

• Cili u kujdes për ju kur ishit foshnjë?

• Cili kujdeset tani për ju?

Shpjegojuni fëmijëve se njerëzit që kujdesen për ta, të tillë si prindërit e tyre dhe
pjesëtarë të tjerë të familjes, i duan ata dhe duan që ata të jenë të sigurt e të lumtur.

• Çfarë ju mësojnë prindërit që të mos ta bëni?

Flisni për gjëra që mund t’i bëjnë fëmijët dhe që mund t’i dëmtojnë apo t’i brengo-
sin ata, të tilla si loja në rrugë, prekja e një sobe të nxehtë, kapja e një thike të
mprehtë, vrapimi tatëpjetë një kodre të pjerrët, apo grindja me vëllezërit dhe motrat.

• Përse prindërit tuaj duan që ju të mos i bëni këto gjëra?
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Flisni për gjëra që fëmijët mund t’i bëjnë duke qenë të sigurt dhe të gëzuar, të
tilla si loja me lodrat e tyre, vajtja në vende të ndryshme bashkë me prindërit, si
dhe qenia të sjellshëm me vëllezërit dhe motrat.

• Përse prindërit tuaj ju lejojnë t’i bëni këto gjëra?

• Përse duhet t’u bindeni prindërve tuaj?

Shpjegoni se prindërit tanë na duan dhe duan që ne të bëjmë gjëra që do të na
mbajnë të sigurt e të gëzuar.

Aktivitet Bëjini fëmijët të ngrihen në këmbë dhe të thonë vargjet me gjeste në vijim:

Këmbët e mia duan të vrapojnë (vraponi në vend pa zhurmë),
Duart e mia duan të luajnë (vërtitni duart),
Por kur Nëna [ose Babai] thotë: “Eja” (bëni gjestin me dorë),
Unë bindem menjëherë.

• Si ndiheni kur u bindeni prindërve dhe vini kur ata ju thërrasin?

• Si ndiheni kur bëni gjëra të tjera që prindërit ju kanë kërkuar t’i bëni?

Shpjegoni se kur u bindemi prindërve, ne mund të ndihemi të kënaqur. Edhe pri-
ndërit tanë janë të kënaqur kur ne bindemi.

Thuajuni fëmijëve se Ati Qiellor dhe Jezusi dëshirojnë që ne t’u bindemi pri-
ndërve tanë. Lexojuni dhe shpjegojuni fëmijëve Efesianëve 6:1.

Këngë Këndoni ose thoni fjalët e të tre strofave të “Quickly I’ll Obey” (“Do të Bindem Vrik”)
(“Children’s Songbook”, f. 197).

Kur mami im më thërret,
Do të bindem vrik.
Unë dua të bëj më të mirën
Gjithnjë dhe çdo ditë.

Kur babi im më thërret,
Do të bindem vrik.
Unë dua të bëj më të mirën
Gjithnjë dhe çdo ditë.

Ati Qiellor më do mua,
Më bekon çdo ditë.
Unë dua të bëj më të mirën
Gjithnjë dhe çdo ditë.

Ati Qiellor dhe Jezusi Dëshirojnë që Ne t’u Bindemi Urdhërimeve

Paraqitni figurën 1-55, Predikimi në Mal.

• Cili është në këtë figurë?

Shpjegoni se kur Jezusi ishte në tokë, ai u mësoi njerëzve atë që Ati Qiellor
donte të bënin ata. Këto mësime quhen urdhërime. Ngrini lart shkrimet e shenjta.
Thuajuni fëmijëve se urdhërimet janë të shkruara në shkrimet e shenjta.
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Aktivitet Hapni Biblën tuaj dhe lexoni Gjoni 14:15. Shpjegoni se Jezusi i tha këto fjalë.
Shpjegoni se zbatoni do të thotë bindiuni. Bëni fëmijët ta përsëritin shkrimin e
shenjtë bashkë me ju disa herë.

• Cilat janë disa prej urdhërimeve që Ati Qiellor dhe Jezusi dëshirojnë që t’u
bindemi?

Duke përdorur figurat në vijim, flisni për disa nga urdhërimet që mund t’u binden
fëmijët:

Figura 1-5, Familja me një Foshnjë – duajini familjet tona
Figura 1-8, Shpërndarja e Sakramentit – merrni pjesë në mbledhjet e Kishës
Figura 1-9, Lutja e Mëngjesit – lutjuni Atit Qiellor
Figura 1-46, Fëmijë që i Jep Lule Nënës – jini i sjellshëm me të tjerët

• Çfarë bën Ati Qiellor kur u bindemi urdhërimeve të Tij?

Ati Qiellor Na Bekon Kur Bindemi

Tregim Tregoni shkurt historinë e Shadrakut, Meshakut dhe Abed-negos, siç gjendet tek
Danieli 3. Paraqitni figurën 1-56, Tre Burra në Furrën e Zjarrtë, në një kohë të për-
shtatshme. Shpjegoni se një nga urdhërimet e Atit Qiellor është që t’i lutemi vetëm
atij. Ne nuk u lutemi njerëzve të tjerë apo figurave, që janë si statuja. Shpjegoni se
Shadraku, Meshaku dhe Abed-negoja i dinin urdhërimet e Atit Qiellor dhe dëshiro-
nin t’u bindeshin atyre. Ati Qiellor i mbrojti këta burra nga zjarri sepse ata iu bindën
atij. Zjarri nuk i dogji ata.

• Përse nuk u lënduan nga zjarri Shadraku, Meshaku dhe Abed-negoja?

• Si mendoni se u ndien Shadraku, Meshaku dhe Abed-negoja kur Ati Qiellor i
mbrojti nga zjarri?

Dëshmia Shprehni ndjenjat tuaja për rëndësinë e bindjes ndaj prindërve tanë dhe Atit
Qiellor e Jezusit. Thuajuni fëmijëve se bindja ndaj urdhërimeve ju ndihmon të jeni
i gëzuar.

Aktivitete 
Pasurimi Zgjidhni disa nga këto aktivitete për t’i përdorur gjatë mësimit.

1. Lëreni secilin fëmijë të ketë një radhë për t’i dhënë klasës disa udhëzime, të
tilla si “ngrihuni në këmbë” dhe “vendosni duart mbi kokë”. Bëni fëmijët e tjerë
t’u binden urdhërimeve.

2. Përdorni kallamin e peshkimit nga mësimi 11 dhe përgatitni disa peshq letre mbi
të cilët shkruhen disa udhëzime të thjeshta, të tilla si “kryqëzoni krahët”, “përsëritni
‘Jezusi tha: Nëse më doni, zbatoni urdhërimet e mia’”, “ecni me qetësi nëpër
dhomë”, “buzëqeshuni fëmijëve të tjerë” dhe “ndihmoni klasën të këndojë ‘Fëmi i
Per’ndis’ Jam’”. Jepini një radhë secilit fëmijë të kapë një peshk letre dhe t’i bindet
udhëzimit të shkruar në peshk.

3. Rishihni historinë e Noeut, duke theksuar se Noeu dhe familja e tij u shpëtuan
nga përmbytja sepse ata iu bindën urdhërimeve.

4. Jepini secilit fëmijë një copë letër ku ju të keni vizatuar një fytyrë të gëzuar dhe të
keni shkruar fjalët Unë jam i gëzuar kur bindem. Lërini fëmijët të ngjyrosin fytyrat.

Mësimi 28
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Aktivitete Shtesë
për Fëmijët 
më të Vegjël 1. Ndihmoni fëmijët të bëjnë veprimet për lojën me gishta në vijim:

Gishta të vegjël plot punë (ngrini lart një grusht),
Kush do të na mësojë të bindemi?
“Unë”. “Unë”. “Unë”. “Unë”. “Unë” (ngrini një gisht për secilën “Unë” derisa të
hapen të gjithë gishtat),
Thonë gishtat plot punë.

2. Sillni disa artikuj që ofrojnë mbrojtje, të tilla si këpucë, kapele dhe dorashka.
Pyetni fëmijët se çfarë lloj mbrojtjeje jep secili artikull (për shembull, këpucët na
mbrojnë këmbët; kapelet na mbrojnë kokën nga i ftohti apo sytë nga dielli).
Thojuni fëmijëve se kur u bindemi prindërve, ne gjithashtu jemi të mbrojtur.
Flisni mbi disa rregulla dhe se si na mbrojnë ato.

3. Ngrini lart duart dhe tregojuni fëmijëve se si mund të lëvizni gishtat. Bëni
fëmijët të ngrenë lart duart, të lëvizin gishtat dhe të hapin e të mbyllin duart.
Shpjegoni se ne mund të lëvizim duart dhe gishtat tanë, por jo të dikujt tjetër.
Shpjegoni se ne mund të bëjmë që duart të binden kur dikush na kërkon të
bëjmë diçka. Kur e bëjmë këtë ne ndihemi të gëzuar në vetvete.

4. Ndihmoni fëmijët të bëjnë veprimet për vargjet me gjeste vijuese ndërkohë që
ju thoni fjalët:

Më Pëlqejnë Duart e Mia

Më pëlqejnë duart e mia; janë mikeshat e mia 
(mbajini duart përpara dhe shihini ato).
Ato janë plot punë e t’dobishme derisa mbaron dita (imitoni punë që bëjnë duart).
Ato mund të mblidhen heshtazi (mblidhni duart) apo të
trokasin me zhurmë (duartrokisni)!
Kur bëjnë atë që duhet, krenar ndihem unë!



Unë Mund të Them: 
Më Vjen Keq
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Mësimi

29
Qëllimi Të ndihmojë çdo fëmijë të kuptojë se kur bëjmë diçka të gabuar, duhet të themi

se na vjen keq dhe të përpiqemi ta ndreqim gabimin që kemi bërë.

Përgatitja 1. Studioni plot lutje Mosia 27:8-37.

2. Materialet e nevojshme:
a. Një Libër i Mormonit.
b. Një lodër e vogël që mund ta futni në xhep.

3. Bëni përgatitjet e nevojshme për çfarëdo aktivitet pasurues që dëshironi të
përdorni.

Aktivitetet 
Mësimore Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet Vëmendjeje Ndërsa fëmijët hyjnë në dhomë ose mblidhen për mësimin, qëllimisht bëni disa
gabime kur rregulloni klasën ose përgatiteni për mësimin. Ju mund –

• Të rrëzoni diçka në dysheme.

• Të vendosni një karrige mbrapsht.

• Të paraqitni një figurë kokëposhtë.

• Filloni të shkruani diçka në dërrasë ose në një copë letër dhe pastaj fshijeni
ose vërini kryq.

Pas çdo gabimi thoni: “Më vjen keq; unë bëra një gabim.” Pastaj korrigjojeni
gabimin.

Pyetini fëmijët nëse i vunë re gjithë gabimet që bëtë ju. Vini në dukje se gjithkush
bën gabime.

Nganjëherë Ne Bëjmë Gjëra që Janë të Gabuara

Shpjegoni se ndërsa rritemi dhe mësojmë të zgjedhim të drejtën, nganjëherë ne
bëjmë zgjedhje të gabuara. Këto nuk janë thjesht gabime si vendosja e një figure
kokëposhtë; këto janë kohë kur ne bëjmë diçka që është e gabuar, diçka që Ati
Qiellor e Jezusi dhe prindërit tanë nuk dëshirojnë që ne ta bëjmë. Duke bërë zgje-
dhje të gabuara, ne brengosim veten dhe njerëz të tjerë.

Tregim Tregojuni fëmijëve historinë e mëposhtme me fjalët tuaja, duke përdorur një lodër
të vogël për ta ilustruar:

Trevisi dhe Mati po zbaviteshin duke luajtur në shtëpinë e Matit. Trevisit i pëlqenin
lodrat e Matit dhe dëshironte që të ishin të tijat. Trevisi vendosi të merrte hua disa
nga lodrat dhe i vendosi në xhep pa ia kërkuar Matit.
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Kur Trevisi po luante me lodrat në shtëpi, nuk ishte aq zbavitëse. Nëna e tij e
pyeti se përse ishte i brengosur. Trevisi i tha nënës se ai kishte marrë hua lodrat
e Matit pa ia kërkuar dhe tani ndihej keq për këtë.

Nëna e Trevisit i tha se është e gabuar të marrësh diçka që i përket dikujt tjetër. Ajo
e pyeti Trevisin se çfarë duhet të bënte ai që të korrigjonte zgjedhjen e tij të gabuar.
Trevisi donte t’i kthente lodrat, por ai kishte frikë se mos Mati mund të ishte i zemë-
ruar me të. Nëna e Trevisit tha se edhe pse Mati mund të ishte i zemëruar, gjëja e
drejtë që duhej bërë ishte t’i kthente lodrat. Ajo i tha gjithashtu Trevisit se t’i thoshte
Matit se i vinte keq, do ta ndihmonte t’i largoheshin ndjenjat e këqija ngaqë kishte
bërë diçka të gabuar.

Trevisi ia ktheu lodrat Matit. Ai tha se i vinte keq që i kishte marrë lodrat pa ia
kërkuar dhe premtoi se nuk do ta bënte më kurrë. Mati u gëzua që Trevisi ia ktheu
lodrat. Trevisi ishte i gëzuar që tha të drejtën dhe i rregulloi gjërat (përshtatur nga
Pat Graham, “Travis Repents,” Friend, mars 1987, f. 40-41).

• Çfarë bëri Trevisi që ishte e gabuar?

• Si u ndie Trevisi kur i mori lodrat e Matit?

Shpjegoni se kur bëjmë diçka të gabuar, ne ndihemi të brengosur. Kjo është një
mënyrë se si Ati Qiellor na ndihmon të dimë se kemi bërë diçka të gabuar.

• Çfarë bëri Trevisi që të largonte ndjenjat e këqija?

• Si u ndie Trevisi kur i ktheu lodrat e Matit dhe tha se i vinte keq?

Ne Duhet të Themi se Na Vjen Keq

• Si ndiheni kur bëni diçka të gabuar?

• Çfarë mund të bëni që të largoni ndjenjat e këqija?

Ndihmoni fëmijët të kuptojnë se kur e dimë se kemi bërë diçka të gabuar, ne
duhet ta pohojmë atë. Pastaj duhet të themi: “Më vjen keq.” Gjithashtu duhet të
përpiqemi të korrigjojmë atë që e bëmë gabim dhe të premtojmë se nuk do ta
përsërisim më.

Aktivitet Bëjini fëmijët të ngrihen në këmbë dhe të bëjnë veprimet bashkë me ju,
për vjershën e mëposhtme:

Kur bëj diçka të gabuar (tundni gishtin nga njëra anë në tjetrën),
“Më vjen keq”, do të them.
Unë ndihem kaq i brengosur (tërhiqni poshtë me gishta cepat e gojës, duke bërë
një fytyrë të trishtuar)
Për atë që sot bëra keq.

Unë do të bëj më mirë (vendosni duart në ije dhe tundni kokën lart e poshtë);
Do të përpiqem me sa mund.
Unë do të jem i gëzuar (buzëqeshni)
Nëse bëj çka është e drejtë (palosni krahët dhe tundni kokën).
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Ne Duhet të Bëjmë më të Mirën që të Korrigjojmë Gabimin 

Tregim Paraqitjuni fëmijëve Librin e Mormonit. Thuajuni atyre se Libri i Mormonit na tregon
për një burrë që bëri diçka të gabuar.

Hapni Librin e Mormonit dhe tregoni historinë e Almës, siç gjendet tek Mosia
27:8-37. Shpjegoni se Alma nuk do ta dëgjonte babanë e tij. Ai nuk iu bind Atit
Qiellor dhe Jezusit. Ai bëri shumë gjëra që ishin të gabuara. Ai u tha njerëzve
gjëra që nuk ishin të vërteta për Kishën. Shumë njerëz e besuan atë dhe nuk
do t’i dëgjonin udhëheqësit e Kishës.

Shpjegoni se Alma ndryshoi nga bërja e gjërave të gabuara në bërjen e gjërave
të drejta. Ai u përpoq të korrigjonte gjërat e gabuara që kishte bërë duke u
mësuar njerëzve të vërtetën.

• Si mendoni se u ndie Alma kur e kuptoi se po bënte gjëra të gabuara?
(Shih Mosia 27:29.)

• Si u përpoq Alma të korrigjonte gjërat e gabuara që kishte bërë?
(Shih Mosia 27:32, 35-36.)

• Si mendoni se u ndie Alma kur filloi t’u mësonte njerëzve të vërtetën?

• Kur bëni diçka të gabuar, përse duhet të përpiqeni ta korrigjoni?

Ndani një përvojë të thjeshtë vetjake për një kohë kur thatë se ju vinte keq.
Tregojuni fëmijëve se si u ndiet dhe se si u përpoqët të korrigjoni gjënë e gabuar
që kishit bërë.

Përsëritni gjërat që duhet të bëjmë kur e dimë se kemi bërë diçka të gabuar:

1. Pohojmë se kemi bërë diçka të gabuar.

2. Themi: “Më vjen keq.”

3. Premtojmë se nuk do ta përsërisim.

4. Bëjmë gjithçka mundemi që të korrigjojmë atë që e bëmë gabim.

Shpjegoni se të gjithë këta hapa së bashku quhen pendim. Ati Qiellor dhe
Jezusi janë të lumtur kur ne pendohemi për gjërat e gabuara që bëjmë.

Bëni fëmijët të diskutojnë se si mund të ndjekin këta hapa të pendimit në
situatat në vijim:

• Çfarë duhet të bëni nëse keni marrë diçka që nuk ju përket?

• Çfarë duhet të bëni nëse i thatë dikujt diçka të pasjellshme?

• Çfarë duhet të bëni nëse nuk i thatë të vërtetën prindërve tuaj?

• Çfarë duhet të bëni nëse rrëzuat dikë?

Dëshmia Jepni dëshminë tuaj se Ati Qiellor dhe Jezusi na duan edhe kur bëjmë gjëra të
gabuara. Thuajuni fëmijëve që ju e dini se do të jenë të gëzuar, nëse thonë se u
vjen keq për gjërat që bëjnë e që janë të gabuara dhe kur përpiqen të mos për-
sërisin gjërat e gabuara.

Mësimi 29
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Aktivitete 
Pasurimi Zgjidhni disa nga këto aktivitete për t’i përdorur gjatë mësimit.

1. Ndihmoni fëmijët të këndojnë ose të thonë fjalët e “Repentance” (“Pendim”)
(“Children’s Songbook”, f. 98). Shpjegoni se të pendohesh do të thotë që ju të
thoni se ju vjen keq, të premtoni se nuk do ta përsëritni gjënë e gabuar dhe të
përpiqeni të korrigjoni gjënë e gabuar.

2. Jepini secilit fëmijë një copë plastelinë apo brumë loje. Tregojuni fëmijëve si të
bëjnë një top me plastelinën apo brumin e lojës dhe pastaj ta sheshojnë atë.
Ndihmojini ata të bëjnë një fytyrë të qeshur në plastelinë ose brumin e lojës që
t’i kujtojë se kur thonë “më vjen keq” ata do të ndihen më mirë. (Një recetë për
brumë loje mund të gjendet në faqen xviii të këtij manuali.)

3. Jepini secilit fëmijë një copë letër dhe një laps dylli ose laps të zakonshëm.
Bëni secilin fëmijë të vizatojë një fytyrë të qeshur. Etiketoni vizatimin Mund të
jem i gëzuar kur them se më vjen keq.

Aktivitete Shtesë
për Fëmijët 
më të Vegjël 1. “Rastësisht” derdhni në dysheme një kuti me lapsa dylli ose objekte të tjera të

vogla. Thuajuni fëmijëve se ju vjen keq që i derdhët lapsat e dyllit dhe pastaj
pyetini se çfarë duhet të bëjnë që ta përmirësojnë gjendjen. Ndërsa pastroni,
thuajuni fëmijëve se do të ndiheni më mirë kur dyshemeja të jetë përsëri e
rregullt dhe e pastër. Ftojini fëmijët t’ju ndihmojnë të pastroni.

Shpjegoni se nganjëherë ne bëjmë gjëra që na bëjnë ne apo njerëz të tjerë të
ndihen të trishtuar. Kur ndodh kjo, ne duhet të themi “më vjen keq” dhe të
përpiqemi t’i përmirësojmë gjërat. Falënderojini fëmijët që ju ndihmuan të
pastroni dhe kujtojini ata se ndihen të gëzuar kur ndihmojnë të tjerët.

2. Këndoni ose thoni fjalët e “Jesus Said Love Everyone” (“Jezusi Tha t’i Doni të
Gjithë”) (“Children’s Songbook”, f. 61; fjalët gjenden në Mësimin 34, 36, 41
dhe 45).

3. Bëni fëmijët të thonë një fjalë të gjatë, të tillë si hipopotam. Thuajuni atyre se
nganjëherë është e vështirë të themi disa fjalë. Shpjegoni se mund të jetë e
vështirë të themi “më vjen keq” kur kemi bërë diçka të gabuar. Shpjegoni se
edhe kur mund të jetë e vështirë të thuhen fjalët “më vjen keq”, ato mund të
ndihmojnë t’i kthejnë ndjenjat e brengosjes në ndjenja më të mira.

4. Thoni një tregim të shkurtër për dy fëmijë që po luajnë së bashku. Kur njëri nga
fëmijët përplaset me tjetrin, fëmija i parë thotë “më vjen keq” dhe përpiqet ta
ndihmojë të dëmtuarin që të ndihet më mirë. Përfshini idenë e shndërrimit të
një ndjenje brenge në një ndjenjë gëzimi. Ju mund të doni të përdorni Figurën
e Fytyrës së Qeshur/Ngrysur nga mësimi 21. Lëreni një fëmijë ta mbajë figurën
dhe ta kthejë që të paraqesë ndjenjat e fëmijëve në tregim.



Unë Mund t’i Fal të Tjerët
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Mësimi

30
Qëllimi Të nxitë secilin fëmijë që të falë.

Përgatitja 1. Studioni plot lutje Zanafilla 37:12-28; 41:38-43; 42:1-8; 45:1-15; Mateu 18:21-
22; dhe Lluka 23:33-34.

2. Përgatitni copa të vogla letre dhe shkruani në secilën copë një formulim si një
nga ata që vijojnë:

• Dikush ju goditi dhe ju rrëzoi.
• Dikush nuk ju lë të luani një lojë.
• Dikush theu diçka tuajën.
• Dikush ju shau.
• Dikush ju mori atë me çka po luanit dhe nuk do ta ndajë me ju.

Përgatitni një copë letër për secilin fëmijë në klasë (krijoni më shumë situata nëse
është e nevojshme). Futini letrat në një kuti të vogël të etiketuar “Kutia e Faljes”.

3. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël.
b. Figura 1-47, Fëmijë Duke u Grindur; figura 1-57, Jozefi Shitet nga Vëllezërit e

Tij (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 109; 62525); figura 1-58, Jozefi u
Jep të Njohur Vëllezërve të Tij; figura 1-59, Kryqëzimi (Paketa e Fotografive
Artistike të Ungjillit 230; 62505).

4. Bëni përgatitjet e nevojshme për çfarëdo aktivitet pasurues që dëshironi të
përdorni.

Aktivitetet 
Mësimore Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet Vëmendjeje Paraqitni figurën 1-47, Fëmijë Duke u Grindur.

• Çfarë po bëjnë këta fëmijë?

• Përse mendoni se po grinden ata?

• Si mendoni se ndihen ata?

• Çfarë mund t’i thonin njëri-tjetrit këta fëmijë që ta përfundonin grindjen dhe të
bënin të ndiheshin më mirë?

Rishihni nga mësimi i mëparshëm sa e rëndësishme është të thuash “më vjen
keq”. Shpjegoni se pasi fëmijët thonë se u vjen keq, ata duhet ta falin njëri-tjetrin.
Kjo do të thotë se ata nuk duhet të jenë më të zemëruar me njëri-tjetrin dhe duhet
të jenë miq. Kujtojuni fëmijëve historinë për Matin dhe Trevisin nga mësimi i mëpar-
shëm. Mati e fali Trevisin që i mori lodrat. Ata qenë ende miq.
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Jozefi i Fali Vëllezërit e Tij

Tregim Paraqitni figurën 1-57, Jozefi Shitet nga Vëllezërit e Tij. Tregoni historinë e Jozefit
që e shesin në Egjipt, siç gjendet tek Zanafilla 37:12-28.

• Si mendoni se u ndie Jozefi kur vëllezërit e tij e shitën që të bëhej skllav në Egjipt?

Shpjegoni se Jozefi u bë një njeri i rëndësishëm në Egjipt (shih Zanafilla 41:38-43).
Pas shumë vitesh, vëllezërit e Jozefit erdhën në Egjipt për të marrë ushqim sepse
ata nuk kishin mjaft ushqim në vendin e tyre. Ata zbuluan se Jozefi ishte ende gjallë
dhe një njeri i rëndësishëm në Egjipt (shih Zanafilla 42:1-8: 45:1-15).

Paraqitni figurën 1-58, Jozefi u Jep të Njohur Vëllezërve të Tij.

• Si mendoni se u ndie Jozefi që qe përsëri me vëllezërit e tij? 
(Shih Zanafilla 45:14-15.)

• A qe i zemëruar Jozefi me vëllezërit e tij? (Shih Zanafilla 45:5.)

• Si mendoni se u ndien vëllezërit e Jozefit ndaj tij?

• Si e tregoi Jozefi se ai i kishte falur vëllezërit e tij? (Shih Zanafilla 45:5-15.)

Aktivitet Bëni një fëmijë të hiqet sikur është Jozefi dhe fëmijët e tjerë të hiqen sikur janë
vëllezërit e Jozefit. Ndihmoni fëmijët të luajnë historinë e Jozefit që ribashkohet
me vëllezërit e tij dhe i fal ata.

Jezusi Na Tha që të Falim

Ngrini lart një kopje të Biblës. Shpjegoni se në Bibël, Jezusi na tha që të falim. Një
nga apostujt e Jezusit e pyeti atë për faljen ndaj të tjerëve (shih Mateu 18:21-22).
Jezusi i tha atij që ne gjithmonë duhet të falim. Shpjegoni se Bibla na thotë gjitha-
shtu se Jezusi falte.

Paraqitni figurën 1-59, Kryqëzimi. Shpjegoni se ushtarët qenë shumë mizorë me
Jezusin. Ata e qëlluan dhe e pështynë. Ushtarët ngulën gozhdë në duart dhe
këmbët e Jezusit dhe e varën atë në kryq që të vdiste. Shpjegoni se Jezusi i fali
ushtarët. Ai nuk u zemërua me ushtarët për atë që i bënë. (Kini kujdes të mos
jeni tepër dramatizues ndërsa tregoni këtë histori. Disa fëmijë mund të jenë
shumë të ndjeshëm ndaj idesë së njerëzve që dëmtojnë Jezusin.)

Kthejuni tek Lluka 23:34 dhe thuajuni fëmijëve atë që tha Jezusi kur iu lut Atit
Qiellor tamam para se të vdiste: “O Atë, fali ata.” Bëni fëmijët ta përsëritin këtë
frazë me zë të lartë disa herë.

• Edhe pse ushtarët e dëmtuan Jezusin, çfarë bëri ai?

• Çfarë dëshiron Jezusi që të bëjmë ne, nëse dikush na zemëron ose na brengos?

Aktivitet Kërkojuni fëmijëve të bëjnë gjithçka bëni ju. Bëni ata t’ju pasojnë ndërsa ngriheni në
këmbë, zgjateni, buzëqeshni, uleni dhe kryqëzoni krahët. Shpjegoni se meqenëse
ata bënë gjithçka që bëtë ju, ata po ju pasonin ju. Nëse ju pasoni dikë, ju bëni të
njëjtat gjëra që bën ai person. Kur ne i falim të tjerët, ne po pasojmë Jezusin. Ne
po bëjmë atë që bëri ai. Jezusi dëshiron që ne t’i falim ata që na brengosin ose
na mërzitin.
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Ne Mund t’i Falim të Tjerët

Aktivitet Paraqitni “Kutinë e Faljes” dhe ftoni fëmijët, një e nga një, të nxjerrin një copë
letër prej saj.

Lexoni secilin formulim dhe bëni pyetje si ato që vijojnë:

• A të ka ndodhur ty ndonjëherë kjo?

• Si do të bënte të ndiheshe?

• Çfarë duhet t’ju thotë personi që ju brengosi apo ju zemëroi?

• Çfarë duhet të bëni ose t’i thoni ju një personi që ka qenë i pasjellshëm
me ju ose ju ka brengosur apo zemëruar?

Tregoni për një kohë kur ju falët dikë dhe se si u ndiet. Ndihmoni fëmijët të
kuptojnë se Ati Qiellor dhe Jezusi duan që ne të falim.

Këngë Ndihmoni fëmijët të këndojnë ose të thonë fjalët e “Help Me, Dear Father”
(“Më Ndihmo, At i Dashur”) (“Children’s Songbook”, f. 99).

Më ndihmo, At i dashur, që të fal lirshëm
Gjithkënd që duket i pasjellshëm ndaj meje.
Më ndihmo çdo ditë, At, unë të lutem;
Më ndihmo të jetoj më pranë, më pranë teje.

Dëshmia Jepni dëshminë tuaj se Ati Qiellor dhe Jezusi duan që ne të falim. Nxitini fëmijët
që t’i luten dhe t’i kërkojnë Atit Qiellor t’i ndihmojë ata që t’i falin të tjerët.

Aktivitete 
Pasurimi Zgjidhni disa nga këto aktivitete për t’i përdorur gjatë mësimit.

1. Rishihni historinë e djalit plangprishës, siç gjendet tek Lluka 15:11-32. Paraqitni
figurën 1-49, Djali Plangprishës. Ndihmoni fëmijët të kuptojnë se ati e donte birin
e tij dhe e fali.

2. Bëni lojën me gishta që vijon. Ftojini fëmijët të bëjnë veprimet bashkë me ju.

Një majtas, një djathtas, dy miq të vegjël (ngrini lart të dyja duart të bëra grusht),
Filluan të grinden e filluan të ndeshen (tundni grushtat ndaj njëri-tjetrit).
Ata miq të vegjël, at’ dit’ s’qen’ hiç të gëzuar.
Se, si duhej luajtur, ua kishin mësuar.
Pastaj njëri mik i vogël uli kokën plot turp 
(uleni grushtin e djathtë që nga kyçi dhe kthejeni);
Edhe tjetri e bëri, se ndihej po ashtu 
(uleni grushtin e majtë dhe kthejeni gjithashtu).
Miku i parë i vogël tha: “Se ç’do bëj e di (përplasni duart).
Që të t’tregoj se m’vjen keq, falje do t’kërkoj nga ty.”
“Dhe mua më vjen keq”, edhe tjetri tha,
“Le t’luajm’ e t’gëzohemi, kohën tjetër pra” (kryqëzoni krahët dhe uluni).

3. Bëni një distinktiv të thjeshtë për secilin fëmijë që ta mbajë në shtëpi.
Shkruani në secilin dinstiktiv Unë mund të fal.

Mësimi 30
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Aktivitete Shtesë
për Fëmijët 
më të Vegjël 1. Rishihni tregimin nga mësimi 29 për dy fëmijë që luajnë (shih Aktivitete Shtesë

për Fëmijët më të Vegjël, aktiviteti 4). Tregoni se si fëmija i lënduar e fali tjetrin.

2. Këndoni ose thoni fjalët e “Jesus Said Love Everyone” (“Jezusi Tha t’i Doni të
Gjithë”) (“Children’s Songbook”, f. 61; fjalët gjenden në Mësimin 34, 36, 41
dhe 45).

3. Këndoni ose thoni fjalët e “If You’re Happy” (“Nëse Je i Lumtur”)
(“Children’s Songbook”, f. 266; shih fjalët në Mësimin 39). Shpjegojuni fëmijëve
se kur i falim ata që janë të pasjellshëm me ne, do të ndihemi të lumtur.



Jam Mirënjohës 
për Shtëpinë Time

125

Mësimi

31
Qëllimi Të nxitë secilin fëmijë të ndiejë mirënjohje për shtëpinë e tij dhe të ndihmojë që

të kujdesen për të.

Përgatitja 1. Studioni plot lutje 1 Nefi 2:2-6; 17:7-8; dhe 18:6, 23.

2. Materialet e nevojshme:
a. Një Libër i Mormonit.
b. Një enë me ujë, një enë me dhè dhe një degë të vogël. Nëse parapëlqeni,

sillni figura të një liqeni, dheu dhe një peme.
c. Letër dhe lapsa dylli ose lapsa të zakonshëm.
d. Figura 1-60, Lehi dhe Populli i Tij Arrijnë në Tokën e Premtuar (Paketa e

Fotografive Artistike të Ungjillit 304; 62045); figura 1-61, Largimi nga Navu
(Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 410; 62493).

3. Bëni përgatitjet e nevojshme për çfarëdo aktivitet pasurues që dëshironi të
përdorni.

Aktivitetet 
Mësimore Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet Vëmendjeje Paraqitni enën ose figurën e ujit dhe pyetni se cilat kafshë apo insekte e bëjnë
shtëpinë e tyre në ujë. Ndihmoni fëmijët të mendojnë për sa më shumë që
munden. Paraqitni dheun e pastaj degën dhe ndihmoni fëmijët të mendojnë
për kafshë apo insekte që e bëjnë shtëpinë e tyre në tokë dhe në pemë.

• Si mendoni se do të ishte nëse shtëpia juaj do të ishte në ujë?

• Çfarë do të mund të ndodhte nëse shtëpia juaj do të ishte në pemë?

Ka Shumë Lloje të Ndryshme Shtëpish

Shpjegoni se kafshët dhe insektet jetojnë në shumë lloje të ndryshme shtëpish.
Gjithashtu njerëzit jetojnë në lloje të ndryshme shtëpish.

Tregim Paraqitni figurën 1-60, Lehi dhe Populli i Tij Arrijnë në Tokën e Premtuar, dhe Librin
e Mormonit ndërsa ju tregoni për Lehin dhe familjen e tij, si dhe llojin e shtëpive ku
jetonin (shih 1 Nefi 2:2-6; 17:7-8; dhe 18:6, 23). Familja e Lehit kishte një shtëpi të
rehatshme në Jeruzalem, por kur Zoti u tha të linin Jeruzalemin, ata udhëtuan në
shkretëtirë dhe jetuan në çadra. Pas shumë vitesh, Zoti e urdhëroi Nefin, birin e
Lehit, të ndërtonte një anije. Lehi dhe familja e tij jetuan në anije ndërsa udhëtuan
drejt tokës së premtuar, një vend që Ati Qiellor dhe Jezusi e kishin përgatitur që të
jetonin ata. Pasi mbërritën në tokën e premtuar, Lehi dhe familja e tij jetuan përsëri
në çadra derisa mundën të ndërtonin shtëpi më të qëndrueshme.

• Në çfarë lloje të ndryshme shtëpish jetuan Lehi dhe familja e tij?
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Tregim Paraqitni figurën 1-61, Largimi nga Navu. Tregoni për anëtarët e hershëm të Kishës
që ndërtuan një qytet të quajtur Navu. Ata punuan shumë për të ndërtuar shtëpitë e
tyre dhe një tempull të mrekullueshëm. Por disa njerëz përreth Navusë nuk i pëlqe-
nin anëtarët e Kishës dhe i detyruan të largoheshin. Anëtarët e Kishës udhëtuan me
të vetmet plaçka që mund të merrnin në karrocat e mbuluara. Meqenëse karrocat e
mbuluara ishin të vogla, shumë fëmijëve iu desh t’i linin pas lodrat e tyre. Disa prej
njerëzve jetuan në karrocat e mbuluara dhe çadrat e tyre për një kohë të gjatë.

• Përse do të ishte e vështirë të jetoje në një karrocë të mbuluar ose çadër?

Aktivitet Bëjini fëmijët të ngrihen në këmbë dhe të thonë vargjet me gjeste në vijim:

Fëmijët pionierë ecën dhe folën (ecni në vendnumëro);
Pastaj luajtën e kërcyen dhe u hodhën (hidhuni ose kërceni në vend).
Kur qe natë, yjet ndritën e xixëlluan (hapni dhe mbyllni duart);
Brenda karrocave ata fjetën dhe ëndërruan (mbyllni sytë, vendosni kokën mbi duart).

Shtëpia Është një Vend Ku Ne na Duan

Shpjegoni se nuk ka rëndësi lloji i shtëpisë ku jetojmë. Ne mund të jetojmë në një
shtëpi të madhe, një shtëpi të vogël, një apartament, një çadër, ose një barkë.
Gjëja e rëndësishme është që shtëpitë tona janë vende ku pjesëtarët e familjes
e duan njëri-tjetrin. Tregoni për shtëpinë tuaj dhe çfarë bëni ju që ta bëni një vend
të dashur.

• Përse ju pëlqen të rrini në shtëpi?

• Nga e dini se familja juaj ju do?

• A e keni kaluar ndonjë herë natën jashtë shtëpisë?

• Ku fjetët?

• Si u ndiet kur u kthyet në shtëpinë tuaj?

Kujtoni fëmijët sa mirë ishte të ktheheshin tek shtëpitë dhe shtratet e tyre.

Këngë Bëjini fëmijët të ngrihen në këmbë dhe t’ju dëgjojnë ndërsa thoni fjalët e “Home”
(“Shtëpia”) (“Children’s Songbook”, f. 192). Thojuni fëmijëve të përqafojnë veten
kurdoherë që dëgjojnë fjalën shtëpi. Nëse dëshironi, përsëriteni strofën dhe bëni
fëmijët të thonë fjalët bashkë me ju.

Shtëpia është aty ku është zemra
Dhe ngrohtësi e dashuri ka plot.
Shtëpia është aty ku krahët e ngrohtë e qarkues
Që të gjithë pjesëtarët i rrethojnë.

(© 1975 prej Sonos Music, Orem, Utah. Të gjitha të drejtat rezervohen.
Përdoret me leje.)

Ne Mund t’i Ndihmojmë Familjet Tona që të Kujdesen për Shtëpitë

Shpjegoni se ne kemi nevojë të kujdesemi për shtëpitë tona, që ato të jenë
vende të mira për të jetuar. Secili pjesëtar i familjes duhet të ndihmojë që ta
mbajë shtëpinë të rregullt e të pastër.
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Aktivitet Bëni fëmijët të tregojnë me gjeste disa gjëra që mund të bëjnë ata për t’i mbajtur
shtëpitë e tyre të rregullta dhe të pastra, të tilla si të mbledhin lodrat e tyre, të
fshijnë dyshemenë dhe të palosin e të venë në vend rrobat e tyre.

Ftojini fëmijët të vijnë një e nga një dhe të qëndrojnë pranë jush. Përshkruajini
secilit fëmijë një situatë në të cilën ai apo ajo mund të jetë një ndihmës i mirë në
shtëpi. Pyeteni fëmijën se çfarë do të bënte ai ose ajo për të ndihmuar në atë
situatë. Përdorni shembujt në vijim ose krijoni situatat tuaja që të përshtaten me
anëtarët e klasës:

• Ju rastësisht derdhët një gotë ujë në dysheme. Çfarë duhet të bëni?

• Ju luajtët me blloqet tuaja gjithë pasditen. Tani është koha për të ngrënë.
Çfarë duhet të bëni me blloqet tuaja?

• Nëna juaj nxiton të shtrojë drekën. Ajo ka nevojë për dikë që të shtrojë
tavolinën përpara se familja të mund të hajë. Çfarë do të mund të bënit?

• Rrobat tuaja janë të lara dhe të palosura me kujdes. Çfarë duhet të bëni tani
me to?

• Keni qenë duke luajtur jashtë dhe këpucët tuaja janë mbuluar me baltë. Çfarë
duhet të bëni përpara se të vinit në shtëpi?

• Shtrati juaj është i çrregulluar kur ngriheni prej tij në mëngjes. Çfarë duhet t’i
bëni atij?

Nxitini fëmijët të flasin për gjëra që bëjnë për të ndihmuar që t’i mbajnë shtëpitë
e tyre të rregullta e të pastra. Tregojuni fëmijëve se si punoni ju për ta mbajtur
shtëpinë tuaj të rregullt e të pastër.

Aktivitet Jepuni fëmijëve letër e lapsa dylli ose lapsa të zakonshëm dhe lëreni secilin fëmijë
të bëjë vizatimin e diçkaje që ai ose ajo do të bëjë gjatë javës për të ndihmuar në
shtëpi. Etiketoni secilin vizatim Jam mirënjohës për shtëpinë time.

Dëshmia Ndani ndjenjat tuaja për shtëpinë tuaj dhe shprehni mirënjohjen tuaj ndaj Atit
Qiellor dhe Jezu Krishtit që ju kanë bekuar me një shtëpi.

Aktivitete 
Pasurimi Zgjidhni disa nga këto aktivitete për t’i përdorur gjatë mësimit.

1. Sillni në një çantë disa objekte të zakonshëm shtëpiakë (të paktën një për secilin
fëmijë). Lëreni secilin fëmijë të zgjedhë një objekt nga çanta dhe të shpjegojë se
si ta përdorë atë ndërsa ndihmon në shtëpi. Për shembull, një copë mund të
përdoret për të fshirë pluhurat apo enët, një lugë mund të përdoret kur përgatitet
tavolina për një vakt dhe një lodër mund të hiqet kur pastrohet një dhomë.

2. Këndoni ose thoni fjalët e “Fun to Do” (“Zbavitemi Kur Bëjmë”) (“Children’s
Songbook”, f. 253, fjalët gjenden në Mësimin 9) duke përdorur fraza të tilla si
“Të rregulloj shtratin tim është zbavitëse” ose “Të shtroj tavolinën është zbavitëse”
ndërsa e tregojnë me gjeste veprimin.

3. Vizatoni në një copë letër konturin e dorës të secilit fëmijë që ta marrë në shtëpi.
Etiketoni secilën letër Unë kam duar ndihmuese. Flisni rreth asaj që mund të bëjnë
duart e fëmijëve për të ndihmuar.

Mësimi 31



128

4. Vërini fëmijët të bëjnë sikur karriget e tyre janë karroca të mbuluara. Bëjini ata
t’i tërheqin karriget në një rreth ashtu si bënin natën pionierët për t’u mbrojtur
nga njerëz jo miqësorë dhe kafshë të egra. Bëjini ata të imitojnë sikur po bëjnë
një zjarr kampi dhe po gatuajnë darkën, po këndojnë e po kërcejnë pas darke
dhe po ngjiten në karrocat e tyre (karriget) për të shkuar për të fjetur.

5. Sillni figura të disa llojeve të ndryshme shtëpish, apo vizatojini ato në dërrasë
ose në një copë letër. Diskutoni me fëmijët se me çfarë është e ndërtuar secila
shtëpi dhe si do të ishte të jetoje në të. Mund të përfshini një çadër, një banesë
eskimeze, një kështjellë, një shtëpi druri dhe një shtëpi të ndërtuar mbi shtylla.

Aktivitete Shtesë
për Fëmijët 
më të Vegjël 1. Ndihmoni fëmijët të bëjnë veprimet për lojën me gishta në vijim:

Gishta të vegjël plot punë (ngri lart një grusht),
Kush do të na mësojë të bindemi?
“Unë”. “Unë”. “Unë”. “Unë”. “Unë” 
(ngri një gisht për secilën “Unë” derisa të hapen të gjithë gishtat),
Thonë gishtat plot punë.
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Mësimi

32
Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë të ndiejë dhe të shprehë mirënjohje për ushqimin dhe

veshjen.

Përgatitja 1. Studioni plot lutje Zanafilla 1: 11-12 dhe 1 Mbretërve 17:8-16.

2. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël.
b. Një frut ose perime me fara.
c. Një qese lecke ose objekt tjetër i butë.
d. Figura e prerë 1-5, peshq; figura e prerë 1-7, derr; figura e prerë 1-8, dele;

figura e prerë 1-9, lopë; figura e prerë 1-22, zogj pule (figura të prera të
ngjashme mund të gjenden edhe në kompletin e Figurave të Prera të
Mjeteve Ndihmëse Pamore të Fillores 4); ose gjeni figura të kafshëve që
japin ushqim dhe veshje në zonën tuaj.

e. Figura 1-15, Bekimi i Ushqimit; figura 1-50, Unë Mund të Vishem.

3. Bëni përgatitjet e nevojshme për çfarëdo aktivitet pasurues që dëshironi të
përdorni.

Aktivitetet 
Mësimore Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet Vëmendjeje Jepni udhëzimet e mëposhtme, duke plotësuar vendet bosh me ushqime të
zakonshme për mëngjes:

Nëse ju pëlqen të hani ____ për mëngjes, ngrini njërën dorë.

Nëse ju pëlqen të hani ____ për mëngjes, ngrini dorën tjetër.

Nëse ju pëlqen të hani ____ për mëngjes, ngrihuni në këmbë.

Vazhdoni me veprime të tjera derisa të keni përmendur të paktën një ushqim që
e pëlqen secili fëmijë. Pastaj thoni: “Nëse jeni mirënjohës ndaj Atit Qiellor për
ushqimin që hani, uluni dhe kryqëzoni krahët.”

Ne Përdorim Bimë dhe Kafshë për Ushqim

• Çfarë ushqimesh të tjera ju pëlqen të hani?

• Ku e marrim ushqimin tonë?

• Cili i krijoi bimët dhe kafshët prej të cilave marrim ushqimin që hamë?

Flisni mbi disa ushqime që hani ju dhe prej nga vijnë ato. Shpjegoni se ne
marrim shumë ushqime nga bimët.

Thyejeni ose priteni për ta hapur frutin apo perimen që keni sjellë dhe tregoni farat.

• Çfarë janë këto?

• Përse bimët kanë fara?
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Shpjegoni se Ati Qiellor planifikoi që bimët të kenë fara në mënyrë që farat të rriten
e të bëhen bimë të tjera që të na sigurojnë ushqim neve (shih Zanafilla 1:11-12).
Kur rritet një bimë e tillë si një frut apo perime, formohen fara të tjera.

Aktivitet Recitoni bashkë me fëmijët vargjet me gjeste të mëposhtme:

Farat Janë Futur Thellë

Farat janë futur thellë (përkuluni dhe prekni dyshemenë me duar).
Në dhè ato flenë (vendosni njërën dorë mbi tjetrën, pëllëmbët së bashku).
Dielli i verdhë shkëlqen (vendosni krahët sipër që të formoni një rreth).
Shiu bie i lehtë (tundni gishtat ndërsa i ulni poshtë).
Flladi i lehtë fryn (lëkundni krahët sipër).
Farat e vogla nisin t’rriten (tundni gishtat mbi dysheme).

• A keni ndihmuar ndonjëherë për të mbjellë fara?

• Çfarë mbollët?

• Çfarë ushqimesh marrim nga bimët?

Ndihmoni fëmijët të mendojnë për disa fruta, perime dhe drithëra. Shpjegoni se
buka dhe topthat e drithërave bëhen me drithëra. Thuajuni fëmijëve sa mirënjo-
hës jeni ndaj Atit Qiellor për farat që bëhen fruta, perime dhe drithëra.

Tregojini farat përsëri.

• Çfarë ju duhet këtyre farërave që të rriten?

Tregim Tregoni historinë e Elias dhe të vesë nga Sarepta, siç gjendet tek 1 Mbretërve
17:8-16. Ndihmoni fëmijët të kuptojnë se nuk kishte mjaft ushqim sepse nuk
kishte rënë shi. Pa shiun që të sjellë ujë, asnjë ushqim nuk mund të rritet.

• Si do të ndiheshit nëse nuk do të kishit ndonjë ushqim për të ngrënë?

• Si u bekua e veja sepse e ndau ushqimin e paktë që kishte me Elian? 
(Shih 1 Mbretërve 17:15-16.)

Shpjegoni se jo të gjitha ushqimet tona vijnë nga bimët.

• Ku e marrim qumështin?

• Ku i marrim vezët?

• Ku e marrim mishin?

Flisni se si disa ushqime vijnë nga kafshët. Duke përdorur figurat e prera ose figura
të përshtatshme, diskutoni për kafshët që përdoren për ushqim në zonën tuaj.

Ne Përdorim Bimë dhe Kafshë për Veshje

Vini në dukje se ushqimi nuk është e vetmja gjë që ne marrim nga bimët dhe
kafshët. Paraqitni figurën 1-50, Unë Mund të Vishem.

• Çfarë po bën ky djalë?

• Çfarë vishni ju?

Aktivitet Bëni fëmijët të tregojnë me gjeste veshjen e artikujve të ndryshëm të veshjeve,
të tilla si një bluzë, fustan, këpucë, pallto dhe kapele.
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• Përse na duhen veshjet? (Për të mbuluar trupin, për ta mbrojtur trupin,
për të na mbajtur ngrohtë kur është ftohtë.)

• Me çfarë bëhen veshjet?

Nëse fëmijët mund të përmendin disa nga materialet e përdorura për të prodhuar
veshje, pyetini nëse e dinë se nga vijnë ato materiale. Shpjegoni se ne i marrim
materialet për të bërë veshje dhe këpucë nga bimët dhe kafshët. Tregojuni fëmijëve
se cilat bimë ose kafshë sigurojnë materiale të përdorura zakonisht për veshje në
zonën tuaj. Për shembull, pambuku dhe linoja vijnë nga bimët, ndërsa mëndafshi
vjen nga krimbat e mëndafshit. Leshi vjen nga delet dhe shumica e lëkurës vjen
nga lopët.

Ne mund të jemi mirënjohës për ushqimin dhe veshjen

Aktivitet Kërkojuni fëmijëve të mendojnë për ushqime për të cilat janë mirënjohës. Hidhini
ose jepini në dorë çdo fëmije një qese lecke ose objekt të butë, një e nga një. Bëni
secilin fëmijë të përmendë një ushqim për të cilin ai apo ajo është mirënjohës dhe
pastaj t’ua hedhë ose japë përsëri qesen prej lecke juve. Diskutoni se nga vjen
ushqimi i përmendur, përpara se t’ia hidhni qesen prej lecke fëmijës tjetër. Kujtojini
fëmijët se çdo bimë ose kafshë u krijua nga Jezusi, sipas udhëzimit të Atit Qiellor.

Përsëriteni aktivitetin, duke i kërkuar çdo fëmije të përmendë një artikull veshjeje
në vend të ushqimit.

Paraqitni figurën 1-15, Bekimi i Ushqimit.

• Cilin duhet të falënderojmë për ushqimin tonë?

• Cilin duhet të falënderojmë për veshjen tonë?

• Si mund ta falënderojmë Atin Qiellor për këto gjëra? (Një mënyrë është t’i
përmendim ato në lutjet tona të përditshme.)

Dëshmia Shprehni mirënjohjen tuaj që Ati Qiellor dhe Jezusi e bënë të mundur që ne të
kemi rroba për t’u veshur dhe ushqime për të ngrënë.

Aktivitete 
Pasurimi Zgjidhni disa nga këto aktivitete për t’i përdorur gjatë mësimit.

1. Jepini secilit fëmijë një copë letër me një vizë në mes nga lart poshtë dhe fjalët
Jam mirënjohës për: të shkruara sipër. Lëreni secilin fëmijë të bëjë një vizatim
të një ushqimi në njërën anë të vizës dhe të një artikulli veshjeje në anën tjetër.

2. Ndihmoni fëmijët të këndojnë ose thonë fjalët e dy strofave të para të
“Thanks to Our Father” (“Faleminderit Atit Tonë”) (“Children’s Songbook”,
f. 20; fjalët gjenden në Mësimin 18).

3. Vërini fëmijët të bëjnë sikur janë fara. Bëjini ata të mblidhen kruspull poshtë
sikur të jenë mbjellë në tokë, pastaj të ngrihen ngadalë ndërsa dielli shkëlqen
dhe shiu bie butë mbi ta. Ju mund të doni t’i lini fëmijët ta bëjnë me radhë sikur
janë dielli dhe shiu.

4. Sillni një frut ose perim dhe jepuni fëmijëve mostra të vogla që t’i hanë.
Përshkruani llojin e farës dhe bimën nga vjen fruti ose perimja. (Kontrolloni
me prindërit e fëmijëve që të siguroheni se asnjë nga fëmijët nuk është alergjik
ndaj ushqimit që keni sjellë.)
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5. Përshkruajuni një ushqim të njohur fëmijëve dhe kërkojuni ta gjejnë se cilin
ushqim po përshkruani. Për shembull, ju mund të thoni: “Ky ushqim është i
bardhë ose bojëkafe nga jashtë. Ai ka një guackë. Ai vendoset në fole. Çfarë
është?” (Një vezë.) Përsëritni sa herë të dëshironi. Ju mund të dëshironi të sillni
një model të secilit ushqim që përshkruani.

6. Sillni artikuj veshjeje të tilla si pulovra, pallto dhe kapele dhe lërini fëmijët t’i
provojnë ndërsa flisni për veshje për të cilat fëmijët janë mirënjohës.

Aktivitete Shtesë
për Fëmijët 
më të Vegjël 1. Ndihmoni fëmijët të këndojnë ose thonë fjalët e “A Song of Thanks” (“Një Këngë

Falënderimi”) (“Children’s Songbook”, f. 20, fjalët gjenden në Mësimin 4).

2. Vërini fëmijët të bëjnë me gjeste sikur po vishen, ndërkohë që ju thoni fjalët
për vargjet me gjeste vijuese:

Fëmijë vishni pantallonat tuaja, vishni pantallonat, vishni pantallonat.
Fëmijë vishni pantallonat tuaja, një, dy, tre.

Fëmijë vishni fundin tuaj, vishni fundin, vishni fundin.
Fëmijë vishni fundin tuaj, një, dy, tre.

Fëmijë vishni bluzën tuaj, vishni bluzën, vishni bluzën.
Fëmijë vishni bluzën tuaj, një, dy, tre.

Fëmijë vishni çorapet tuaja, vishni çorapet, vishni çorapet.
Fëmijë vishni çorapet tuaja, një, dy, tre.

Fëmijë vishni këpucët tuaja, vishni këpucët, vishni këpucët.
Fëmijë vishni këpucët tuaja, një, dy, tre.

Fëmijët tani janë të gjithë të veshur, të gjithë të veshur, të gjithë të veshur
(përplasni duart).
Fëmijët tani janë të gjithë të veshur; le të shkojmë të luajmë!
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Mësimi

33
Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë të dëshirojë që të jetë një mik i mirë.

Përgatitja 1. Studioni plot lutje Gjoni 6:1-13 dhe 11:1-7, 17-44.

2. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël.
b. Figura 1-3, Jezusi Krishti (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 240; 62572).

3. Bëni përgatitjet e nevojshme për çfarëdo aktivitet pasurues që dëshironi të
përdorni.

Aktivitetet 
Mësimore Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet Vëmendjeje Tregoni veten me gisht dhe pyetni: “Kush jam unë?” Fëmijët mund të përgjigjen
me emrin tuaj ose me fjalën mësues. Shpjegoni se ju jeni gjithashtu miku i tyre
dhe ata janë miqtë tuaj. Shpjegoni se miqtë janë njerëz që e pëlqejnë njëri-tjetrin.

Mblidhuni me fëmijët në një rreth. Duke parë secilin fëmijë me radhë, thoni:
“(Emri i fëmijës) është miku (mikja) im(e).” Lëreni secilin fëmijë të ketë një radhë
për ta bërë këtë, duke u siguruar që çdo herë të përmendet secili fëmijë.

Ne Kemi Shumë Miq

• Cilët janë miqtë tuaj?

Lërini fëmijët të flasin për miqtë e tyre. Vini në dukje se miqtë mund të jenë të
çfarëdo moshe. Anëtarët e familjes mund të jenë disa nga miqtë tanë më të
mirë. Theksoni se çdo person në klasë është një mik.

Paraqitni figurën 1-3, Jezusi Krishti. Shpjegoni se personi në figurë është një
mik shumë i mirë i gjithkujt në klasë.

• Cili është miku ynë në këtë figurë?

• Nga e dini se Jezusi është miku juaj?

Këngë Këndoni ose thoni fjalët e “ Jesus Is Our Loving Friend” 
(“Jezusi Është Miku Ynë i Dashur”) (“Children’s Songbook”, f. 58).

Jezusi është miku ynë i dashur.
Ai është pranë gjithmonë.
Ai do t’na udhëheqë kur lutemi;
Ai çdo fëmijë e do.

Tregim Tregoni historinë e Jezusit që e ngriti Llazarin nga vdekja, si gjendet tek
Gjoni 11:1-7, 17-44. Theksoni se Llazari dhe motrat e tij ishin miq të Jezusit.
Kur Jezusi ishte në Betani, ai qëndroi në shtëpinë e tyre dhe hëngri darkë me ta.
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• Si u ndie Jezusi për Llazarin? (Shih Gjoni 11:3, 35-36.)

• Çfarë bëri Jezusi për Llazarin? (Shih Gjoni 11:43-44.)

• Si mendoni se u ndien ndaj Jezusit Llazari, Maria dhe Marta?

Ne Mund të Jemi Miq të Mirë

• Si duhet t’i trajtojmë miqtë tanë?

Shpjegoni se kur jemi miq të mirë, ne i ndihmojmë të tjerët të bëjnë gjëra të mira.
Ne kujdesemi për miqtë tanë dhe duam që ata të jenë të lumtur. Diskutoni rëndë-
sinë e trajtimit të të tjerëve në mënyrën si na pëlqen të trajtohemi. Pyetni se si
fëmijët mund të jenë miq të mirë në situata si këto:

• Ti me një mik po luan dhe një fëmijë tjetër vjen dhe dëshiron të luajë me ju.

• Një fëmijë i ri vjen në klasë për herë të parë dhe ndihet i turpshëm ose i
frikësuar.

• Një fëmijë e kanë ngacmuar dhe ndihet keq.

Këngë Këndoni ose thoni fjalët e “Mirësia Fillon tek Unë” (“Himne dhe Këngë të
Fëmijëve”, f. 63).

I mir’ me të gjith’ dua të jem,
kjo ësht’ e drejt’, e di.
Ndaj vetes sime gjithmon’ i them:
“Mir’sia fillon te ti.”

• Si ndiheni kur miqtë tuaj janë të sjellshëm me ju?

• Si mendoni se ndihen ata kur ju jeni i sjellshëm me ata?

Ndihmoni fëmijët të kuptojnë që, nëse ata duan të kenë miq, ata vetë duhet të
jenë miq të mirë.

Miqtë Ndajnë me Njëri-Tjetrin

• Nëse ju po luani me (emërtoni një lodër ose diçka tjetër të veçantë) dhe një
mik vjen të luajë me ju, çfarë duhet të bëni?

Shpjegoni se kur ne e lëmë një person tjetër të luaj me ne, ose kur i japim dikujt
tjetër një pjesë të asaj që kemi, ne po ndajmë. Nganjëherë ne nuk mund ta
ndajmë në pjesë atë që kemi, kështu që e përdorim me radhë atë. Edhe kjo
është ndarje.

• Nëse një nga miqtë tuaj është i uritur dhe ju keni ushqim, çfarë duhet të bëni?

Tregim Paraqitni Biblën dhe tregoni historinë e Jezusit që ushqeu pesë mijë vetë, siç
gjendet tek Gjoni 6:1-13. Theksoni që, meqenëse një djalosh ndau ushqimin që
kishte, Jezusi qe në gjendje të përdorte fuqinë e tij që të bënte ushqim të mjaftue-
shëm për të ushqyer të gjithë njerëzit.

Kujtojuni fëmijëve historinë e Elias dhe të vesë nga Sarepta (treguar në mësimin
32). E veja u bekua sepse e ndau ushqimin e saj edhe pse nuk kishte shumë.

• Çfarë mund të ndajmë me miqtë tanë?

• Çfarë mund të ndajmë me familjet tona?
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Këngë Bëni fëmijët të ngrihen në këmbë dhe të këndojnë “Fun to Do” (“Zbavitemi Kur
Bëjmë”) (“Children’s Songbook”, f. 253, fjalët gjenden në Mësimin 9) duke përdorur
frazën “Të ndaj (lodrat, librin, ose çfarëdo tjetër sugjerojnë fëmijët) është zbavitëse”.
Vini fëmijët të bëjnë veprime që shkojnë me fjalët.

Të ndaj lodrat e mia është zbavitëse kur e bëjmë,
Zbavitëse kur e bëjmë, kur e bëjmë, kur e bëjmë!
Të ndaj lodrat e mia është zbavitëse kur e bëjmë,
Kur e bëjmë, kur e bëjmë, kur e bëjmë!

(© 1963 nga D. C. Heath and Company. Rishtypet me leje.)

Kujtoni fëmijët se miqtë e ndihmojnë njëri-tjetrin dhe nxitini të ndihmojnë për pas-
trimin e klasës si nevojitet.

Dëshmia Jepni dëshminë tuaj për rëndësinë e të qënit një mik i mirë. Ju mund të ndani një
përvojë vetjake për një mikun/en tuaj. Kujtojini fëmijët se Ati Qiellor dhe Jezusi janë
miqtë tanë dhe na duan. Nxitini fëmijët të jenë të sjellshëm me miqtë e tyre këtë javë.

Aktivitete 
Pasurimi Zgjidhni disa nga këto aktivitete për t’i përdorur gjatë mësimit.

1. Këndoni ose thoni fjalët e “Jesus Said Love Everyone” (“Jezusi Tha t’i Doni të
Gjithë”) (“Children’s Songbook”, f. 61; fjalët gjenden në Mësimin 34, 36, 41
dhe 45).

2. Bëjini fëmijët të ngrihen në këmbë dhe të thonë vargjet me gjeste
“Miku i Vogël i Dashur”:

Unë kam mikun më të shtrenjtë e të vogël (përqafoni veten);
Çdo ditë e takoj atë.
Unë e dua mikun tim të dashur e të vogël.
Dhe ja si luajmë ne:
Ne luajmë me kukulla (bëni sikur po lëkundni një kukull në krahët tuaj);
Ne luajmë me top (bëni sikur po hidhni një top);
Dhe si ushtarët marshojmë ne (marshoni pa zhurmë në vendnumëro).
Ne luajmë në lisharës (bëni sikur po lëkundeni);
Ne flasim e këndojmë;
Ashtu si gjith’ miqtë e mirë duhet (kryqëzoni krahët dhe tundni kokën).

3. Sillni pak ushqime për qerasje për klasën (kontrolloni me prindërit e fëmijëve që
të siguroheni se asnjë nga fëmijët nuk është alergjik ndaj ushqimit). Vendosini
ushqimet aty ku fëmijët mund t’i shohin. Përmendni sa të shijshme duken dhe
pyetini fëmijët nëse ata do të dëshironin që ju t’i ndani me ta. Pyetni fëmijët
se si do të ndiheshin nëse ju do t’i ndanit ushqimet vetëm me disa prej tyre.
Diskutoni se si ndihen të tjerët kur nuk përfshihen. Ndani ushqimet me fëmijët.

4. Bëni secilin fëmijë të vizatojë vetveten duke ndarë me një mik.
Etiketoni secilin vizatim Unë mund të ndaj me mikun tim.

5. Tregoni historinë e mëposhtme të vërtetë me fjalët tuaja:

Këpucët me Maja Bakri

Kur pionierët erdhën të jetonin në Juta, shumica e tyre ishin të varfër. Ata i kishin
shpenzuar gjithë paratë për të blerë sende për udhëtimin e gjatë dhe veglat që
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do t’u duheshin për të ndërtuar shtëpitë e mbjellë kopshtet. Meqenëse njerëzit
nuk kishin shumë para, shumë fëmijë kishin vetëm një palë këpucë, të cilat i
vishnin të dielave. Shpesh ata ecnin zbathur ditët e tjera të javës.

Një vajzë pioniere me emrin Melinda kishte një palë këpucë të rënda, të
shëmtuara, me majë bakri, që i kishte veshur gjatë dimrit. Në verë, familja
e saj i bleu një palë këpucë të reja, të bukura e të rehatshme për të dielat
dhe ajo do t’i vishte ato në një paradë.

Mikja më e mirë e Melindës, Amanda, nuk kishte fare këpucë. Melindës i vinte
keq për Amandën dhe i mori leje mamasë që t’i jepte hua Amandës një palë nga
këpucët e saj që ajo t’i vishte në paradë. Ndërsa Melinda mori këpucët e saj të
vjetra, të rënda, me maja bakri, që t’ia çonte mikes së saj, mamaja i tha: “Nëse
do të ndash, duhet të japësh diçka që ty vetë do të të pëlqente të merrje.”

Melinda u mendua shumë për disa minuta. Ajo mendoi për atë që do të kishte
bërë Jezusi. Ajo mendoi se cilat palë këpucë do të vishte vetë dhe pastaj e
vendosi. Ajo i mori këpucët e saj të reja të të dielave që t’i vishte shoqja e saj
dhe ajo shkoi në paradë me këpucët e saj të vjetra, të shëmtuara, me maja
bakri. Por Melinda ndihej shumë e lumtur! E dinte se ajo po ndante, tamam
ashtu si do të donte Jezusi që të bënte.

Aktivitete Shtesë
për Fëmijët 
më të Vegjël 1. Ekspozoni disa lodra që fëmijët të luajnë me to. Diskutoni rëndësinë e thënies

së fjalëve “të lutem” dhe “faleminderit”. Nxitini fëmijët t’i ndajnë lodrat kur
luajnë dhe të ndihmojnë njëri-tjetrin për t’i mbledhur ato kur përfundojnë lojën.

2. Ndërsa thoni vargjet e mëposhtme, udhëhiqini fëmijët në veprime. Përsëritni
nëse fëmijët e dëshirojnë.

Bëji Ditët të Lumtura

Dy sy për të parë gjëra t’mira për t’bërë (tregoni sytë me gisht),
Dy buzë për të buzëqeshur ditën e tërë (buzëqeshni fort).
Dy veshë, çka të tjerët thonë, për të dëgjuar (bëni duart si kupë rreth veshit),
Dhe për të mbledhur gjith’ lodrat, dy duar 
(bëni sikur po mblidhni lodrat dhe po i largoni).

Për të thënë fjalë të mira çdo ditë, një gjuhë (tregoni gojën me gisht),
Për të punuar dhe luajtur, një zemër të butë (mbani duart mbi zemër).
Dy këmbë që vrapojnë me gëzim (tregoni këmbët me gisht)—
Bëjnë ditë të lumtura për secilin.
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Mësimi

34
Qëllimi Të nxitë secilin fëmijë të shfaqë dashuri për të tjerët nëpërmjet fjalëve dhe

veprimeve të sjellshme.

Përgatitja 1. Studioni plot lutje Mateu 7:12; Marku 10:13-16; Lluka 10: 30-37; dhe Gjoni 13:34.

2. Rishihni historinë nga mësimi 19 për Jezusin që shëron të verbërin 
(shih Gjoni 9:1-7).

3. Përgatitni një zemër letre për secilin fëmijë në klasë. Shkruani Unë ju dua në
secilën zemër.

4. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël.
b. Figura 1-3, Jezusi Krishti (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 240; 62572);

figura 1-43, Jezusi Shëron të Verbërin (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit
213; 62145); figura 1-48, Fëmijë Luajnë me Kuba; figura 1-62, Samaritani i Mirë
(Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 218; 62156).

5. Bëni përgatitjet e nevojshme për çfarëdo aktivitet pasurues që dëshironi të
përdorni.

Aktivitetet 
Mësimore Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet Vëmendjeje Paraqitni figurën 1-48, Fëmijë Luajnë me Kuba.

• Çfarë po bëjnë këta fëmijë?

• A mendoni se këta fëmijë janë miq?

• Si e trajtojnë njëri-tjetrin miqtë?

Kujtoni fëmijët se miqtë e trajtojnë njëri-tjetrin me mirësjellje. Kur jemi të sjellshëm
me të tjerët, ne po u shfaqim dashuri atyre.

Këngë Bashkë me fëmijët, këndoni ose thoni fjalët e “Jesus Said Love Everyone”
(“Jezusi Tha t’i Doni të Gjithë”) (“Children’s Songbook”, f. 61; fjalët gjenden
në Mësimin 34, 36, 41 dhe 45), duke bërë veprimet e treguara më poshtë.

Jezusi tha t’i doni të gjithë (hapni krahët fort);
Trajtojini sjellshëm, gjithashtu (tundni kokën lart e poshtë).
Kur zemra juaj është e mbushur me dashuri (vendosni duart mbi zemër),
Dhe të tjerët do t’ju duan ju (përqafoni veten).

Jezusi Tregoi Dashuri ndaj të Tjerëve duke Qenë i Sjellshëm

Paraqitni figurën 1-3, Jezusi Krishti dhe thuajuni fëmijëve se Jezusi na tha që t’i
trajtojmë të tjerët ashtu si do të donim që të tjerët të na trajtonin neve. Tregojuni
Biblën dhe lexoni Mateu 7:12 deri tek ua bëni edhe ju atyre. Shpjegoni se ky
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shkrim i shenjtë do të thotë që, nëse duam që të tjerët të jenë të sjellshëm me
ne, ne duhet të jemi të sjellshëm me ta.

Tregim Paraqitni figurën 1-43, Jezusi Shëron të Verbërin. Lërini fëmijët t’ju ndihmojnë
që të tregoni historinë e ilustruar nga figura (shih Gjoni 9:1-7).

• Si u soll mirë Jezusi me njeriun e verbër?

Tregim Tregoni historinë e Jezusit që bekon fëmijët e vegjël, siç gjendet tek Marku 10:13-16.

• Si u soll mirë Jezusi me fëmijët?

Theksoni se Jezusi e kaloi jetën duke ndihmuar njerëzit e tjerë. Duke qenë i sjell-
shëm, Jezusi po tregonte dashuri për të tjerët. Shpjegoni se Jezusi na urdhëroi
që ta duam njëri-tjetrin. Lexojuni fëmijëve Gjoni 13:34. Bëni fëmijët ta përsëritin
“ta doni njëri-tjetrin; sikurse unë ju kam dashur” disa herë.

Këngë Bashkë me fëmijët këndoni ose thoni fjalët e “Love One Another” 
(“Ta Doni Njëri-Tjetrin”) (“Children’s Songbook”, f. 136).

Siç ju kam dashur unë,
Ta doni njëri-tjetrin.
Ky urdhërim i ri:
Ta doni njëri-tjetrin.
Nga kjo njerëzit do ta dinë
Që ju jeni dishepujt e mi,
Nëse keni dashuri
Njëri për tjetrin.

(© 1961, 1989 nga Luacine C. Fox. Përdoret me leje.)

Ne Mund të Tregojmë Dashuri ndaj të Tjerëve duke Qenë të Sjellshëm

Tregim Paraqitni figurën 1-62, Samaritani i Mirë dhe tregoni historinë e samaritanit të
mirë, siç gjendet tek Lluka 10:30-37.

• Cili qe i sjellshëm në histori?

• Çfarë bëri samaritani për të ndihmuar njeriun e plagosur?

Ndihmoni fëmijët të mendojnë për mënyra se si ata mund të jenë të sjellshëm
ndaj të tjerëve. Bëjini ata t’i ndajnë idetë e tyre me anëtarët e tjerë të klasës.

Shpjegoni se nganjëherë është e vështirë të jesh i sjellshëm me dikë sepse ai
person mund të duket jo miqësor apo i ndryshëm nga ne. Ndihmoni fëmijët të
kuptojnë se gjithkush duhet të trajtohet me mirësjellje. Edhe nëse njerëzit duken
jo miqësorë ose të ndryshëm nga ne (për shembull, nëse kanë një ngjyrë tjetër
të lëkurës apo një paaftësi), ne duhet t’i trajtojmë ata me mirësjellje.

Flisni për rëndësinë e shfaqjes së dashurisë dhe mirësjelljes në familjet tona.

• Si mund t’i shfaqni dashuri babait tuaj, nënës tuaj, vëllezërve e motrave tuaja?

Theksoni se kur jemi të sjellshëm me familjet tona, jo vetëm familjet tona janë të
lumtura, por edhe Ati Qiellor dhe Jezusi janë të lumtur.
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Shpjegoni se nganjëherë foshnjat apo fëmijët e vegjël marrin ose thyejnë gjëra që
na përkasin neve. I ndihmoni fëmijët të kuptojnë se fëmijët shumë të vegjël nuk e
kuptojnë gjithmonë se çfarë po bëjnë. Ne duhet t’i trajtojmë ata me mirësjellje dhe
të mos zemërohemi me ta. Nëse kemi gjëra që mund të thyhen, duhet të përpiqemi
t’i mbajmë ato aty ku fëmijët e vegjël nuk mund t’i arrijnë.

• Si mund t’i shfaqim dashuri Atit Qiellor dhe Jezusit?

Theksoni se ne mund t’u shfaqim dashuri Atit Qiellor dhe Jezusit duke mbajtur
urdhërimet e tyre, duke qenë nderues në kishë dhe duke qenë të sjellshëm e të
dobishëm për ata që janë rreth nesh.

Ne Mund të Tregojmë Dashuri duke Folur me Mirësjellje

Aktivitet Kërkojuni fëmijëve të ndjekin udhëzimet e mëposhtme. Pasi fëmijët të bëjnë seci-
lin veprim, falënderojini që e ndoqën udhëzimin.

1. Ju lutem ngrihuni në këmbë.

2. Uluni, ju lutem.

3. Ju lutem ngrihuni në këmbë dhe rrotullohuni. Ju lutem uluni. Ngrihuni përsëri
në këmbë, ju lutem.

4. Zgjatini duart lart mbi kokë, ju lutem.

5. Ju lutem uluni me qetësi.

• Çfarë fjalësh të edukuara, ose të sjellshme ju thashë unë?

• Si ndiheni kur dikush ju thotë “ju lutem” dhe “faleminderit”?

Ndihmoni fëmijët të kuptojnë që, nëse ne duam që të tjerët të na flasin me
mirësjellje, ne duhet t’u flasim me mirësjellje atyre.

Kujtoni fëmijët për fraza të tjera mirësjelljeje, të tilla si “Më vjen keq” dhe “Më fal,
të lutem”, si dhe për situatat kur duhet të përdoren këto fraza. Bëni pyetjet në
vijim ose të ngjashme me to, si të jetë e përshtatshme për kulturën tuaj:

• Si do të kërkonit me mirësjellje një gotë ujë?

• Çfarë duhet të thoni nëse dikush ju sjell një dhuratë?

• Çfarë mund të thoni nëse e trishtuat dikë?

• Çfarë mund të thoni që t’i tërhiqni vëmendjen me mirësjellje dikujt?

Shpjegoni se edhe pse të tjerët disa herë na flasin pa mirësjellje, ne përsëri
duhet t’u përgjigjemi me mirësjellje.

Këngë Këndoni përsëri me fëmijët “Jesus Said Love Everyone” 
(“Jezusi Tha t’i Doni të Gjithë”).

Dëshmia Përgëzojini fëmijët për mënyrat e mirësjelljes që keni vërejtur tek ata. Shpjegoni
që, meqenëse Ati Qiellor dhe Jezusi e duan secilin prej nesh, ata kënaqen kur
na shohin që jemi të sjellshëm me njëri-tjetrin. Jepni dëshminë tuaj se Ati Qiellor
dhe Jezusi duan që ne të jemi të sjellshëm. Jepini secilit fëmijë një zemër prej
letre. Tregojuni fëmijëve se çfarë thonë fjalët tek zemra dhe shprehni dashurinë
tuaj për fëmijët.

Mësimi 34
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Aktivitete 
Pasurimi Zgjidhni disa nga këto aktivitete për t’i përdorur gjatë mësimit.

1. Lexoni shembujt e mëposhtëm (ose krijoni vetë disa) dhe bëni fëmijët t’i ngrenë
lart zemrat prej letre nëse veprimi i përshkruar është i sjellshëm ose shfaq dashuri.
Bëjini ata t’i mbajnë zemrat në prehër nëse veprimi nuk është i sjellshëm dhe nuk
shfaq dashuri.

• Në një lojë, të luani me radhë.

• Të jeni grindavecë.

• Të ndihmoni një fëmijë që është i dëmtuar.

• Të qëlloni dikë që ju ka inatosur.

• Te ecni me nderim në shtëpinë e mbledhjeve.

• Të thoni “të lutem” dhe “faleminderit”?

• Të mbani hapur derën për dikë.

• Të bëni zhurmë në kishë.

• Të ndihmoni për të pastruar.

Kujtoni fëmijët që, kur ne jemi të sjellshëm ndaj të tjerëve, ne po shfaqim dashuri
dhe Ati Qiellor e Jezusi janë të lumtur prej nesh.

2. Mendoni për disa situata familjare ku fëmijët kanë mundësi të jenë të sjellshëm
dhe të shfaqin dashuri për të tjerët. Shkruajini këto situata në copa letre dhe
bëni secilin fëmijë të zgjedhë një copë letër. Lexojeni secilën situatë dhe bëni
fëmijën që e zgjodhi atë të tregojë se si të veprojmë në atë situatë. Ju mund të
dëshironi të përdorni shembujt e mëposhtëm:

• Ti me një mik po luani së bashku dhe një fëmijë tjetër vjen në dhomë. Çfarë
duhet të bëni?

• Ti dhe motra juaj doni të luani me të njëjtën lodër. Çfarë duhet të bëni?

• Vëllai juaj i vogël mori diçka që ju përket. Çfarë duhet të bëni?

3. Duke përdorur shembuj të njohur nga lagjja ose zona juaj, diskutoni se si t’u
shfaqni mirësi dhe dashuri atyre që kanë paaftësi. Ndihmoni fëmijët të mendojnë
për mënyra të veçanta se si mund të ndihmojnë një person me paaftësi.

• Si mund t’i shfaqim dashuri dikujt që nuk mund të shohë?

• Si mund t’i shfaqim dashuri dikujt që nuk mund të dëgjojë?

• Si mund t’i shfaqim dashuri dikujt që përdor karrocë invalidësh ose paterica?

4. Ndihmoni fëmijët të kuptojnë se ndonëse disa njerëz mund të flasin një gjuhë të
ndryshme ose të kenë një ngjyrë të ndryshme lëkure nga e tyrja, ne të gjithë jemi
bij të Atit Qiellor. Ne të gjithë duhet të jemi të sjellshëm ndaj njëri-tjetrit. Ne duhet
të trajtojmë cilindo ashtu siç do të na pëlqente të na trajtonin ne. Shpjegoni që
secili person ndryshon nga gjithë të tjerët në një farë mënyre.
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Aktivitete Shtesë
për Fëmijët 
më të Vegjël 1. Këndoni ose thoni fjalët e “Mirësia Fillon tek Unë” (“Himne dhe Këngë të

Fëmijëve”, f. 63).

2. Ndihmoni fëmijët të bëjnë vargjet me gjeste të mëposhtme:

Buzëqeshja është shumë ngjitëse (shtyni cepat e gojës në një buzëqeshje),
Prandaj kur jam i trishtuar (shtyni cepat e gojës në një fytyrë të trishtuar),
Përpiqem të dhuroj një buzëqeshje (shtyni cepat e gojës në një buzëqeshje),
Dhe shpejt ndihem i gëzuar (vendosni mbi zemër të dy duart)!
(Përshtatur nga Pat Graham, “Feeling Glad,” Friend, mars 1990, f. 21.)

Mësimi 34
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Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë të kuptojë rëndësinë e të qenit i sjellshëm me kafshët.

Përgatitja 1. Studioni plot lutje Zanafilla 2:19-20; 6-8.

2. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël.
b. Figura 1-28, Krijimi – Qeniet e Gjalla (Paketa e Fotografive Artistike të

Ungjillit 100; 62483); figura 1-30, Noeu dhe Arka me Kafshë (Paketa e
Fotografive Artistike të Ungjillit 103; 62305).

3. Bëni përgatitjet e nevojshme për çfarëdo aktivitet pasurues që dëshironi të
përdorni.

Aktivitetet 
Mësimore Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet Vëmendjeje Bëni sikur jeni një kafshë që është e njohur për fëmijët. Bëni fëmijët ta gjejnë se
cila kafshë jeni. Lini secilin fëmijë të ketë një radhë duke bërë sikur është një
kafshë ndërsa fëmijët e tjerë të gjejnë se cila kafshë është ai ose ajo.

Adami i Dha një Emër Secilës Kafshë

Kujtojini fëmijët se Ati Qiellor i planifikoi dhe Jezusi i krijoi të gjitha kafshët, peshqit,
zogjtë dhe insektet në tokë. Paraqitni Biblën dhe shpjegoni se shkrimet e shenjta na
tregojnë se Adami u vuri emër të gjitha kafshëve (shih Zanafilla 2:19-20). Paraqitni
figurën 1-28, Krijimi – Qeniet e Gjalla.

• Si quhen kafshët në këtë figurë? (Lërini fëmijët ta bëjnë me radhë që të
tregojnë me gisht një kafshë në figurë dhe të thonë emrin e saj.)

Ati Qiellor dhe Jezusi Duan që Ne të Jemi të Sjellshëm me Kafshët

Tregim Paraqitni figurën 1-30, Noeu dhe Arka me Kafshë, dhe rishihni historinë e Noeut
dhe të Arkës, siç gjendet tek Zanafilla 6-8. Theksoni se të paktën dy kafshë nga
secili lloj u shpëtuan nga mbytja. Ati Qiellor e Jezusi i duan kafshët dhe duan që
ato të jenë në tokë.

• Përse Noeu i futi kafshët në arkë?

• Për cilat kafshë jeni mirënjohës që Noeu i futi në arkë?

• Si mendoni se duan Ati Qiellor dhe Jezusi që t’i trajtojmë ne kafshët?

Tregim Me fjalët tuaja, tregoni historinë në vijim për Presidentin Spenser W. Kimball,
Presidenti i dymbëdhjetë i Kishës:

Mësimi

35
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Kur Presidenti Spenser W. Kimball ishte djalosh, detyra e tij ishte të çonte lopët
në një kullotë rreth një kilometër e gjysmë larg shtëpisë. Një ditë ai bëri për vete
një palë llastiqe, një lodër që mund ta përdorte për të qëlluar me gurë shtylla
gardhesh dhe trungje pemësh. Ai u bë shumë i aftë dhe mund të qëllonte një
pemë apo shtyllë gardhi që ishte larg.

Në anë të rrugës nga kalonte ai me lopët rriteshin pemë të larta. Spenseri vuri re
se në ato pemë kishte shumë zogj të vegjël. Kur pa zogjtë, ai u tundua që t’i qëllo-
nte për të treguar se sa shënjues i mirë ishte. Por pastaj ai kujtoi një këngë që e
këndonte në Fillore. Ajo thoshte: “Mos i vritni zogjtë e vegjël.. Toka është Prona e
Perëndisë dhe Ai siguron ushqim për të vegjlit si dhe për të mëdhenjtë.” Spenseri
mendoi për ato fjalë që këndonte. Ai vendosi se zogjtë ishin të rëndësishëm për
Atin Qiellor dhe nuk ishte e drejtë që t’i vrisje ata. Prandaj ai kishte kujdes që të
qëllonte me llastiqe atje ku nuk do të rrezikonte ndonjë zog (shih Conference
Report, prill 1978, f. 71; ose Ensign, maj 1978, f. 47).

• Si tregoi mirësi ndaj zogjve Spenser W. Kimballi?

Thuajuni fëmijëve se Ati Qiellor dhe Jezusi duan që ne të jemi të sjellshëm
me të gjitha kafshët.

Këngë Këndoni ose thoni fjalët e “Mirësia Fillon tek Unë” 
(“Himne dhe Këngë të Fëmijëve”, f. 63).

I mir’ me të gjith’ dua të jem,
kjo ësht’ e drejt’, e di.
Ndaj vetes sime gjithmon’ i them:
“Mir’sia fillon te ti.”

• A keni ndonjë kafshë shtëpie?

Aktivitet Ftoni fëmijët të flasin për kafshët e tyre të shtëpisë dhe se si kujdesen për ato.
Lexoni thëniet e mëposhtme dhe bëni fëmijët të ngrenë lart gishtin e madh të
dorës nëse thënia tregon një mënyrë të sjellshme për të trajtuar kafshët e shtë-
pisë. Bëjini ata ta drejtojnë poshtë nëse është një mënyrë e pasjellshme për të
trajtuar kafshët e shtëpisë.

• I ushqeni ata me ushqim të mirë çdo ditë.

• Harroni t’i ushqeni ata.

• Harroni t’u jepni ujë.

• Keni ujë të freskët që ta pinë ata.

• Siguroni për ata një vend të sigurt e të rehatshëm për të fjetur.

• I mbani të mbyllur në një vend të nxehtë gjithë ditën.

• U jepni dashuri dhe kujdesje.

Dëshmia Kujtojini fëmijët se kafshët u krijuan nga Jezusi dhe janë pjesë e planit të Atit
Qiellor. Ati Qiellor dhe Jezusi duan që ne të jemi të sjellshëm me kafshët. Ndani
ndjenjat tuaja për një kafshë shtëpie apo ndaj kafshëve në përgjithësi.
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Aktivitete 
Pasurimi Zgjidhni disa nga këto aktivitete për t’i përdorur gjatë mësimit.

1. Bëni një kopje të lepurit në fund të mësimit për secilin fëmijë dhe lërini fëmijët
të ngjyrosin lepujt e tyre. Ngjisni një topth pambuku tek bishti i secilit lepur që
t’i bëni pushatak.

2. Këndoni ose thoni fjalët e “My Heavenly Father Loves Me” (“Ati Im Qiellor më Do”)
(“Children’s Songbook”, f. 228, fjalët gjenden në Mësimin 6).

3. Duke përdorur kallamin e peshkimit nga mësimi 11 dhe figurat e prera të
kafshëve që ju erdhën bashkë me manualin, lërini fëmijët ta bëjnë me radhë
që të peshkojnë një kafshë. Kur secili fëmijë të ketë kapur një kafshë, lërini
fëmijët të tregojnë me radhë kafshët e tyre dhe të tregojnë se çfarë dinë për to.

4. Bëni një distinktiv që thotë Unë do të sillem mirë me kafshët që secili fëmijë ta
mbajë në shtëpi.

5. Ndihmoni fëmijët të bëjnë veprimet për lojën me gishta në vijim:

Kotelja Ime e Vogël

Kotelja ime e vogël në një pemë vrapoi 
(gishtat e dorës së djathtë “vrapojnë” mbi krahun e majtë)
U ul në një degë, mua më shikoi 
(lëreni dorën e djathtë të pushojë mbi supin e majtë).
Thashë: “Eja, kotele”, poshtë ajo vrapoi (gishtat vrapojnë poshtë nëpër krah)
Sa ia hodha në tas, ushqimin mbaroi (bëni si kupë dorën e majtë; bëni sikur
dora e djathtë është një kotele që po ha ushqim).

6. Bëjini fëmijët të ngrihen në këmbë dhe të bëjnë veprimet bashkë me ju,
ndërkohë që recitoni vjershën e mëposhtme:

Noeu

Një arkë kaq të madhe Noeu ndërtoi (shtrini krahët);
Ç’të bënte e dinte ai (vini gishtin anash ballit).
Punoi me çekiç, mati e sharroi (bëni veprimet siç tregohet)
Siç urdhëruar ish (pohoni me kokë).

Dhe Noeu e thirri familjen (bëni me shenjë me krahë që të vijnë)
Të marshonin për në bord (marshoni pa zhurmë në vendnumëro) –
Dhe dy nga dy, kafshët (ngrini lart dy gishta)
Erdhën të lundrojnë (bëni me duar veprime sikur po lundroni).

Retë e zeza u mblodhën (vini duart mbi kokë),
Shiu filloi të bjerë (lëkundni gishtat duke imituar shiun) –
Gjithë toka u mbulua (bëni lëvizje përfshirëse me dorë dhe krahë);
Sa s’dukej fare dhè (ktheni kokën nga njëra anë në tjetrën).

Arka e sigurt lundroi (bëni me duar veprime sikur po lundroni)
Për kaq shumë ditë e netë (vini duart së bashku nga njëra anë e fytyrës),
Derisa dielli prapë doli (vini krahët si rreth mbi kokë)
Dhe ndriçoi kaq i ngrohtë.
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I gjithë uji u tha nga toka (kryqëzoni krahët në kraharor);
U shfaq prapë dheu i thatë (hapni krahët dhe shtrini duart).
Familja e Noesë falënderoi (përkulni kokën dhe mblidhni krahët)
Që Perëndia qe gjithmonë pranë.

(Përshtatur nga një vjershë e Beverly Spencer.)

Aktivitete Shtesë
për Fëmijët 
më të Vegjël 1. Bëni fëmijët të flasin për ndonjë kafshë shtëpie që kanë ose do të dëshironin

të kishin. Diskutoni me fëmijët se si duhet t’i trajtojmë dhe të kujdesemi për
kafshët e shtëpisë.

2. Këndoni ose thoni fjalët e “The World Is So Big” (“Bota Është Kaq e Madhe”)
(“Children’s Songbook”, f. 235). Bëni veprimet siç tregohet më poshtë:

Bota është kaq e madhe dhe, oh, kaq rrethore 
(formoni me krahët një rreth të madh),
Dhe në të gjenden krijesat e Perëndisë prore;
Male (vendosni duart në formë mali mbi kokë)
Dhe lugina (vendosni duart me pëllëmbët poshtë para trupit)
Dhe pemë kaq të larta (zgjatuni dhe shtrini krahët lart)
Kafshë të mëdha (zgjatuni lart)
Dhe kafshë të pakta (mblidhuni kruspull poshtë).
Bota është kaq e madhe dhe, oh, kaq rrethore 
(formoni me krahët një rreth të madh).
Perëndia na do t’gjithëve, na vërshojnë bekimet 
(rrokni krahët dhe përqafoni veten).

3. Paraqitni disa nga figurat e prera të kafshëve, një e nga një, dhe lërini fëmijët
t’ju tregojnë se çfarë dinë për secilën kafshë, të tilla si ku jeton, çfarë tingujsh
lëshon dhe se çfarë u pëlqen tek ajo kafshë.

Mësimi 35





Unë Mund të Jem një 
Shembull i Mirë
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Mësimi

36
Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë të japë një shembull të mirë për të tjerët duke ndjekur

shembullin e Jezusit.

Përgatitja 1. Studioni plot lutje Mateu 4:19; Lluka 19:1-10; Gjoni 13:15; dhe 3 Nefi 17:11-24.

2. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël dhe një Libër të Mormonit.
b. Disa forma gjurmësh të prera në letër.
c. Figura 1-3, Jezusi Krishti (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 240;

62572); figura 1-63, Zakeu në Pemë; figura 1-64, Jezusi Duke u Lutur
bashkë me Nefitët (62542).

3. Bëni përgatitjet e nevojshme për çfarëdo aktivitet pasurues që dëshironi të
përdorni.

Aktivitetet 
Mësimore Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet Vëmendjeje Këndoni ose thoni bashkë me fëmijët fjalët e “Do As I’m Doing” (“Bëni Siç Bëj
Unë”) (“Children’s Songbook”, f. 276). Bëni fëmijët t’ju ndjekin në çfarëdo veprim
që bëni, të tillë si të rrotulloni krahët, të trokitni duart, ose të bëni sikur po fluturoni
si një zog.

Bëni siç bëj unë;
Ejani, më ndiqni!
Bëni siç bëj unë;
Ejani, më ndiqni!
Nëse e kryej poshtë a lart,
Nëse e kryej shpejt a ngadalë,
Bëni siç bëj unë;
Ejani, më ndiqni!
Bëni siç bëj unë;
Ejani, më ndiqni!

(© 1963 nga D. C. Heath and Company. Rishtypet me leje.)

Shpjegojuni fëmijëve që kur ata bënë të njëjtat veprime që bëtë ju, ata po ndiqnin
shembullin tuaj. Kur ne ndjekim shembullin e dikujt, ne bëjmë atë që ata bëjnë.
Thuajuni fëmijëve se Jezusi tha: “Ndiqmëni” (shih Mateu 4:19).

Ati Qiellor e Dërgoi në Tokë Jezu Krishtin që të Jetë një Shembull për Ne

Paraqitni figurën 1-3, Jezusi Krishti. Shpjegoni se një nga arsyet pse Jezusi erdhi në
tokë qe që të ishte një shembull për ne dhe të na tregonte se si të jetojmë. Jezusi
qe i përsosur. Kjo do të thotë që ai gjithçka e bëri në mënyrën e saktë. Mënyra se
si jetoi ai kur ishte në tokë është mënyra se si ne duhet të përpiqemi të jetojmë.
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Hapni Biblën dhe lexojuni fëmijëve Gjoni 13:15. Thuajuni fëmijëve se këto janë fja-
lët e Jezusit. Theksoni se ne duam të jemi si Jezusi dhe të ndjekim shembullin e tij.

Këngë Ndihmoni fëmijët të këndojnë ose të thonë fjalët e pjesës së parë të “I’m Trying to
Be like Jesus” (“Po Përpiqem të Jem si Jezusi”) (“Children’s Songbook”, f. 78).

Po përpiqem të jem si Jezusi;
Rrugën e tij po e ndjek.
Po përpiqem të dua si ai,
Në gjithçka që bëj dhe them.

(© 1980 nga Janice Kapp Perry. Përdoret me leje.)

• Çfarë lloj gjërash duhet të bëjmë nëse përpiqemi të jemi si Jezusi?

Tregim Paraqitni figurën 1-63, Zakeu në Pemë dhe tregoni historinë e Jezusit dhe Zakeut,
siç gjendet tek Lluka 19:1-10. Shpjegoni se Jezusi dha një shembull të mirë për
ne kur qe i sjellshëm me Zakeun. Edhe pse njerëzit e tjerë nuk e pëlqenin Zakeun,
Jezusi donte të shkonte në shtëpinë e tij dhe të ishte mik i tij.

• Si u soll mirë Jezusi me Zakeun? (Shih Lluka 19:5.)

• Si mendoni se u ndie Zakeu kur Jezusi u soll mirë me të?

Këngë Këndoni ose thoni fjalët e “Jesus Said Love Everyone” (“Jezusi Tha t’i Doni të Gjithë”)
(“Children’s Songbook”, f. 61), duke bërë veprimet e treguara më poshtë:

Jezusi tha t’i doni të gjithë (hapni krahët fort);
Trajtojini sjellshëm, gjithashtu (tundni kokën lart e poshtë).
Kur zemra juaj është e mbushur me dashuri (vendosni duart mbi zemër),
Dhe të tjerët do t’ju duan ju (përqafoni veten).

Tregim Paraqitni figurën 1-64, Jezusi Duke u Lutur bashkë me Nefitët dhe tregoni historinë
se si Jezusi u lut për fëmijët nefitë, siç gjendet tek 3 Nefi 17:11-24. Shpjegoni se
Jezusi e tregoi me shembullin e tij se ne duhet të lutemi për të tjerët.

• Për cilët u lut Jezusi? (Shih 3 Nefi 17:21.)

• Si mendoni ju se u ndien fëmijët kur Jezusi u lut për ta?

• Për cilët mund të lutemi ne?

Diskutoni njerëzit për të cilët ne mund të lutemi, të tillë si pjesëtarët e familjes,
njerëz që janë të sëmurë, misionarët dhe udhëheqësit tanë të Kishës.

Aktivitet Paraqitni figurën 1-63, Zakeu në Pemë e figurën 1-64, Jezusi Duke u Lutur bashkë
me Nefitët, në anët e kundërta të dhomës dhe vendosni forma gjurmësh prej letre
në dysheme që drejtojnë tek secila figurë. Bëni fëmijët të këndojnë ose të thonë
përsëri fjalët e pjesës së parë të “I’m Trying to Be like Jesus” (“Po Përpiqem të
Jem si Jezusi”) ndërsa ndjekin format e gjurmës drejt secilës figurë.

Ndaloni tek secila figurë dhe bëjini fëmijët të ritregojnë sa më shumë të munden
nga historia. Ndihmoni fëmijët të mendojnë për mënyra se si ata mund të jenë një
shembull i mirë, ashtu si qe Jezusi, në secilën situatë. Për shembull, ata mund t’i
ndajnë lodrat e tyre ose të luajnë me një fëmijë që ka nevojë për një mik (Zakeu),
si dhe mund të luten për dikë që është i sëmurë ose ka nevojë për ndihmë të
veçantë (lutja për fëmijët nefitë).
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Ndihmoni fëmijët të kuptojnë se kur ata tregojnë dashuri për të tjerët duke qenë
të sjellshëm dhe duke u lutur për ta, ata po ndjekin shembullin e Jezusit. Ata gji-
thashtu po japin një shembull të mirë për njerëzit e tjerë.

Këngë Këndoni ose thoni fjalët e pjesës së korit të “I’m Trying to Be like Jesus”
(“Po Përpiqem të Jem si Jezusi”) (“Children’s Songbook”, f. 78), duke përdorur
veprimet e përshkruara më poshtë.

Ashtu si ju do Jezusi, njëri-tjetrin ta doni (përqafoni veten).
Në çdo gjë që bëni, përpiquni mir’si t’tregoni (jepini dorën një personi tjetër).
N’veprim e n’mendim t’sjellshëm e t’dashur t’jeni (bëni sikur njëra dorë është
koka e një kafshe dhe përkëdheleni me dorën tjetër),
Sepse këto janë gjërat që na mësoi Jezusi (mbani duart së bashku, pëllëmbët
sipër, si një libër shkrimi të shenjtë).
(© 1980 nga Janice Kapp Perry. Përdoret me leje.)

Ne Mund të Jemi Shembuj të Mirë për të Tjerët

Shpjegoni se tamam si fëmijët ndjekin shembullin e Jezusit, njerëz të tjerë i
vëzhgojnë ata dhe ndjekin shembullin e tyre.

Aktivitet Bëni një fëmijë të dalë para klasës dhe të jetë udhëheqësi. Bëni fëmijën t’i udhë-
heqë fëmijët e tjerë në veprime të tilla si trokitje duarsh, rrotullim, apo kërcim lart
e poshtë. Përsëriteni aktivitetin, që të lejoni fëmijë të tjerë të jenë udhëheqës.

Shpjegoni se ka mënyra më të rëndësishme të të qenit shembull sesa nga
mënyra si lëvizim trupin. Thuajuni fëmijëve se ata mund të jenë shembuj të mirë
duke bërë gjëra të mira, të tilla si të thonë të vërtetën, t’u binden nënave dhe
baballarëve të tyre, të ndajnë lodrat e tyre, të jenë nderues në kishë dhe të
ndihmojnë familjet e tyre.

• Çfarë mund të bëni ju që të jeni një shembull i mirë për të tjerët?

Bëni secilin fëmijë të mendojë një mënyrë se si ai apo ajo mund të jetë një
shembull i mirë dhe t’ia tregojë klasës se çfarë do të bëjë.

Dëshmia Tregoni për një rast kur ju ndoqët shembullin e mirë të dikujt. Ndani ndjenjat
tuaja për rëndësinë që ka që të ndiqni shembullin e Jezusit. Nxitini fëmijët të
japin shembull të mirë për të tjerët duke bërë gjërat që do të bënte Jezusi.

Aktivitete 
Pasurimi Zgjidhni disa nga këto aktivitete për t’i përdorur gjatë mësimit.

1. Bëni një kurorë ose kapele të thjeshtë letre për secilin fëmijë. Në secilën kurorë
ose kapele shkruani Unë mund të jem një shembull i mirë. Diskutoni mënyra se
si fëmijët mund të jenë shembuj të mirë gjatë javës.

2. Paraqitni një dritë sinjalizuese ose një dritë tjetër të vogël. Ndizeni dhe tregoni se
si ndriçimi nga drita sinjalizuese i ndihmon njerëzit kur shkëlqen. Lexoni me zë të
lartë frazën e parë nga 3 Nefi 12:16. Shpjegojuni fëmijëve se ata janë si drita të
vogla kur japin shembuj të mirë, sepse njerëz të tjerë i vëzhgojnë dhe i ndjekin
ata. Lëreni një fëmijë të mbajë dritën sinjalizuese dhe t’i udhëheqë të tjerët nëpër
dhomë. Përsëriteni derisa secili fëmijë që dëshiron të jetë udhëheqës, të ketë
patur një radhë.

Mësimi 36
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3. Bëjini fëmijët të ngrihen në këmbë dhe të bëjnë veprimet për vargjet me gjeste
në vijim:

Jezusi i Do Fëmijët e Vegjël

Në një rrugë plot pluhur ca fëmijë vrapuan (vraponi në vend),
Me këmbët e tyre t’vogla shpejt ata nxituan (tregoni këmbët me gisht),
Një vend që të gjenin nëpër atë turmë (bëni sikur po shtyheni nëpër turmë)
Jezusit t’i afroheshin, t’i shihnin fytyrën (qëndroni në majë të gishtave dhe
shihni përreth).
“Largojini tej”, ca të rritur thanë (ngrini dorën sikur të thoni “ndal”).
“Për fëmijët sot kohë ai nuk ka” (ngrysuni në fytyrë dhe tundni kokën).
Por Jezusi tha: “Lerini t’vijnë tek unë” (bëni shenja me duar).
“Ata janë t’rëndësishëm dhe unë i dua shumë” (përqafoni veten).
(Përshtatur nga Margaretta Harmon në “Bible Story Finger Plays and Action
Rhymes” [Cincinnati: Standard Publishing, 1964], f. 27.)

Aktivitete Shtesë
për Fëmijët 
më të Vegjël 1. Kërkojuni fëmijëve ta përsërisin fjalën shembull. Tregojuni atyre se një shembull

i mirë është dikush që ju doni t’i ngjani. Prindërit tanë mund të jenë shembuj
të mirë për ne. Kërkojuni fëmijëve të përmendin gjëra që bëjnë prindërit që të
kujdesen për ta apo t’i gëzojnë ata.

2. Luani bashkë me fëmijët “Ndiq udhëheqësin”. Bëni fëmijët të qëndrojnë në një
rresht. Fëmija i parë në rresht vrapon, hidhet, kërcen ose bën ndonjë veprim
tjetër deri tek ana tjetër e dhomës. Fëmijët e tjerë e ndjekin fëmijën e parë,
duke bërë atë që bëri ai ose ajo. Pastaj fëmija i parë shkon në fund të rreshtit
dhe fëmija tjetër bëhet udhëheqësi i ri. Vazhdoni derisa çdo fëmijë të ketë
pasur një radhë për të qenë udhëheqës.



Unë Mund të 
Jem i Ndershëm

151

Mësimi

37
Qëllimi Të forcojë dëshirën e secilit fëmijë që të jetë i ndershëm.

Përgatitja 1. Studioni plot lutje Eksodi 20:15-16; Alma 53:16-22; 56:44-57; dhe Nenet e
Besimit 1:13. Shihni gjithashtu “Parimet e Ungjillit” (31110), kapitulli 31.

2. Bëni një rrip koke të thjeshtë për secilin fëmijë prej një shiriti letre ose cohe.
Shkruani në secilin rrip koke Unë mund të jem i ndershëm.

3. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël dhe një Libër të Mormonit
b. Një kopsë ose objekt tjetër të vogël.
c. Figura 1-13, Jozef Smith (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 400;

62449); figura 1-65, Dy Mijë Luftëtarë të Rinj (Paketa e Fotografive Artistike
të Ungjillit 313; 62050).

4. Bëni përgatitjet e nevojshme për çfarëdo aktivitet pasurues që dëshironi të
përdorni.

Aktivitetet 
Mësimore Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet Vëmendjeje Bëni një fëmijë të dalë para klasës. Bashkoni fort duart me një kopsë ose një objekt
tjetër të vogël brenda tyre. Bëni fëmijët e tjerë të bashkojnë duart fort. Shkoni nga
njëri fëmijë te tjetri, duke i kaluar duart tuaja brenda të tyreve. Hidheni kopsën në
duart e një fëmije. Bëni fëmijët të vazhdojnë t’i mbajnë duart të bashkuara, duke
bërë sikur e kanë kopsën. Thoni: “Kopsa, kopsa, kush e ka kopsën?” Bëni fëmijën
që është para klasës të gjejë se cili fëmijë e ka kopsën duke pyetur: “(Emri), a e ke
ti kopsën?” Thuajuni fëmijëve se ata duhet të përgjigjen me vërtetësi: “Jo, unë nuk
e kam kopsën” ose “Po, unë e kam kopsën”.

Luajeni lojën disa herë, duke zgjedhur fëmijë të tjerë që ta gjejnë dhe t’ua kaloni
kopsën. Përgëzojini fëmijët që qenë të ndershëm.

Ati Qiellor dhe Jezusi Duan që Ne të Jemi të Ndershëm

Paraqitni figurën 1-13, Jozef Smith. Thuajuni fëmijëve se Profeti Jozef Smith shkroi:
“Ne besojmë në qenien të ndershëm” në nenin e trembëdhjetë të besimit. Bëni
fëmijët t’i mësojnë përmendësh këto fjalë.

• Çfarë do të thotë të jesh i ndershëm?

Shpjegoni se të jesh i ndershëm përfshin të thuash të vërtetën, të mos marrësh
gjëra që i përkasin dikujt tjetër dhe të trajtosh njerëzit e tjerë me drejtësi.

Paraqitni Biblën dhe thuajuni fëmijëve se Moisiu u solli njerëzve të tij Dhjetë
Urdhërimet (shih Eksodi 20). Shpjegoni se Ati Qiellor dhe Jezusi i dhanë Moisiut
dy urdhërime mbi ndershmërinë: “Nuk do të vjedhësh” dhe “nuk do të bësh
dëshmi të rreme kundër të afërmit tënd”. Lexoni me zë të lartë Eksodi 20:15-16.
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• Çfarë do të thotë të vjedhësh?

Shpjegoni se të japësh dëshmi të rreme do të thotë të thuash diçka që nuk është
e vërtetë.

Këngë Këndoni ose thoni fjalët e pjesës së parë të “I Believe in Being Honest”
(“Unë Besoj në të Qenit i Ndershëm”) (“Children’s Songbook”, f. 149).

Unë besoj në të qenit i ndershëm;
Unë besoj në të qenit i drejtë,
Ajo ndershmëri duhet të fillojë me mua
Në gjithçka që bëj, në gjithçka që them.

Aktivitet Përshkruajuni fëmijëve disa veprime. Bëni fëmijët të ngrihen në këmbë kur
veprimi është i ndershëm dhe të ulen kur veprimi është i pandershëm. Përdorni
shembujt e mëposhtëm ose krijoni vetë disa:

• Hani diçka nga ushqimet për qerasje kur nëna ju ka kërkuar të mos ta bëni këtë.

• Thoni të vërtetën për atë që bëni.

• Merrni diçka që nuk ju përket.

• Pohoni se keni bërë diçka të gabuar.

• Thoni se dikush tjetër bëri diçka të gabuar kur në të vërtetë e bëtë ju.

• Gjeni disa para ose diçka që i përket dikujt tjetër dhe ia ktheni ato pronarit.

Kërkojuni fëmijëve të ndajnë përvoja për raste kur kanë qenë të ndershëm.

• Si ndiheni kur jeni të ndershëm?

• Si ndiheni kur nuk jeni të ndershëm?

• Pse nganjëherë mund të keni frikë të jeni të ndershëm? (Juve mund t’ju
dënojnë ose të brengosni dikë.)

Ndihmoni fëmijët të kuptojnë se ne mund të ndihemi më mirë kur jemi të nder-
shëm, edhe pse nganjëherë është e vështirë që ta bëjmë.

Ne Bekohemi Kur Jemi të Ndershëm

Tregim Paraqitni figurën 1-65, Dy Mijë Luftëtarë të Rinj. Tregoni historinë e dy mijë luftë-
tarëve të rinj, siç gjendet tek Alma 53:16-22 dhe 56:44-57, veçanërisht Alma
53:20-21. Shpjegoni se një nga arsyet pse të rinjtë ishin kaq të shquar qe që ata
ishin të ndershëm. Lexoni me zë të lartë Alma 53:20 (që nga ata qenë njerëz të
besuar). Shpjegoni se të jesh i besuar do të thotë të jesh i ndershëm. Meqenëse
këta luftëtarë të rinj qenë të ndershëm, ata qenë të mbrojtur në betejë. Ata u
bekuan për ndershmërinë, besimin dhe kurajon e tyre. Edhe ne do të bekohemi
nëse jemi të ndershëm.

• Si u bekuan dy mijë luftëtarët e rinj sepse qenë të ndershëm? 
(Shih Alma 56:54-56.)

Aktivitet Vendosuni fëmijëve rripat e kokës. Vërini ata të bëjnë sikur janë dy mijë luftëtarët
e rinj dhe të marshojnë nëpër dhomë ndërsa ju mbani ritmin duke trokitur duart.
Bëjini ata të ndalojnë marshimin kur ju ndaloni së trokituri duart dhe pyeteni një
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fëmijë të tregojë se si ai ose ajo mund të jetë i ndershëm. Filloni të trokisni duart
përsëri dhe përsëriteni aktivitetin derisa çdo fëmijë të ketë patur një radhë për të
dhënë një përgjigje.

Dëshmia Jepni dëshminë tuaj se Ati Qiellor dhe Jezusi duan që ne të jemi të ndershëm
dhe se ne mund të ndihemi të lumtur kur jemi të ndershëm.

Aktivitete 
Pasurimi Zgjidhni disa nga këto aktivitete për t’i përdorur gjatë mësimit.

1. Tregoni historinë e mëposhtme të Xhakob Hamblinit dhe birit të tij me fjalët tuaja:

Xhakob Hamblin ishte një nga pionierët e parë që shkoi në jugun e Jutas. Ai i
donte indianët që jetonin atje dhe mësoi të fliste gjuhën e tyre. Ai qe gjithmonë
i ndershëm me indianët dhe ata mësuan t’i besonin atij. Një ditë Xhakobi
dërgoi birin e tij që të tregtonte një kalë poni tek një indian për disa kuverta.
Indiani e pa me kujdes ponin dhe nxori një grumbull kuvertash. Djali i Jakobit
tha: “Nuk mjaftojnë.” Indiani vazhdoi t’i shtonte kuverta grumbullit. Kur djali i
Xhakobit mendoi se kishte mjaft kuverta, ai kalëroi për në shtëpi, krenar që
kishte marrë kaq shumë kuverta në shkëmbim të ponit. Kur Xhakobi pa se sa
shumë kuverta kishte sjellë në shtëpi i biri, ai nuk u kënaq. Poni nuk vlente kaq
shumë kuverta. Xhakobi e bëri të birin t’i kthente indianit gjysmën e kuvertave.
Kur djaloshi u kthye, indiani qeshi dhe tha: “E dija që Xhakobi do t’i kthente”
(shih Jacob Hamblin Jr., siç iu tregua Louise Lee Udall-it, në “A Story to Tell”
[Salt Lake City: Deseret Book Co., 1945], 359-60).

Shpjegoni se indiani e dinte se Xhakob Hamblini ishte njeri i ndershëm dhe do
t’i kthente kuvertat e tepërta. Indiani mund t’i besonte Xhakobit sepse ai ishte
gjithmonë i ndershëm. Lërini fëmijët ta interpretojnë ose ta ritregojnë historinë.

2. Përdorni marioneta të thjeshta, të tilla si marioneta prej çorapeje ose qese letre,
për të interpretuar situata ku dikush ka një zgjedhje midis të qenit i ndershëm dhe
të qenit i pandershëm. Përdorni shembujt e mëposhtëm ose krijoni vetë disa:

• Ju thyet një pjatë dhe mamaja ju pyet se kush e bëri.

• Ju po ndihmoni për të mbledhur disa monedha që kanë rënë dhe jeni i
tunduar të merrni disa.

• Ju hëngrët dy biskota pasi babai iu tha që të mos e bëni. Babai ju pyet nëse
i hëngrët biskotat.

Vërini fëmijët t’i përdorin marionetat me radhë dhe të tregojnë se çfarë duhet të
bëjnë në secilën situatë.

Aktivitete Shtesë
për Fëmijët 
më të Vegjël 1. Pyetini fëmijët nëse në klasë ndodhet një kalë. Thuajuni atyre që, edhe pse ata

panë me shumë kujdes, ata nuk mundën të gjenin në klasë një kalë sepse nuk
ka. Nuk do të ishte e ndershme të thoshin që në klasë ndodhet një kalë. Pyetini
nëse mund të shohin (përmendni diçka që fëmijët mund ta shohin lehtë).
Shpjegoni se do të ishte e ndershme të thoshin që ai artikull ndodhet në klasë.
Thuajuni fëmijëve që kur ata thonë diçka që është e vërtetë ose reale, ata janë
të ndershëm.

Mësimi 37
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2. Kërkojuni fëmijëve t’i ngrenë të dy duart kur ju thoni diçka të vërtetë dhe t’i ulin
të dy duart kur ju thoni diçka që nuk është e vërtetë. Thoni formulime të thjeshta
por të qarta, të tilla si: “Unë kam një lule në flokë”, “Unë kam veshur fustan”,
“Pantallonat e Xhonit janë të kuqe”, apo “Ju jeni ulur në karrige”.

3. Këndoni ose thoni fjalët e “Bëj Ç’Ësht’ e Drejt’” 
(“Himne dhe Këngë të Fëmijëve”, f. 34).



Unë Mund të Jem Nderues
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Mësimi

38
Qëllimi Të nxitë secilin fëmijë të shfaqë dashuri për Atin Qiellor dhe Jezusin duke qenë

nderues.

Përgatitja 1. Studioni plot lutje Eksodi 3:1-10.

2. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël.
b. Figura 1-19, Krishti dhe Fëmijët (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 216;

62467); figura 1-66, Moisiu dhe Ferrishtja që Flakëron (Paketa e Fotografive
Artistike të Ungjillit 107; 62239); figura 1-67, Një Klasë Nderuese.

3. Bëni përgatitjet e nevojshme për çfarëdo aktivitet pasurues që dëshironi të
përdorni.

Aktivitetet 
Mësimore Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet Vëmendjeje Kërkojuni fëmijëve të kryqëzojnë krahët dhe të qëndrojnë pa zhurmë ndërsa ju
këndoni ose thoni me zë të butë fjalët e “Reverently, Quietly” (“Me Nderim, pa
Zhurmë”) (“Children’s Songbook”, f. 26). Nëse fëmijët e dinë këngën, ata mund
të këndojnë me vete.

Me nderim, pa zhurmë, me dashuri, ne mendojmë për ty;
Me nderim, pa zhurmë, butë këndojmë melodi.
Me nderim, pa zhurmë, përulësisht lutemi tani,
N’zemrat tona sot Shpirti yt i Shenjt’ le t’rrijë.

Kur të mbaroni, falënderojini fëmijët që qëndruan pa zhurmë.

Ne Mund të Jemi Nderues në Kishë

Paraqitni figurën 1-67, Një Klasë Nderuese.

• Ku janë këta fëmijë?

• Çfarë po bëjnë ata?

• Si mendoni, për çfarë po mendojnë ata?

• Si veproni ju kur vini në Fillore?

Shpjegoni se kur vijmë në kishë ne duhet të sillemi në një mënyrë të caktuar.
Kjo quhet të jesh nderues.

Bëni fëmijët ta përsërisin disa herë fjalën nderues.

• Si mendoni, çfarë do të thotë të jesh nderues?

Shpjegoni se të jesh nderues do të thotë të bësh gjëra që tregojnë dashurinë
dhe respektin tonë për Atin Qiellor dhe Jezusin. Ne mund ta tregojmë dashurinë
tonë për ta në mënyrat e mëposhtme (lërini fëmijët t’i demonstrojnë disa prej tyre
ndërsa ju flisni për to):
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• Duke ecur pa zhurmë dhe duke folur butë.

• Duke ndenjur ulur pa zhurmë dhe duke dëgjuar lutjet e mësimet.

• Duke ngritur dorën kur duam të themi diçka.

• Duke kryqëzuar krahët.

• Duke e mbajtur të pastër shtëpinë e mbledhjeve.

Shpjegoni se kur bëjmë këto gjëra, Ati Qiellor dhe Jezusi e dinë se ne i duam ata
dhe se jemi të lumtur që ndodhemi në kishë.

Këngë Bashkë me fëmijët këndoni ose thoni fjalët e “I Want to Be Reverent” (“Unë Dua
të Jem Nderues”) (“Children’s Songbook”, f. 28). Përsëriteni nëse dëshironi.

Unë dua të jem nderues,
Dashurin’ time për ty t’tregoj.
Unë do të dëgjoj pa zhurmë,
Se nderimi tek unë fillon.

• Përse duhet të jemi nderues në Fillore?

Kujtoni fëmijët që, kur ne jemi nderues, ne mund të dëgjojmë mësuesit tanë dhe
të mësojmë për Atin Qiellor dhe Jezusin. Kur ne jemi nderues, ne i ndihmojmë të
tjerët të jenë gjithashtu nderues.

• Në çfarë ndërtese jemi ne tani?

• Shtëpia e kujt është kjo?

Shpjegoni se shtëpia e mbledhjeve i përket Atit Qiellor dhe Jezusit. Ajo është një
vend ku ne vijmë që të mësojmë për ta, si dhe atë që ata duan që të bëjmë ne.

Aktivitet Bëni bashkë me fëmijët lojën me gishta që vijon. Improvizoni veprime me duar
për të treguar pjesë të shtëpisë së mbledhjes.

Shtëpia e Mbledhjeve

Këta janë muret e një shtëpie kaq të mir’:
Kjo është shigjeta kaq e lartë.
Këto janë dritaret që lejojnë të hyjë drit’
Si dhe dyert që për të gjithë janë hap’.
Duar të dashura e ndërtuan këtë shtëpi
Si një vend për këngë e lutje plot.
Krahët le të kryq’zojmë, kokën le ta ulim (kryqëzoni krahët dhe ulni kokën),
Dhe të falënderojmë për këtë shtëpi sot.

• Cilat janë disa nga gjërat që duhet të bëni në shtëpinë e mbledhjeve?

• Cilat janë disa nga gjërat që nuk duhet të bëni në shtëpinë e mbledhjeve?

Ndihmoni fëmijët të kuptojnë se në shtëpinë e mbledhjeve ka vende dhe kohë për
të vrapuar e luajtur lodra, por në pjesën më të madhe të ndërtesës dhe të dielave
ne duhet të jemi nderues. Vini në dukje që, përveç se rrijmë ulur pa zhurmë në
Fillore dhe në sallën e sakramentit, ne ecim e flasim pa zhurmë nëpër korridore.

Tregim Tregoni një histori për fëmijët e klasës tuaj që vijnë në Fillore. Përfshini sa të ngazë-
llyer janë ndërsa vrapojnë dhe hidhen gjatë rrugës për në ndërtesë, si ecin pa
zhurmë ndërsa hyjnë brenda dhe çfarë bëjnë gjatë mbledhjes së sakramentit,
Fillores dhe më pas në korridor. Theksoni sa nderues janë fëmijët kur vijnë në kishë.
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Aktivitet Thoni fjalët e “Two Happy Feet” (“Dy Këmbë të Gëzuara”) (“Children’s Songbook”,
f. 270) ndërsa fëmijët ecin nëpër dhomë në heshtje e me kujdes që këpucët e tyre
të mos bëjnë ndonjë zhurmë.

Unë kam dy këmbë të vogla e të gëzuara.
Që të më çojnë atje ku shkoj.
Me ato hidhem, me ato kërcej,
E di, dhe zhurmë unë bëj.
Por në shtëpinë e Atit tim Qiellor
Ato shkelin kaq butë e ngadalë
Sa, ndonëse eci, ju s’i dëgjoni
Këmbët e mia të vogla, aspak.

• Çfarë bëni me këmbët tuaja në korridoret e kishës, në sallën e sakramentit,
në klasë?

• Çfarë bëni me duart tuaja?

• Çfarë bëni me zërin tuaj?

Ne Mund të Kemi Ndjenja Nderuese

Paraqitni figurën 1-19, Krishti dhe Fëmijët dhe shprehni se si ndiheni kur
mendoni për Jezusin dhe se sa shumë na do ai. Shpjegoni se këto janë ndjenja
nderuese. Ftoni fëmijët të shprehin ndjenjat e tyre për Jezusin.

Tregim Paraqitni figurën 1-66, Moisiu dhe Ferrishtja që Flakëron dhe tregoni historinë që
gjendet tek Eksodi 3:1-10. Theksoni ndjenjat nderuese që ndjeu Moisiu kur Zoti i
foli atij nga ferrishtja që flakëronte dhe e thirri të nxirrte nga Egjipti bijtë e Izraelit.
Lexoni me zë të lartë nga Bibla dhe shpjegoni pjesë të vargut 5: “Hiq sandalet
nga këmbët, sepse vendi në të cilin ndodhesh është vend i shenjtë.”

• Përse Moisiu i hoqi këpucët?

Shpjegoni se kjo ishte një mënyrë e të qenit nderues. Siguroni që fëmijët të
kuptojnë se nuk është e nevojshme që të heqim këpucët për të qenë nderues.
Ne kemi shumë mënyra të tjera se si të jemi nderues.

• Si mund të jeni nderues?

Ne Mund të Jemi Nderues në Shtëpi 

Thuajuni fëmijëve se shtëpia e mbledhjeve nuk është vendi i vetëm ku ne duhet
të jemi nderues.

• Çfarë bëni në shtëpi kur dikush po lutet?

• Çfarë bëni në shtëpi gjatë mbrëmjes familjare në shtëpi?

Shpjegoni se kur dëgjojmë pa zhurmë gjatë lutjeve dhe mësimeve në shtëpi, ne
gjithashtu jemi nderues. Kjo i tregon Atit Qiellor dhe Jezusit se ne i duam ata.

Dëshmia Shprehni dashurinë tuaj për Atin Qiellor dhe Jezu Krishtin si dhe mirënjohjen tuaj
që mund ta shfaqni këtë dashuri duke qenë nderues. Nxitini fëmijët ta shfaqin
dashurinë e tyre për Atin Qiellor dhe Jezusin duke qenë nderues në Fillore, në
mbledhjen e sakramentit si dhe gjatë lutjeve e mbrëmjeve familjare në shtëpi.

Mësimi 38
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Aktivitete 
Pasurimi Zgjidhni disa nga këto aktivitete për t’i përdorur gjatë mësimit.

1. Çojini fëmijët në një shëtitje me nderim nëpër korridoret e shtëpisë së
mbledhjeve. Nëse është e mundur, shkoni në sallën e sakramentit. Kur të
ktheheni në klasë, lavdërojini fëmijët për sjelljen e tyre nderuese dhe diskutoni
se si nderimi i tyre ndihmoi njerëzit e tjerë në ndërtesë që të ishin nderues në
klasat e tyre.

2. Vizatoni konturin e këmbëve të secilit fëmijë në një letër që ka të shkruar strofën
“Dy Këmbë të Gëzuara” (shih faqen 157). Lëreni secilin fëmijë të ngjyrosë
konturin e vet dhe ta marrë në shtëpi.

3. Bëni secilin fëmijë të ketë një radhë për të treguar se si ai ose ajo mund të jetë
nderues në klasë, të tilla si të qëndrojë ulur pa zhurmë, të kryqëzojë krahët,
apo të ngrejë dorën për të thënë diçka. Flisni se përse duhet të jemi nderues
në shtëpinë e Atit Qiellor.

4. Ndihmojini fëmijët të thonë fjalët e njërit apo të dy aktiviteteve të mëposhtëm.
Improvizoni veprimet siç sugjerohet nga fjalët.

Hapi, Mbylli Ata [Gishtat]

Hapi, mbylli gishtat;
Hapi, mbylli gishtat;
Duartrokit pak.
Hapi, mbylli gishtat;
Hapi, mbylli gishtat;
Në prehër i kap.

Unë Lëviz Duart
Unë lëviz duart.
Duart rrotulloj.
Pak duartrokas.
Duart lart i ngre,
Pastaj i ul poshtë
Në prehër i vendos.

Këmbët i qetësoj.
Këmbët i pushoj.
Drejt rri në karrigen time.
Kokën e përkul.
Sytë e mi i mbyll.
Gati jam për lutjen time.

Aktivitete Shtesë
për Fëmijët 
më të Vegjël Bëni fëmijët të mbyllin sytë. Kërkojuni të ngrenë duart nëse mund t’ju dëgjojnë të

hidhni një monedhë apo kopsë. Hidheni monedhën ose kopsën në dysheme ose
në tavolinë. Pastaj mbështilleni kopsën ose monedhën në një shami ose cohë të
vogël. Kërkojuni fëmijëve t’i mbajnë sytë mbyllur, të dëgjojnë me kujdes dhe të
ngrenë duart nëse mund ta dëgjojnë kësaj here monedhën apo kopsën. Hidheni
kopsën ose monedhën e mbështjellë në dysheme ose në tavolinë. Ndihmoni
fëmijët të kuptojnë se ka shumë gjëra që mund të dëgjojmë nëse mbajmë vesh
me kujdes.



Muzika më Bën të Lumtur
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Mësimi

39
Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë të kuptojë se muzika e mirë mund të na ndihmojë të

ndihemi të lumtur dhe të na i kujtojë Atin Qiellor dhe Jezusin.

Përgatitja 1. Studioni plot lutje 1 Samueli 16:19-23; Ethëri 6:2-12; dhe Doktrina e Besëlidhje
25:12.

2. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël, një Libër të Mormonit dhe një kopje të Doktrina e Besëlidhje.
b. Figura 1-61, Largimi nga Navu (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 410;

62493); figura 1-68, Davidi Luan Muzikë për Mbretin Saul; figura 1-69,
Lundra Jaredite.

3. Bëni përgatitjet e nevojshme për çfarëdo aktivitet pasurues që dëshironi të
përdorni.

Shënim për mësuesin: Ju mund të doni të ftoni udhëheqësin e muzikës të
Fillores që t’ju ndihmojë për këtë mësim.

Aktivitetet 
Mësimore Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet Vëmendjeje Bëni fëmijët të formojnë një rreth dhe të këndojnë disa herë “If You’re Happy”
(“Po t’Jesh i Lumtur”) (“Children’s Songbook”, f. 266), duke përdorur fraza të tilla
si “trokit duart”, “përplasi këmbët” dhe “kapsiti sytë”. Improvizoni veprimet siç
sugjerohet nga fjalët.

Po t’jesh i lumtur dhe e di k’të, trokiti duart.
Po t’jesh i lumtur dhe e di k’të, trokiti duart.
Po t’jesh i lumtur dhe e di k’të,
Fytyra jote do ta tregojë k’të.
Po t’jesh i lumtur dhe e di k’të, trokiti duart.

• Si u ndiet kur po këndonit këtë këngë?

Muzika e Mirë Mund të na Ndihmojnë të Ndihemi të Lumtur

Shpjegoni se muzika e gëzuar, e mrekullueshme ose e qetë mund të na ndihmojë
të ndihemi mirë shpirtërisht. Kur jemi të trishtuar, të inatosur, ose të frikësuar,
muzika e mirë mund të na ndihmojë të ndihemi përsëri të lumtur.

Tregim Paraqitni figurën 1-68, Davidi Luan Muzikë për Mbretin Saul. Tregoni historinë
e Davidit që luajti me harpë për Mbretin Saul kur mbreti nuk ndihej mirë, siç
gjendet tek 1 Samueli 16:19-23.

• Përse mendoni se muzika e Davidit e bëri të ndihej më mirë Mbretin Saul?

• Cilët instrumenta muzikorë ju pëlqen të dëgjoni?

Imitojini shkurtimisht instrumentat ndërsa përmenden.
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Aktivitet Vini secilin fëmijë të bëjë sikur po luan një instrument muzikor, të tillë si piano,
violinë, kitarë, flaut, ose harpë, ndërsa ju këndoni nën zë një himn apo këngë të
njohur të Fillores.

Aktivitet Shpjegoni se gjithashtu të kënduarit mund të na ndihmojë të ndihemi
të lumtur. Këndoni ose thoni fjalët e “Happy Song” (“Këngë e Gëzuar”)
(“Children’s Songbook”, f. 264), duke përdorur veprimet e përshkruara më poshtë:

Rosat në pellg gagaritin një këngë të gëzuar (hapni dhe mbyllni gishtat e dorës si
një sqep rose).
Pula klloçkë kakarit gjithë ditën (drejtoni duart që t’i bëni si krahë shpendësh).
Zogjtë në fole (bashkoni duart në formë foleje) dhe era në majën e pemëve
(lëkundni duart mbi kokë si pemët që i fryn era)
Bashkohen të gjithë t’këndojnë një këngë të gëzuar.

(© 1963 nga D. C. Heath and Company. Rishtypet me leje.)

• Cila këngë e Fillores ju ndihmon të ndiheni të lumtur?

Këngë Lërini fëmijët të zgjedhin një këngë të parapëlqyer dhe këndojeni bashkë me ta.

Tregim Paraqitni figurën 1-61, Largimi nga Navu dhe tregoni historinë e mëposhtme me
fjalët tuaja:

Kur pionierët lanë shtëpitë e tyre në Navu dhe shkuan drejt perëndimit, ata pake-
tuan gjithçka mundën në karro të mbuluara ose karroca dore. Atyre iu desh të
linin pas shumë prej sendeve vetjake sepse nuk kishte vend për to. Udhëtimi
qe i vështirë dhe në fund të ditës pionierët zakonisht ishin shumë të lodhur.

Natën pionierët vendosnin kafshët dhe karrot e tyre në formë rrethi dhe ndiznin
një zjarr të madh në mes të rrethit. Brigam Jangu, profeti, e dinte që njerëzit do
të ishin më të gëzuar gjatë udhëtimit të tyre nëse do të kishin muzikë. Ai i nxiti
ata të këndonin e të vallëzonin. Pionierët që kishin sjellë violina, tromba dhe
tamburë i përdornin ato për të luajtur muzikë. Të gjithë këndonin dhe vallëzonin
rreth zjarrit. Një nga këngët e tyre të parapëlqyera ishte “Eni Shenjtorë”. Muzika
u jepte pionierëve forcë dhe kurajo. Kur shkonin për të fjetur natën, pasi kishin
kënduar dhe vallëzuar, ata ndiheshin të gëzuar.

Këngë Vërini fëmijët të ulen në rreth dhe të bëjnë sikur janë pionierë të ulur rreth një
zjarri kampi. Bashkë me fëmijët këndoni një këngë të parapëlqyer të Fillores.

Muzika Na Ndihmon të Kujtojmë Atin Qiellor dhe Jezusin

Shpjegoni se muzika në kishë na kujton Atin Qiellor dhe Jezusin. Kërkojuni fëmi-
jëve të mbyllin sytë dhe të bëjnë sikur po dëgjojnë muzikën që luhet në sallën e
sakramentit përpara mbledhjes së sakramentit.

• Si mund t’ju ndihmojë muzika që të jeni nderues në kishë?

Shpjegoni se Atit Qiellor dhe Jezusit iu pëlqen të na dëgjojnë duke kënduar. Lexoni
me zë të lartë dy frazat e para të Doktrina e Besëlidhje 25:12 (deri tek një lutje për
mua). Shpjegoni se të këndosh këngë të kishës është sikur t’i lutemi Atit Qiellor. Ne
po e falënderojmë Atin Qiellor për bekimet që na jep. Këndimi i këngëve për Atin
Qiellor dhe Jezusin na kujton që ata na duan dhe duan të na ndihmojnë. Shpjegoni
se këngët që këndojmë në mbledhjen e sakramentit quhen himne.

• Përse këndojmë këngë dhe himne në kishë?
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Tregim Paraqitni figurën 1-69, Lundra Jaredite dhe tregoni historinë e jareditëve që vijnë në
tokën e premtuar, siç gjendet tek Ethëri 6:2-12. Shpjegoni se jareditët i kënduan
këngë lavdërimi Atit Qiellor dhe Jezusit ndërsa qenë brenda lundrave, apo anijeve.

• Si mendoni, përse jareditët kënduan këngë gjatë udhëtimit të tyre?

• Si mendoni se u ndien jareditët kur era dhe dallgët goditën lundrat e tyre?

• Si do t’i ndihmonte ata të kënduarit kur ishin të frikësuar?

• A keni kënduar ndonjëherë ndonjë këngë kur keni qenë të frikësuar? Si ju
ndihmoi ajo?

Dëshmia Flisni për një kohë kur muzika ju ka bërë të ndiheni të lumtur. Kujtoni fëmijët se
Atit Qiellor dhe Jezusit iu pëlqen t’i dëgjojnë ata duke kënduar këngë të mira.
Kur këndojnë, ata mund të ndihen të lumtur dhe të kujtojnë se Ati Qiellor dhe
Jezusi i duan ata.

Aktivitete 
Pasurimi Zgjidhni disa nga këto aktivitete për t’i përdorur gjatë mësimit.

1. Këndoni “Fun to Do” (“Zbavitemi Kur Bëjmë”) (“Children’s Songbook”, f. 253,
fjalët gjenden në Mësimin 9 dhe 33).

2. Nëse klasa është e vogël, bëni që secili fëmijë të zgjedhë një këngë të
parapëlqyer të Fillores dhe pastaj këndojini këto këngë së bashku gjithë klasa.

3. Përgatitni tundësa me gota letre që fëmijët t’i përdorin si instrumenta ritmi.
Futni një sasi të vogël orizi ose rëre brenda një gote prej letre. Ktheni përmbys
një gotë të dytë dhe ngjiteni me të parën në mënyrë që orizi ose rëra të mos
bjerë jashtë. Këndoni një këngë të Fillores ndërsa fëmijët përdorin tundësat e
tyre. Ju mund të sillni gjithashtu objekte të tjerë që t’i përdorni si instrumenta
ritmi, të tillë si zile, shkopa pa majë që t’i trokitni së bashku, ose blloqe prej
druri që t’i trokisni me njëri-tjetrin.

4. Luani muzikë nga kasetat zanore të “Children’s Songbook” [“Libri i Këngëve të
Fëmijëve”] (52538), nëse është e disponueshme dhe bëni fëmijët të këndojnë
ose të lëkunden sipas saj.

5. Me fjalët tuaja, tregoni historinë e kohës kur Profeti Jozef Smith dhe udhëheqës
të tjerë të Kishës qenë në Burgun Kartheixh. Njerëz të ligj i kishin futur ata në
burg edhe pse ata nuk kishin bërë ndonjë gjë të gabuar. Profeti e dinte që jeta e
tij qe në rrezik dhe ndihej shumë i trishtuar. Ai i kërkoi mikut të tij Xhon Tejlor të
këndonte për të. Edhe Xhoni qe shumë i trishtuar dhe i tha Jozefit se nuk kishte
dëshirë të këndonte, por Jozefi e nxiti atë. Ndërsa Xhoni këndoi një këngë për
Jezusin, të gjithë në burg u ndien më mirë. Kënga u kujtoi atyre se Ati Qiellor
dhe Jezusi i donin ata. Ajo u dha atyre forcë dhe kurajo.

Aktivitete Shtesë
për Fëmijët 
më të Vegjël 1. Këndoni bashkë me fëmijët disa nga këngët e parapëlqyera të tyre. Bëni

fëmijët të trokasin duart qetësisht ndërsa këndojnë. Flisni me fëmijët se si
muzika i lumturon ata.

Mësimi 39
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2. Përgatitni një regjistrim me lloje të ndryshme muzike që ta dëgjojnë fëmijët.
Sigurohuni që muzika të jetë e përshtatshme për Shabatin.

3. Tregojuni fëmijëve se Ati Qiellor na ka dhënë shumë lloje të ndryshme muzike.
Një pjesë e muzikës krijohet nga njerëzit dhe pjesë të tjera krijohen nga gjëra
që ndodhen në botë rreth nesh. Përmendni disa gjëra në natyrë që krijojnë
tinguj që janë si muzika, të tilla si era, shiu, zogjtë, bletët dhe bubullima. Bëni
fëmijët të imitojnë secilin tingull.



Sakramenti më Ndihmon 
të Mendoj për Jezusin
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Mësimi

40
Qëllimi Të nxitë secilin fëmijë që të mendojë për Jezu Krishtin gjatë sakramentit.

Përgatitja 1. Studioni plot lutje Lluka 22:19-20 dhe 3 Nefi 18:1-11. Shihni gjithashtu “Parimet
e Ungjillit” (31110), kapitulli 23.

2. Me miratimin e presidentes tuaj të Fillores, kërkojini peshkopit të organizojë që
një anëtar i kuorumit të priftërinjve të vijë në klasën tuaj për pak minuta në fillim të
kohës së mësimit. Anëtari i kuorumit të priftërinjve duhet të përgatitet që t’u flasë
fëmijëve mbi përgjegjësitë e tij për shpërndarjen e sakramentit dhe ndjenjat e tij
për këtë ordinancë të shenjtë.

3. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël dhe një Libër të Mormonit.
b. Figura të ngjarjeve nga jeta e Jezusit, të tilla si figura 1-16, Skenë nga Lindja

e Krishtit (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 201; 62495); figura 1-17,
Djali Jezus në Tempull (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 205; 62500);
figura 1-19, Krishti dhe Fëmijët (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 216;
62467); figura 1-43, Jezusi Shëron të Verbërin (Paketa e Fotografive Artistike
të Ungjillit 213; 62145); dhe cilado të tjera që dëshironi të përdorni.

c. Figura 1-3, Jezusi Krishti (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 240;
62572); figura 1-8, Shpërndarja e Sakramentit (62021); figura 1-44, Jezusi
Duke Mësuar në Hemisferën Perëndimore (Paketa e Fotografive Artistike të
Ungjillit 316; 62380); figura 1-70, Darka e Fundit (Paketa e Fotografive
Artistike të Ungjillit 225; 62174).

4. Bëni përgatitjet e nevojshme për çfarëdo aktivitet pasurues që dëshironi të
përdorni.

Aktivitetet 
Mësimore Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet Vëmendjeje Paraqitni figurën 1-8, Shpërndarja e Sakramentit. Thuajuni fëmijëve se mbledhja
të dielave ku zakonisht ne mblidhemi së bashku si familje quhet mbledhja e
sakramentit.

• Përse e quajmë këtë mbledhje mbledhja e sakramentit?

Paraqitiuni fëmijëve anëtarin e kuorumit të priftërinjve. Bëjeni atë të tregojë për
përgjegjësinë e Priftërisë Aarone për sakramentin. Bëjeni atë të shprehë ndjenjat
e tij për rolin e tij në këtë ordinancë të shenjtë. Falënderojeni atë që erdhi dhe
lejojeni të kthehet tek mbledhja e kuorumit të tij apo klasa e Shkollës së të Dielës.

Jezusi na Dha Sakramentin që të na Ndihmojë ta Kujtojmë Atë

Paraqitni figurën 1-3, Jezusi Krishti. Kujtoni fëmijët se Jezusi është biri i Atit Qiellor.
Për shkak se Jezusi na do kaq shumë, ai erdhi në tokë që të ishte Shpëtimtari ynë.
Ai shëroi të sëmurët, na mësoi ungjillin dhe tregoi mënyrën e drejtë për të jetuar.
Pastaj ai vdiq për ne.
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Tregim Paraqitni figurën 1-70, Darka e Fundit. Tregoni historinë e Darkës së Fundit, siç gje-
ndet tek Lluka 22:19-20. Lexoni me zë të lartë nga Bibla frazën e fundit të vargut 19:
“Bëni këtë në përkujtimin tim.” Shpjegoni se Jezusi u tha Apostujve të tij që të tako-
heshin së bashku çdo ditë Shabati dhe ta kujtonin atë duke marrë sakramentin.

Paraqitni figurën 1-44, Jezusi Duke Mësuar në Hemisferën Perëndimore. Shpjegoni
se kur Jezusi vizitoi nefitët, ai u tha edhe atyre që të takoheshin së bashku çdo ditë
Shabati dhe ta kujtonin atë duke marrë sakramentin (shih 3 Nefi 18:1-11).

• Për cilin supozohej se duhet të mendonin Apostujt kur morën sakramentin?

• Për cilin supozohej se duhet të mendonin nefitët kur morën sakramentin?

• Për cilin duhet të mendojmë ne kur marrim sakramentin?

• Kur e marrim sakramentin?

Aktivitet Bëni bashkë me fëmijët vargjet me gjeste të mëposhtme:

Në Kishë Erdha Sot dhe po Kënaqem

Në kishë erdha sot dhe po kënaqem (kapni duart dhe
bëni majën e kishës duke bashkuar majat e gishtave).
Më pëlqen të dëgjoj (vendoseni dorën si kupë tek veshi)
Dhe të lutem (mblidhni krahët dhe ulni kokën).
Për Jezusin lart në qiell mësoj (tregoni sipër me gisht);
Për Jezusin e dashurinë e tij mendoj (përqafoni vetveten).

Tregime Paraqitni figurat nga jeta e Jezusit një e nga një. Nëse fëmijët e njohin figurën, lërini
ata të thonë historinë. Nëse ata nuk e njohin historinë, tregojuani shkurtimisht. Lërini
sa më shumë fëmijë që të jetë e mundur që të marrin pjesë në tregimin e historive.

• Për cilat histori të Jezusit mund të mendoni gjatë sakramentit?

Lërini fëmijët të tregojnë histori të tjera të Jezusit për të cilat mund të mendojnë
gjatë sakramentit. Nëse ata nuk mund të mendojnë për ndonjë, tregojuni atyre një
apo dy histori mbi Jezusin për të cilat ju pëlqen të mendoni gjatë sakramentit.

Ne Mund të Jemi Nderues gjatë Sakramentit

Aktivitet Ndihmojini fëmijët të thonë vargjet e mëposhtme, duke përdorur veprimet e
përshkruara:

Krahët e mia do t’kryqëzoj (kryqëzoni krahët);
Kokën do ta përkul (përkulni kokën)
E pa zhurmë, pa zhurmë do t’rri (këtë varg pëshpëriteni).
Ndërsa sakramenti bekohet,
Unë do të kujtoj Ty.

Shpjegoni se meqënese Jezusi na dha sakramentin që të na ndihmojë ta kuj-
tojmë atë, është e rëndësishme që të mendojmë për Jezusin dhe të ndihmojmë
edhe të tjerët të mendojnë për të. Ne mund ta bëjmë këtë duke qenë nderues
gjatë sakramentit.
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Aktivitet Pëshpëritiani një nga pohimet e mëposhtme një fëmije dhe bëjeni atë që t’ia për-
sërisë klasës me zë të lartë. Vazhdoni me pohimet e tjera dhe fëmijë të tjerë.

1. Ne bëhemi gati për sakramentin duke kënduar një himn nderues që
na kujton Jezusin.

2. Ne dëgjojmë me kujdes ndërsa thuhet lutja për bekimin e bukës.

3. Kur na kalohet buka, ne marrim vetëm një copë.

4. Ne dëgjojmë me kujdes ndërsa thuhet lutja për bekimin e ujit.

5. Ne e pijmë ujin me nderim dhe e vendosim përsëri në tabaka gotën.

6. Ne nuk luajmë kurrë me bukën ose gotat e sakramentit.

Shpjegoni që duke bërë këto gjëra ne tregojmë se jemi nderues kur marrim
sakramentin.

• Si mund të jemi nderues gjatë sakramentit?

Aktivitet Bëjini fëmijët të dëgjojnë me kujdes veprimet që ju përshkruani. Thuajuni atyre të
ngrihen në këmbë nëse ju thoni diçka që ata duhet të bëjnë apo mendojnë gjatë
sakramentit. Thuajuni atyre të ulen nëse ju thoni diçka që ata nuk duhet ta bëjnë
apo mendojnë gjatë sakramentit. Përdorni shembujt e mëposhtëm ose disa tuajt:

• Dëgjoni me kujdes kur thuhen lutjet e sakramentit.

• Kujtoni se Ati Qiellor dhe Jezusi na duan neve.

• Mendoni për të shkuar në një piknik.

• Kujtoni që Jezusi shëroi njerëz të sëmurë.

• Flisni me vëllanë apo motrën tuaj.

• Tundeni.

• Mendoni për Jezusin duke bekuar fëmijët.

Dëshmia Jepni dëshminë tuaj sa mirënjohës jeni që keni sakramentin për të na ndihmuar
që të kujtojmë Jezu Krishtin dhe atë që ai ka bërë për ne. Shpjegoni se ju jeni
veçanërisht mirënjohës kur gjithkush është nderues gjatë sakramentit kështu
që mund të përqendroheni tek mendimi për Jezusin.

Aktivitete 
Pasurimi Zgjidhni disa nga këto aktivitete për t’i përdorur gjatë mësimit.

1. Bëni secilin fëmijë të vizatojë vetveten duke marrë sakramentin. Etiketoni
secilin vizatim Unë mund të mendoj për Jezusin ndërsa marr sakramentin.

2. Sillni në klasë tabaka bosh të sakramentit për bukën dhe ujin. Lërini fëmijët t’i
shohin dhe t’i mbajnë tabakatë. Bëni fëmijët të përshkruajnë se çfarë ndodh
gjatë administrimit të sakramentit në mbledhjen e sakramentit.

3. Bëjini fëmijët të interpretojnë disa nga historitë e tyre të parapëlqyera nga jeta
e Jezusit.

Mësimi 40
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Aktivitete Shtesë
për Fëmijët 
më të Vegjël 1. Shpjegojeni sakramentin në një mënyrë të thjeshtuar: Paraqitni një figurë të

Jezusit dhe thuajuni fëmijëve se ka një kohë të dielave kur ne e kujtojmë Jezusin
në një mënyrë të veçantë. Kjo kohë është kur ne hamë një copë të vogël buke
dhe pimë një gotë të vogël ujë gjatë mbledhjes së sakramentit. Shpjegoni që
gjatë sakramentit ne kujtojmë se sa shumë na do Jezusi dhe mendojmë për
gjërat e shumta që ka bërë ai për të na ndihmuar që të jemi të lumtur.

2. Këndoni ose thoni fjalët e “Tell Me the Stories of Jesus” (“Më Trego Historitë
e Jezusit”) (“Children’s Songbook”, f. 57; fjalët gjenden në Mësimin 41).

3. Ndihmoni fëmijët të bëjnë veprimet për vargjet me gjeste vijuese ndërkohë
që ju thoni fjalët:

Krijimi

Jezusi tha se dielli duhej të ndriçonte (bëni me krahë një rreth të madh sipër kokës),
Shiu duhej të binte (ulini duart para trupit duke lëvizur gishtat),
Dhe lulet të rriteshin duhej (bëjini duart si kupë me pëllëmbët sipër).
Jezusi tha që zogjtë duhej të këndonin 
(hapni dhe mbyllni gishtat si sqepi i një zogu),
Dhe kështu ndodhi, kështu ndodhi (kryqëzoni krahët).
(Johnie B. Wood, në “Sing, Look, Do, Action Songs for Children”, red.
Dorothy M. Peterson [Cincinnati: Standard Publishing Co., 1965].)

Kujtojini fëmijët se Jezusi na ka dhënë shumë gjëra që të na bëjnë të lumtur. Gjatë
sakramentit ne mund të tregojmë se jemi mirënjohës duke menduar për Jezusin.
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Mësimi

41
Qëllimi Të ndihmojë çdo fëmijë të kuptojë se shkrimet e shenjta përmbajnë fjalët e

Atit Qiellor dhe Jezu Krishtit dhe se ne mund të mësojmë për Atin Qiellor dhe
Jezu Krishtin duke studiuar shkrimet e shenjta.

Përgatitja 1. Studioni plot lutje Lluka 22:19-20; 3 Nefi 18:21; Doktrina e Besëlidhje 59:6;
dhe Moisiu 7:11. Shihni gjithashtu “Parimet e Ungjillit” (31110), kapitulli 10.

2. Përgatituni të tregoni një nga historitë tuaja të parapëlqyera nga shkrimet e
shenjta, duke përdorur një figurë nëse është e mundur.

3. Materialet e nevojshme:
a. Një komplet shkrimesh të shenjta (Bibla, Libri i Mormonit, Doktrina e

Besëlidhje dhe Perla me Vlerë të Madhe).
b. Një cohë për të mbuluar shkrimet e shenjta ose një copë letër për t’i

mbështjellë ato.
c. Figura 1-3, Jezusi Krishti (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 240; 62572);

figura 1-18, Gjon Pagëzori Pagëzon Jezusin (Paketa e Fotografive Artistike
të Ungjillit 208; 62133); figura 1-44, Jezusi Duke Mësuar në Hemisferën
Perëndimore (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 316; 62380); figura
1-70, Darka e Fundit (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 225; 62174).

4. Bëni përgatitjet e nevojshme për çfarëdo aktivitet pasurues që dëshironi të
përdorni.

Aktivitetet 
Mësimore Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet Vëmendjeje Përpara mësimit, mbulojeni kompletin e shkrimeve të shenjta me një cohë ose
mbështilleni me letër. Vendosini shkrimet e shenjta të mbuluara në një tavolinë ose
karrige ku fëmijët të mund t’i shohin. Shpjegoni se ju keni mbuluar diçka që është
e rëndësishme për ju dhe gjithkënd. Bëni fëmijët ta gjejnë se çfarë keni mbuluar.

Pas disa përgjigjeve, lërini fëmijët t’i prekin mbi cohën ose letrën. Nëse një fëmijë
gjen se është libër apo libra, thuajuni fëmijëve se është e saktë dhe zbulojini librat.
Thuajuni fëmijëve se këta libra quhen shkrimet e shenjta. Bëni fëmijët ta përsërisin
disa herë fjalën shkrime të shenjta.

Shkrimet e Shenjta Janë Libra të Shenjtë

Shpjegoni se shkrimet e shenjta janë libra të rëndësishëm që janë të ndryshëm
nga librat e tjerë. Ata janë libra të shenjtë. Kujtoni fëmijët se diçka që është e
shenjtë na ndihmon të mendojmë për Atin Qiellor dhe Jezusin. Shpjegoni se
shkrimet e shenjta na tregojnë për Atin Qiellor dhe Jezusin dhe se sa shumë
na duan ata. Ato na tregojnë atë që Ati Qiellor dhe Jezusi dëshirojnë ta bëjmë
ne në mënyrë që të jemi të lumtur.
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Paraqitni dhe emërtoni secilën prej katër veprave standarde, një e nga një. Nëse
disa prej tyre janë të bashkuara në një libër, tregoni anën e lidhjes ku janë të
renditur titujt ose hapeni tek faqja e titullit e secilës prej veprave standarde.

Aktivitet Thuajuni fëmijëve se ne duhet të kujdesemi shumë për shkrimet e shenjta dhe t’i
kthejmë faqet me kujdes. Bëjini fëmijët të dalin para klasës një e nga një dhe të tre-
gojnë se me sa kujdes mund të trajtojnë ata shkrimet e shenjta dhe të kthejnë faqet.

Shpjegoni se shkrimet e shenjta përmbajnë histori që janë të vërteta. Këto histori
na ndihmojnë të dimë atë që Ati Qiellor dhe Jezusi dëshirojnë ta bëjmë ne.
Historitë e shkrimeve të shenjta mund të na ndihmojnë në jetën tonë.

Tregim Tregojuni fëmijëve një nga historitë tuaja të parapëlqyera nga shkrimet e shenjta,
duke përdorur një figurë nëse është e mundur. Theksoni se si gjërat e mësuara
në këtë histori të shkrimit të shenjtë ju ndihmojnë juve. Shprehni sa shumë ju
pëlqen të lexoni historitë e shkrimeve të shenjta.

Këngë Ndihmoni fëmijët të këndojnë ose thonë fjalët e “Tell Me the Stories of Jesus”
(“Më Trego Historitë e Jezusit”) (“Children’s Songbook”, f. 57). Kujtojini fëmijët
se historitë e shkrimit të shenjtë që ata mësojnë në Fillore janë histori të vërteta.

Tregomë historitë e Jezusit, që t’i dëgjoj më pëlqen,
Gjërat që do t’i pyesja këtu po të ishte.
Skenat nga anët e rrugës, rrëfenjat e detit,
Tregomi mua historitë e Jezusit.

Shkrimet e Shenjta Përmbajnë Mësimet e Jezusit

Shpjegoni se disa nga shkrimet e shenjta u shkruan nga njerëz që e njihnin Jezusin
dhe jetuan atëherë kur jetoi ai. Ata e panë Jezusin dhe e dëgjuan të jepte mësime.
Ata njerëz shkruan shkrimet e shenjta në mënyrë që gjithkush të mund të mësonte
për Jezusin e mësimet e tij dhe që ta dijë se ai është biri i Atit Qiellor.

Paraqitni figurën 1-70, Darka e Fundit. Lërini fëmijët të tregojnë atë që dinë për figu-
rën. Tregojuni Biblën dhe bëni fëmijët të përsërisin emrin e saj. Hapeni Biblën tek
Lluka 22. Shpjegoni se Jezusi na mësoi në Bibël se ne duhet të marrim sakramentin
për ta kujtuar atë. Jezusi mori bukë, e bekoi dhe ua dha dishepujve (ndihmësve) të
tij. Ai mori një kupë dhe u dha të pinin. Lexoni pjesën e vargut 19 ku Jezusi tha:
“Bëni këtë në përkujtimin tim.” Vini në dukje se këto janë fjalët e Jezusit.

Paraqitni figurën 1-44, Jezusi Duke Mësuar në Hemisferën Perëndimore dhe kujto-
juni fëmijëve se çfarë po ndodh në figurë. Tregoni Librin e Mormonit dhe bëni fëmi-
jët të përsërisin emrin e tij. Hapeni Librin e Mormonit tek 3 Nefi 18. Shpjegoni se
Jezusi u mësoi shumë gjëra njerëzve. Lexoni pjesën e vargut 21 ku Jezusi tha:
“Lutjuni .. në familjet tuaja.”

• Çfarë na tha Jezusi që të bëjmë me familjet tona?

Paraqitni figurën 1-3, Jezusi Krishti. Tregojuni Doktrina e Besëlidhje dhe bëni fëmijët
të përsërisin emrin e saj. Hapeni Doktrina e Besëlidhje tek seksioni 59. Shpjegoni
se një nga gjërat që na mësoi Jezusi ishte që ne duhet t’i duam të gjithë. Lexoni
pjesën e vargut 6 ku Jezusi tha: “Duaje të afërmin tënd.”

• Çfarë tha që të bëjmë Jezusi?

• Cili është i afërmi juaj?

• Si ndiheni kur jeni i sjellshëm me të tjerët dhe u shfaqni atyre dashuri?
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Këngë Ndihmoni fëmijët të këndojnë ose thonë fjalët e “Jesus Said Love Everyone”
(“Jezusi Tha t’i Doni të Gjithë”) (“Children’s Songbook”, f. 61), duke bërë veprimet
e përshkruara më poshtë:

Jezusi tha t’i doni të gjithë (hapni krahët fort);
Trajtojini sjellshëm, gjithashtu (tundni kokën lart e poshtë).
Kur zemra juaj është e mbushur me dashuri (vendosni duart mbi zemër),
Dhe të tjerët do t’ju duan ju (përqafoni veten).

Paraqitni figurën 1-18, Gjon Pagëzori Pagëzon Jezusin. Lërini fëmijët të flasin për
figurën. Theksoni se Jezusi u pagëzua dhe se ai dëshiron që gjithkush të pagëzo-
het. Tregoni Perlën me Vlerë të Madhe dhe bëni fëmijët të përsërisin emrin e saj.
Hapeni Perlën me Vlerë të Madhe tek Moisiu 7 dhe tregoni se si Jezusi e mësoi
një burrë të quajtur Enok që të shkonte tek njerëzit dhe t’i pagëzonte ata. Lexoni
pjesën e vargut 11 ku Jezusi tha “që unë duhej të pagëzoja në emër të Atit dhe
të Birit, .. dhe të Frymës së Shenjtë”.

Ngrini lart të katër veprat standarde. Theksoni se mësimet e Jezusit gjenden në
të gjitha ato.

• Çfarë janë këta libra?

• Mësimet e kujt gjenden në shkrimet e shenjta?

• Përse u shkruan shkrimet e shenjta?

• Si ndiheni kur e dini që Ati Qiellor dhe Jezusi na duan dhe na kanë dhënë
shkrimet e shenjta?

Dëshmia Shprehni mirënjohjen dhe dashurinë tuaj për shkrimet e shenjta. Jepni dëshmi
që shkrimet e shenjta janë fjalët e Atit Qiellor dhe të Jezusit dhe se duke studiuar
shkrimet e shenjta ne mund të mësojmë atë që Ati Qiellor dhe Jezusi dëshirojnë
që ne ta bëjmë.

Aktivitete 
Pasurimi Zgjidhni disa nga këto aktivitete për t’i përdorur gjatë mësimit.

1. Palosni përgjysëm copa letrash që të bëni kopje të vogla të kapakëve të të
katër veprave standarde, një komplet për secilin fëmijë. Printoni titujt e veprave
standarde në kapakë. Shponi një vrimë në cepin e secilit kapak dhe përdorni
një copë spangoje ose filli që t’i lidhni së bashku katër shkrimet e shenjta të
secilit fëmijë.

Në pjesën e brendshme të secilit kapak, printoni shkrimin e shenjtë që u
mësua gjatë mësimit:

Bibla: Jezusi na mësoi për sakramentin (Lluka 22:19).
Libri i Mormonit: Jezusi na mësoi të lutemi në familjet tona (3 Nefi 18:21).
Doktrina e Besëlidhje: Jezusi na mësoi të duam të afërmit tanë (DeB 59:6).
Perla me Vlerë të Madhe: Jezusi na mësoi të pagëzohemi (Moisiu 7:11).

Jepini secilit fëmijë një komplet kapakësh që ta marrë në shtëpi. Ndërsa bëni
këtë, rishikoni mësimet e Jezusit që u diskutuan në mësim.

2. Ndihmoni fëmijët të mësojnë përmendësh pjesë nga neni i tetë i besimit:
“Ne e besojmë Biblën të jetë fjala e Perëndisë” dhe “ne gjithashtu e besojmë
Librin e Mormonit të jetë fjala e Perëndisë.”

Mësimi 41
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3. Siguroni figura të disa prej historive të Librit të Mormonit nga figurat që
shoqërojnë këtë manual ose nga biblioteka e shtëpisë së mbledhjeve.
Paraqitni secilën figurë dhe diskutoni shkurtimisht historinë që ilustron.
Kujtoni fëmijët se shkrimet e shenjta përmbajnë histori të vërteta.

4. Tregojuni fëmijëve për një kohë kur shkrimet e shenjta patën një kuptim të veçantë
në jetën tuaj. Shpjegoni se si ju ndihmuan shkrimet e shenjta dhe se si ju bëri të
ndiheshit kjo gjë.

5. Gjeni shkrime të shenjta të shkurtra që përmbajnë fjalët e Jezusit, si ato në
mësim. Recitoni secilin shkrim të shenjtë, duke filluar me fjalët Jezusi tha. Për
shembull, “Jezusi tha: ‘Më ndiq.’” Hidhini ose jepini një fëmije një qese lecke
ose një objekt tjetër të butë dhe bëjeni atë të përsërisë shkrimin e shenjtë pas
jush dhe pastaj t’ua japë përsëri qesen e leckës. Vazhdoni ta hidhni qesen e
leckës derisa çdo fëmijë të ketë pasur një radhë.

Aktivitete Shtesë
për Fëmijët 
më të Vegjël 1. Këndoni ose thoni fjalët e “Tell Me the Stories of Jesus” (“Më Trego Historitë e

Jezusit”) (“Children’s Songbook”, f. 57) duke mbajtur lart një Bibël.

2. Tregoni shkurtimisht historinë e dhjetë lebrozëve (shih Lluka 17:11-19) dhe
pastaj bëni aktivitetin e mëposhtëm me fëmijët:

Dhjetë burra qenë sëmurë (ngrini lart dhjetë gishta);
Ata Krishti një ditë i shëroi.
Ai thjesht foli dhe dhimbja e tyre tej shkoi (bëni një gjest lëkundës)!
A s’është e çuditshme? A s’është e habitshme 
(vini një gisht anës kokës dhe merrni pamje të habitur)
Që vetëm një burrë (ngrini lart një gisht)
Atë e falënderoi
Dhe Perëndinë lavdëroi (ngrini lart të dy krahët)?
(Përshtatur nga Jean Shannon në “Bible Story Finger Plays and Action
Rhymes” [Cincinnati: Standard Publishing Co., 1964], f. 27.)

Tregojuni fëmijëve se ku gjendet kjo histori në Bibël.

3. Pyetini fëmijët se cilat janë historitë e tyre të parapëlqyera nga shkrimi i shenjtë.
Nëse mundeni, tregojuni atyre se ku gjenden ato histori në shkrimin e shenjtë.
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Mësimi

42
Qëllimi Të ndihmojë çdo fëmijë të kuptojë se ai ose ajo i përket Kishës së Jezu Krishtit

të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.

Përgatitja 1. Studioni me lutje Marku 1:9-11; Doktrina e Besëlidhje 115:4; dhe Joseph Smith—
Historia 1:5, 10-19. Shih gjithashtu “Parimet e Ungjillit” (31110), kapitulli 17.

2. Prisni një copë të madhe letre ose kartoni të hollë në aq copa të mëdha si në
lojën e figurimit me kombinim copash [pazëll] sa janë njerëzit në klasë (fëmijë
dhe mësues). Shkruani emrin e secilit pjesëtar të klasës në një copë të figurimit.

3. Materialet e nevojshme:
a. Një komplet shkrimesh të shenjta.
b. Figura 1-4, Vegimi i Parë (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 403; 62470);

figura 1-8, Shpërndarja e Sakramentit (62021); figura 1-12, Vajzë që po
Konfirmohet (62020); figura 1-18, Gjon Pagëzori Pagëzon Jezusin (Paketa e
Fotografive Artistike të Ungjillit 208; 62133); figura 1-39, Bekimi i një Foshnjeje;
figura 1-40, Administrimi i të Sëmurit (62342); një figurë e profetit të gjallë.

4. Bëni përgatitjet e nevojshme për çfarëdo aktivitet pasurues që dëshironi të
përdorni.

Aktivitetet 
Mësimore Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet Vëmendjeje Ngrini lart copën e figurimit që ka emrin tuaj. Thuajuni fëmijëve se ajo i përket një
figurimi. Shpërndani pjesët e tjera dhe ndihmojini fëmijët të bashkojnë figurimin.
Tregoni me gisht secilin emër në figurim dhe lexojani atë fëmijëve. Shpjegoni se
ashtu si çdo pjesë e figurimit i përket këtij figurimi, secili prej tyre i përket kësaj
klase. Shpjegoni se t’i përkasësh diçkaje do të thotë të jesh pjesë e saj.

• Çfarë gjëje tjetër i përkisni ju?

Shpjegoni se ne i përkasim edhe grupeve të tjera, të tilla si familjet ose mëhallat.
Ne gjithashtu i përkasim kishës së Jezusit.

Paraqitni figurën 1-39, Bekimi i një Foshnjeje.

• Çfarë po ndodh në këtë figurë?

Shpjegojuni fëmijëve se shumica e tyre morën një emër dhe një bekim kur ishin
foshnja. Për shkak të kësaj vënieje të emrit dhe bekimit, emrat e tyre janë futur në
regjistrat e Kishës dhe ata mund të thonë: “Unë i përkas Kishës së Jezu Krishtit të
Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme”.

Ndihmoni fëmijët të thonë disa herë: “Unë i përkas Kishës së Jezu Krishtit të
Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.”
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Aktivitet Thoni bashkë me fëmijët vargjet me gjeste “Në Kishë Erdha Sot dhe po Kënaqem”:

Në kishë erdha sot dhe po kënaqem (kapni duart dhe
bëni majën e kishës duke bashkuar majat e gishtave).
Më pëlqen të dëgjoj (vendoseni dorën si kupë tek veshi)
Dhe të lutem (mblidhni krahët dhe ulni kokën).
Për Jezusin lart në qiell mësoj (tregoni sipër me gisht);
Për Jezusin e dashurinë e tij mendoj (përqafoni vetveten).

Shpjegojuni fëmijëve se ne vijmë në mbledhjet tona të Kishës për të mësuar më
shumë për Jezusin dhe atë që ai do që të bëjmë ne. Thuajuni fëmijëve se në
këtë mësim ata do të mësojnë për disa gjëra të rëndësishme që janë pjesë e
kishës së Jezusit.

Kisha e Jezusit Ka Priftërinë

Paraqitni figurën 1-8, Shpërndarja e Sakramentit; figurën 1-12, Vajzë që po
Konfirmohet dhe figurën 1-40, Administrimi i të Sëmurit. Lërini fëmijët të tregojnë
atë që dinë për çka po ndodh në secilën figurë. Shpjegoni se nevojitet priftëria
për të bërë secilën nga këto gjëra. Priftëria është fuqia që kanë Ati Qiellor dhe
Jezusi. Ata ua japin këtë fuqi burrave të drejtë në mënyrë që ata burra të mund të
ndihmojnë për të kryer punën e Atit Qiellor dhe të Jezusit në tokë. Tregoni mbajtë-
sit e priftërisë në secilën figurë. Bëni fëmijët ta thonë disa herë fjalën priftëri.

• Cilin njihni ju që mban priftërinë?

Ndihmoni fëmijët të kuptojnë se burrat që mbajnë priftërinë mund të bekojnë e
shpërndajnë sakramentin, të pagëzojnë, t’u japin bekime njerëzve dhe të bëjnë
gjëra të tjera të rëndësishme. Paraqitni përsëri figurën 1-39, Bekimi i një Foshnjeje
dhe thuajuni fëmijëve që foshnjat bekohen nga burra që mbajnë priftërinë.

Tregim Paraqitni figurën 1-18, Gjon Pagëzori Pagëzon Jezusin. Lërini fëmijët të tregojnë
atë që u kujtohet për figurën. Rishihni shkurtimisht historinë, siç gjendet tek
Marku 1:9-11.

• Cili po e pagëzon Jezusin? (Shih Marku 1:9.)

• Cilën fuqi duhej të kishte Gjoni që të pagëzonte Jezusin? (Priftërinë.)

Shpjegoni se pagëzimi nga dikush që mban priftërinë është një pjesë e rëndësi-
shme e përkatësisë në kishën e Jezusit. Thuajuni fëmijëve se kur të mbushin tetë
vjeç, ata mund të pagëzohen si pjesëtarë të kishës së Jezusit.

Kisha e Jezusit Ka një Profet

Tregim Paraqitni figurën 1-4, Vegimi i parë dhe tregoni historinë e Jozef Smithit dhe
Vegimit të Parë, siç gjendet tek Joseph Smith—Historia 1:5, 10-19.

• Cilët erdhën që t’i flisnin Jozef Smithit në korije? 
(Shih Joseph Smith—Historia 1:17.)

Shpjegoni që, meqenëse Ati Qiellor dhe Jezusi folën me Jozef Smithin, ne e
quajmë Jozef Smithin profet. Një profet na tregon atë që Ati Qiellor dhe Jezusi
dëshirojnë ta dimë ne.

• Çfarë është një profet? (Një burrë që ka një thirrje të veçantë që të flasë me
Atin Qiellor dhe Jezusin dhe të na tregojë ne atë që ata dëshirojnë ta dimë ne.)
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Paraqitni një figurë të profetit të gjallë. Tregojuni fëmijëve për të. Shpjegoni që
kisha e Jezusit ka gjithmonë një profet të gjallë që të na mësojë atë që Ati Qiellor
dhe Jezusi dëshirojnë ta dimë dhe ta bëjmë ne.

Këngë Ndihmoni fëmijët të këndojnë ose të thonë fjalët e korit të “Follow the Prophet”
(“Ndiq Profetin”) (“Children’s Songbook”, f. 110). Shpjegoni se të humbasësh
rrugën do të thotë të bësh gjëra të gabuara. Bëni një fëmijë të mbajë lart figurën
e profetit të gjallë ndërsa ju këndoni.

Ndiq profetin, ndiq profetin, ndiq profetin; mos e humb rrugën.
Ndiq profetin, ndiq profetin, ndiq profetin; ai e di rrugën.

Kisha e Jezusit Ka Shkrimet e Shenjta

Ngrini lart shkrimet e shenjta.

• Çfarë po mbaj unë?

Lërini fëmijët të tregojnë atë që dinë për shkrimet e shenjta. Kujtoni fëmijët se
shkrimet e shenjta përmbajnë mësimet e Atit Qiellor dhe të Jezusit. Shkrimet e
shenjta përmbajnë shumë histori të vërteta për Jezusin, profetët dhe njerëz të
tjerë. Shkrimet e shenjta janë një pjesë e rëndësishme e kishës së Jezusit.

Ne i Përkasim Kishës së Jezu Krishtit të 
Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme

• Cilës kishë i përkasim ne?

• Cili është emri i kishës së cilës i përkasim?

Lexojuni fëmijëve Doktrina e Besëlidhje 115:4. Shpjegoni që ky emër do të thotë që
kjo është kisha e Jezusit në kohën që ne jetojmë tani. Ndihmoni fëmijët të kuptojnë
se në të gjithë botën ka shumë njerëz që i përkasin Kishës së Jezu Krishtit të
Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.

Ju mund të dëshironi të shpjegoni që sot në tokë ka kisha të tjera që mësojnë
për Jezusin dhe u mësojnë njerëzve që të jetojnë jetë të mirë, por ato nuk kanë
priftërinë, një profet të gjallë, apo të gjitha shkrimet e shenjta.

Aktivitet Kërkojuni që të ngrihen në këmbë të gjithë ata që i përkasin kishës së Jezusit.
Kujtoni fëmijët se të gjithë duhet të ngrihen në këmbë. Bëni fëmijët të përsërisin:
“Unë i përkas Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.”

Rishikoni shkurtimisht, duke përdorur figurat dhe shkrimet e shenjta, që priftëria, një
profet i gjallë dhe shkrimet e shenjta janë pjesë të rëndësishme të kishës së Jezusit.

Dëshmia Jepni dëshminë tuaj për vërtetësinë e ungjillit. Ndihmoni fëmijët të ndiejnë
se sa e rëndësishme dhe e mrekullueshme është që t’i përkasësh kishës
së vërtetë të Jezusit.

Aktivitete 
Pasurimi Zgjidhni disa nga këto aktivitete për t’i përdorur gjatë mësimit.

1. Bëni një distinktiv që thotë Unë i përkas Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të
Ditëve të Mëvonshme që fëmijët ta mbajnë në shtëpi. Lërini fëmijët të ngjyrosin
distinktivët e tyre.

Mësimi 42
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2. Bëni bashkë me fëmijët lojën me gishta që vijon:

Këtu Është Kisha

Këtu është kisha (shtrëngoni duart me gishtat të ndërthurur nga brenda),
Dhe majën e shigjetës këtu gjen (zgjatni gishtat tregues dhe bashkoni majat).
Hapen dyert (hapni pëllëmbët, duke mbajtur gishtat bashkë)
Dhe gjithë njerëzit i sheh (lëkundni gishtat).
Mbyllen dyert dhe i dëgjon të luten (mbyllni duart
me gishtat brenda; mbajini duart tek njëri vesh).
Hapen dyert dhe të gjithë shkojnë tutje 
(hapni duart, duke i bërë gishtat të “shkojnë” tej).

3. Tregoni një histori për një fëmijë që i përket Kishës së Jezu Krishtit të
Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme dhe që po shkon në kishë. Përfshini
aktivitete në të cilat mund të marrin pjesë fëmijët e klasës tuaj, të tilla si
qëndrimi bashkë me familjet e tyre në mbledhjen e sakramentit, marrja e
sakramentit, qëndrimi plot nderim në Fillore, lutja dhe të kënduarit.

Ju gjithashtu mund t’i bëni fëmijët të mendojnë për këto ide duke bërë pyetje të tilla
si: “Çfarë duhet të bëjnë të dielën fëmijët që i përkasin Kishës?” “Çfarë duhet të
bëjnë ata në mbledhjen e sakramentit? Po në Fillore?” “Çfarë duhet të bëjnë ata në
shtëpi të dielën?” “Çfarë duhet të bëjnë ata gjatë mbrëmjes familjare në shtëpi?”
“Si duhet t’i trajtojnë ata familjet e tyre? Po miqtë?” Ndihmoni fëmijët të kuptojnë
se çfarë duhet të bëjnë djemtë dhe vajzat që i përkasin kishës së Jezusit.

4. Bëni fëmijët të mendojnë për grupet e ndryshme të cilëve i përkasin ata, të tilla
si familja ose klasa e Fillores. Bëjini fëmijët të tregojnë atë që u pëlqen ngaqë i
përkasin secilit grup. Përfundojeni diskutimin me atë që ata (si dhe ju) pëlqejnë
ngaqë i përkasin Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.

Aktivitete Shtesë
për Fëmijët 
më të Vegjël 1. Përpara mësimit, vizatoni katër figura të thjeshta – një sy, një dorë, një vesh

dhe një gojë – në copa të veçanta letre.

Thuajuni fëmijëve se ka shumë gjëra që ne mund të bëjmë në kishë. (Vendosni
figurën e një syri.) Ne mund të lexojmë shkrimet e shenjta. (Vendosni figurën e
një dore.) Ne mund të luajmë sjellshëm me miqtë tanë. (Vendosni figurën e një
veshi.) Ne mund të dëgjojmë me kujdes mësuesit tanë. (Vendosni figurën e një
goje.) Ne mund të flasim butësisht kur jemi në kishë. Bëni secilin fëmijë të dalë
para klasës dhe të tregojë me gisht njërën nga figurat. Ndërsa tregohet figura
me gisht, thuajuni përsëri fëmijëve se çfarë përfaqëson ajo.



Ne Kemi një Profet të Gjallë
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Mësimi

43
Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë të kuptojë se ne bekohemi kur ndjekim profetin.

Përgatitja 1. Studioni plot lutje 1 Samueli 3:1-10, 19-20. Shihni gjithashtu “Parimet e Ungjillit”
(31110), kapitulli 9.

2. Renditni në copa të veçanta letre disa mësime të profetit të gjallë nga fjalime
konferencash ose shkrime në revistat e Kishës. Përgatitni të paktën aq copa
letre sa ka fëmijë në klasë. Palosini copat e letrës dhe vendosini ato në një
vazo ose shportë. Mësimet mund të përfshijnë:

• Mësoni nga shkrimet e shenjta çdo ditë.
• Mbajeni ditën e Shabatit të shenjtë.
• Lutuni çdo ditë.
• Shkoni në mbledhjen e sakramentit dhe në Fillore.
• Jini të ndershëm.

3. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël.
b. Figura 1-4, Vegimi i Parë (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 403; 62470);

figura 1-29, Ndërtimi i Arkës (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 102;
62053); figura 1-42, I Riu Samuel i Thirrur nga Zoti (Paketa e Fotografive
Artistike të Ungjillit 111; 62498); figura 1-66, Moisiu dhe Ferrishtja që Flakëron
(Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 107; 62239); një figurë e profetit të
gjallë.

4. Bëni përgatitjet e nevojshme për çfarëdo aktivitet pasurues që dëshironi të
përdorni.

Aktivitetet 
Mësimore Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet Vëmendjeje Një e nga një, paraqitni figurat e Noeut (figura 1-29), Moisiut (figura 1-66) dhe të
Jozef Smithit (figura 1-4). Ftojini fëmijët të tregojnë atë që dinë për çka po ndodh
në secilën figurë.

Pasi të diskutoni atë që fëmijët dinë për figurat, shpjegoni shkurt që Jezusi i tha
Noeut të ndërtonte një arkë në mënyrë që familja e tij të shpëtonte nga përmbytja.
Jezusi i tha Moisiut të çlironte izraelitët nga skllavëria. Jezusi i tha Jozef Smithit që
ai nuk duhej të bashkohej me asnjë prej kishave në tokë.

Profetët Flasin me Atin Qiellor dhe Jezu Krishtin

Shpjegoni se Noeu, Moisiu dhe Jozef Smithi ishin të gjithë profetë. Profet është një
njeri që flet me Atin Qiellor dhe Jezusin. Meqenëse Ati Qiellor dhe Jezusi nuk janë
në tokë që të na mësojnë ne, ata kanë profetë që t’i ndihmojnë ata. Ati Qiellor dhe
Jezusi mësojnë profetin dhe profeti na mëson ne se çfarë duhet të bëjmë që të
mund të bekohemi e të jemi të lumtur.
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Tregim Paraqitni figurën 1-42, I Riu Samuel i Thirrur nga Zoti dhe tregoni historinë e
Samuelit që thirret për të qenë profet, siç gjendet tek 1 Samueli 3:1-10, 19-20.
Lexojuni fëmijëve 1 Samueli 3:10.

• Cili thirri emrin e Samuelit ndërsa ai qe në shtrat? (Jezusi. Shih 1 Samueli 3:4.)

• Si mendoi Samueli, cili po e thërriste atë? (Shih 1 Samueli 3:5.)

• Çfarë i tha Eli që të bënte Samueli? (Shih 1 Samueli 3:9.)

• Çfarë i tha Samueli Jezusit? (Shih 1 Samueli 3:10.)

Shpjegoni se Samueli qe djalë i ri kur Jezusi i foli atij herën e parë. Kur u rrit,
ai u mësoi njerëzve të tij atë që Ati Qiellor dhe Jezusi donin që të bënin ata.

Aktivitet Kërkojuni tre fëmijëve të bëjnë sikur janë Samueli, Eli dhe Jezusi dhe të interpre-
tojnë historinë. Përsëriteni me fëmijë të tjerë në ato role, nëse dëshironi.

Ne Kemi një Profet në Tokë Sot 

Paraqitni figurën e profetit të gjallë. Tregojuni fëmijëve diçka që dini për profetin.

Bëjini fëmijët të ngrihen në këmbë dhe të thonë: “(Emri i profetit të gjallë) është
një profet i Perëndisë.”

• Përse na duhet një profet i gjallë? (Që të mund të dimë atë që Ati Qiellor dhe
Jezusi dëshirojnë ta dimë ne.)

Shpjegoni që profeti na mëson duke folur në konferenca. Konferencat janë mbledhje
të mëdha ku marrin pjesë shumë njerëz. Ne mund të jemi në gjendje ta dëgjojmë
profetin në televizor, radio, ose regjistrime. Fjalët e tij janë të shkruara gjithashtu në
revistat e Kishës që prindërit tanë apo njerëz të tjerë mund të na i lexojnë.

Aktivitet Bëni secilin fëmijë të zgjedhë një copë letër nga vazoja ose shporta që keni
përgatitur. Lexojeni mesazhin në secilën copë letër dhe diskutojeni shkurtimisht
me fëmijët. Tregojuni fëmijëve se këto mesazhe janë që të gjithë gjëra që na ka
kërkuar të bëjmë profeti i gjallë.

Aktivitet Kërkojuni fëmijëve të mendojnë për mënyra se si ata mund të ndjekin profetin.
Hidhini ose dorëzojini secilit fëmijë një qese lecke ose një objekt të butë dhe thoni:
“Unë do ta ndjek profetin duke ___.” Bëni secilin fëmijë ta përfundojë fjalinë me një
mënyrë se si ai ose ajo mund të ndjekë profetin.

Ne Bekohemi Kur Ndjekim Profetin

Referojuni përsëri figurave të Noeut, Moisiut, Jozef Smithit dhe profetit të gjallë.
Shpjegoni që meqenëse familja e Noeut e ndoqi atë, ata u shpëtuan nga për-
mbytja. Për shkak se izraelitët e ndoqën Moisiun, ata u udhëhoqën jashtë Egjiptit
për në një tokë më të mirë. Meqenëse njerëzit ndoqën Jozef Smithin, ata u bënë
anëtarë të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.

Shpjegoni që këta njerëz u bekuan sepse ata e ndoqën profetin. Edhe ne
bekohemi kur ndjekim profetin.
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Këngë Ndihmoni fëmijët të këndojnë ose të thonë fjalët e korit të “Follow the Prophet”
(“Ndiq Profetin”) (“Children’s Songbook”, f. 110). Shpjegoni se të humbasësh
rrugën do të thotë të bësh gjëra të gabuara. Bëni një fëmijë të mbajë lart figurën
e profetit të gjallë ndërsa ju këndoni.

Ndiq profetin, ndiq profetin, ndiq profetin; mos e humb rrugën.
Ndiq profetin, ndiq profetin, ndiq profetin; ai e di rrugën.

Dëshmia Ndani dëshminë tuaj për profetin e gjallë. Thuajuni fëmijëve që ju e dini se kur
ndjekim profetin, ne do të bekohemi dhe do të jemi të lumtur.

Aktivitete 
Pasurimi Zgjidhni disa nga këto aktivitete për t’i përdorur gjatë mësimit.

1. Siguroni një regjistrim në kasetë zanore ose pamore të profetit të gjallë
që ta shohin fëmijët, ose paraqitni figura të tij nga revistat e Kishës.

2. Këndoni ose thoni për fëmijët fjalët e “Të Falemi, Zot, për Profetin”
(“Himne dhe Këngë të Fëmijëve”, f. 36).

3. Ritregoni historinë e vegimit të Presidentit Lorenco Snou për Shpëtimtarin
(shihni mësimin 26). Shpjegoni se Jezusi iu shfaq Presidentit Snou që t’i
tregonte atij se si ta udhëhiqte Kishën. Jezusi i tregoi Presidentit Snou se
çfarë t’u mësonte anëtarëve të Kishës.

4. Mendoni disa situata ku fëmijët mund të ndjekin mësimet e profetit. Përshkruajani
klasës secilën situatë dhe bëni fëmijët të tregojnë ose të interpretojnë atë që do
të bënin në secilën situatë për të ndjekur profetin. Për shembull: “Ti sheh disa
monedha në kuzhinë. Ty do të të pëlqente t’i kishe, por ti e di që ato i përkasin
mamasë. Çfarë do të bëje që të ndiqje mësimin e profetit për të qenë i
ndershëm?”

Aktivitete Shtesë
për Fëmijët 
më të Vegjël 1. Paraqitni një figurë të profetit të gjallë gjatë gjithë kohës së mësimit. Përdorni

kohë për t’u treguar fëmijëve se cili është ai. Shpjegojuni se ai i do dhe dëshiron
t’i ndihmojë që të kthehen tek Ati Qiellor dhe Jezusi. Përsëriteni këtë dy ose tre
herë gjatë mësimit.

2. Luani bashkë me fëmijët “Ndiq udhëheqësin”. Bëni fëmijët të qëndrojnë në një
rresht. Fëmija i parë në rresht vrapon, hidhet, kërcen, ose bën ndonjë veprim
tjetër deri tek ana tjetër e dhomës. Fëmijët e tjerë e ndjekin fëmijën e parë,
duke bërë atë që bëri ai ose ajo. Pastaj fëmija i parë shkon në fund të rreshtit
dhe fëmija tjetër bëhet udhëheqësi i ri. Vazhdoni derisa çdo fëmijë të ketë
pasur një radhë për të qenë udhëheqës.

Pas lojës, shpjegoni që profeti është udhëheqësi i Kishës. Nëse ne ndjekim
gjërat që ai na thotë të bëjmë, ai do të na udhëheqë që të kthehemi tek Ati
Qiellor dhe Jezusi.

Mësimi 43
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Qëllimi Të ndihmojë çdo fëmijë të kuptojë se çdo anëtar i lagjes apo degës mund të
ndihmojë në kishë.

Përgatitja 1. Studioni plot lutje 1 Nefi 17:7-15; 18:1-4.

2. Përgatitni një kartolinë të thjeshtë falënderimi që secili fëmijë ta ngjyrosë dhe
t’ia japë presidentes së Fillores ose dikujt tjetër që ndihmon fëmijët në kishë.
Ju mund të dëshironi të vizatoni një lule në faqen e parë të një letre të palosur
dhe të shkruani fjalën Faleminderit në pjesën e brendshme.

3. Materialet e nevojshme:
a. Një Libër i Mormonit.
b. Kallamin e peshkimit dhe peshq nga mësimi 11. Në secilin peshk vendosni

një të dhënë për peshkopin ose presidentin e degës, të tilla si: “Ai qëndron
në panel në kishë”, “Ai ndihmon njerëzit e lagjes [ose degës] tonë”, ose
“Ne mund t’ia japim atij të dhjetën tonë”.

c. Një mbajtës me lapsa dylli ose lapsa të zakonshëm.
d. Figura 1-8, Shpërndarja e Sakramentit (62021); figura 1-67, Një Klasë

Nderuese; figura 1-71, Ndërtimi i Anijes.

4. Bëni përgatitjet e nevojshme për çfarëdo aktivitet pasurues që dëshironi të
përdorni.

Aktivitetet 
Mësimore Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet Vëmendjeje Sillni një karrige në qendër të klasës dhe përpiquni ta ngrini atë nga një prej
këmbëve të saj. Shpjegoni se ka shumë gjëra që nuk mund t’i bëjmë nëse nuk
punojmë së bashku. Ftoni tre fëmijë të kapin secili nga një këmbë të karriges dhe
t’ju ndihmojnë ju që ta ngrini karrigen disa centimetra mbi dysheme. Shpjegoni se
kur të gjithë punojmë së bashku, ne mund të bëjmë shumë gjëra që nuk mund t’i
bëjmë të vetëm.

Ati Qiellor dhe Jezusi Duan që Ne të Punojmë së Bashku

Tregim Paraqitni figurën 1-71, Ndërtimi i Anijes dhe tregoni shkurt historinë e Nefit dhe
të familjes së tij që ndërtuan anije, siç gjendet tek 1 Nefi 17:7-15 dhe 18:1-4.
Theksoni që Nefi kishte nevojë për ndihmën e Zotit (Jezusit) dhe të familjes së
tij që të ndërtonte anijen.

• Përse Nefi nuk mund ta ndërtonte anijen pa ndihmë?

• Si e ndihmoi Zoti Nefin? (Shih 1 Nefi 17:8-10; 18:1.)

• Si ndihmoi familja e Nefit? (Shih 1 Nefi 18:1.)

• Çfarë ndodhi kur të gjithë punuan së bashku? (Shih 1 Nefi 18:4.)

Mësimi

44
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Lërini fëmijët të flasin për ndonjë përvojë që kanë patur kur kanë punuar së
bashku me njerëz të tjerë.

Aktivitet Shpjegoni se ne gjithashtu punojmë së bashku në kishë. Secili person në lagje
(ose degë) i ndihmon të tjerët. Bëni, me fjalë ose veprime, sikur jeni dikush që i
ndihmon anëtarët e klasës tuaj në kishë çdo javë, të tillë si këngëtari, pianisti, një
mësues, ose presidentja e Fillores. Bëni fëmijët ta gjejnë se cilin po imitoni. Pasi
fëmijët ta gjejnë se cili jeni, shpjegoni përgjegjësitë e thirrjes së atij personi.
Përsëritni sa herë të dëshironi.

Paraqitni figurën 1-8, Shpërndarja e Sakramentit.

• Çfarë po bën ky dhjak?

• A njihni ndonjë që shpërndan sakramentin?

Shpjegoni se djemtë e rinj që mbajnë Priftërinë Aarone mund të përgatisin,
bekojnë dhe shpërndajnë sakramentin. Këto janë mënyra se si djemtë e rinj
mund të ndihmojnë në kishë.

Aktivitet Shpjegoni se është dikush në lagjen ose degën tuaj që i ndihmon të gjithë në
kishë. Ati Qiellor i ka dhënë këtij personi një punë të rëndësishme. Bëni fëmijët të
peshkojnë me radhë të dhënat në peshqit prej letre. Lexojeni çdo të dhënë me zë
të lartë. Vazhdoni derisa të lexohen të gjitha të dhënat dhe pastaj lërini fëmijët ta
gjejnë se cili është ai person.

• Cili është emri i peshkopit (ose presidentit të degës) tonë?

• Çfarë gjërash të rëndësishme bën ai që të na ndihmojë?

Diskutoni punën që bëhet nga njerëz të tjerë në lagjen ose degën tuaj, të tilla si
mësues të shtëpisë dhe mësues të vizitave. Ju mund të dëshironi të flisni për thi-
rrjet që kanë pjesëtarët e familjes të fëmijëve.

Ne Mund të Ndihmojmë në Kishë

Aktivitet Shpërndani në dysheme lapsat e dyllit ose lapsat e një mbajtëseje. Kërkojini një
fëmije t’i mbledhë ata dhe mateni kohën e tij apo të saj për ta parë se sa kohë
duhet. Shpërndaini artikujt përsëri. Bëni gjithë klasën që t’i mbledhë ata dhe shi-
hni se sa kohë duhet. Shpjegoni se kur të gjithë punojmë së bashku, ne mund
ta kryejmë detyrën më mirë.

• Çfarë mund të bëni ju që të ndihmoni në kishë?

Ndihmoni fëmijët të mendojnë për mënyra se si ata mund të ndihmojnë në kishë,
përfshirë të mbajnë pastër shtëpinë e mbledhjeve, të jenë të sjellshëm me të tjerët,
të ndihmojnë fëmijët që janë të trishtuar ose të frikësuar dhe të jenë nderues gjatë
mbledhjeve.

• Si mund të ndihmojmë që ta mbajmë të pastër klasën tonë dhe shtëpinë e
mbledhjeve?

• Si mund të ndihmojmë njerëz të tjerë në kishë?

Paraqitni figurën 1-67, Një Klasë Nderuese.

• Si po ndihmojnë në kishë këta fëmijë?

• Si i ndihmojmë shokët e klasës kur jemi nderues?
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• Si e ndihmojmë mësuesin kur të gjithë jemi nderues?

• Si ndihemi kur të gjithë jemi nderues?

Aktivitet Shpjegoni që një mënyrë tjetër se si mund të ndihmojmë në kishë është duke u
thënë “faleminderit” njerëzve që bëjnë gjëra për ne. Bëni fëmijët të ngjyrosin kar-
tolinat e falënderimit që keni përgatitur dhe shpërndaini gjatë orës së mësimit
nëse është e mundur.

Dëshmia Shprehni mirënjohjen tuaj për të gjithë njerëzit që ndihmojnë në lagjen ose
degën tuaj. Tregoni se si ndiheni që bëni punën e Atit Qiellor duke qenë një
mësues i Fillores.

Aktivitete 
Pasurimi Zgjidhni disa nga këto aktivitete për t’i përdorur gjatë mësimit.

1. Nëse është e mundur, bëni një shëtitje deri në sallën e sakramentit dhe tregojuni
fëmijëve se ku ulet këshilli i peshkopit (ose presidencia e degës) gjatë mbledhjes
së sakramentit. Lërini fëmijët të ulen me radhë në karriget. Pastaj tregojuni
fëmijëve se ku ndodhet zyra e peshkopit (ose presidentit të degës).

2. Hidhini ose jepini në dorë një fëmije një objekt të butë, si një top ose qese lecke
dhe kërkojini atij ose asaj të përmendë dikë në lagje (ose degë) që ndihmon në
kishë dhe të shpjegojë se si ndihmon ai person. Pastaj bëni fëmijën t’ua hedhë
prapë objektin juve. Vazhdoni derisa secili fëmijë të ketë pasur të paktën një
radhë.

3. Me miratimin e presidentes tuaj të Fillores, ftoni një anëtar të këshillit të peshkopit
ose një tjetër udhëheqës të lagjes që të vizitojë klasën dhe t’u tregojë fëmijëve se
çfarë bën ai ose ajo për të ndihmuar në kishë.

4. Vizatoni një fytyrë të thjeshtë në një pjatë letre ose copë letre të rrumbullakët për
secilin fëmijë. Jepuni fëmijëve lapsa dylli ose lapsa të zakonshëm dhe bëni secilin
fëmijë të shtojë flokët me ngjyrë të njëjtë me të vetët. Thuajuni fëmijëve që, nëse
ju thoni diçka që është e vërtetë se si ata mund të ndihmojnë në kishë, ata duhet
të ngrenë lart fytyrat e tyre prej letre. Nëse pohimi është i rremë, ata duhet t’i lënë
ato në prehër. Përdorni pohime të tilla si:

• Unë duhet të hedh letra poshtë karriges sime.

• Unë duhet të falënderoj njerëzit që më ndihmojnë në kishë.

• Unë duhet të vrapoj rrugës për në klasë.

• Unë duhet të jem nderues në kishë.
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Aktivitete Shtesë
për Fëmijët 
më të Vegjël 1. Luani bashkë me fëmijët “Ndiq udhëheqësin”. Bëni fëmijët të qëndrojnë në një

rresht. Fëmija i parë në rresht vrapon, hidhet, kërcen ose bën ndonjë veprim tjetër
deri tek ana tjetër e dhomës. Fëmijët e tjerë e ndjekin fëmijën e parë, duke bërë
atë që bëri ai ose ajo. Pastaj fëmija i parë shkon në fund të rreshtit dhe fëmija
tjetër bëhet udhëheqësi i ri. Vazhdoni derisa çdo fëmijë të ketë pasur një radhë
për të qenë udhëheqës.

Pas lojës kujtoni fëmijët se peshkopi është udhëheqësi i lagjes. Ai dëshiron që
ne të bëjmë gjërat që do të na kthejnë përsëri tek Ati Qiellor.

2. Këndoni ose thoni fjalët e “Do As I’m Doing” (“Bëni Siç Bëj Unë”) (“Children’s
Songbook”, f. 276, shih fjalët në Mësimin 36), duke bërë një veprim të sugjeruar
nga një prej fëmijëve në klasë. Përsëriteni këngën mjaft herë sa që çdo fëmijë të
ketë patur një radhë për të zgjedhur një veprim.

Mësimi 44



Ringjallja e 
Jezu Krishtit (Pashkë)

182

Qëllimi Të ndihmojë çdo fëmijë të kuptojë se Jezu Krishti u ringjall.

Përgatitja 1. Studioni plot lutje Lluka 23:33-24:12, 36-40, 51. Shihni gjithashtu
“Parimet e Ungjillit” (31110), kapitulli 12.

2. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël.
b. Figura 1-3, Jezusi Krishti (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 240; 62572);

figura 1-16, Skenë nga Lindja e Krishtit (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit
201; 62495); figura 1-55, Predikimi në Mal (Paketa e Fotografive Artistike të
Ungjillit 212, 62166); figura 1-59, Kryqëzimi (Paketa e Fotografive Artistike të
Ungjillit 230, 62505); figura 1-72, Jezusi Lutet në Gjetseman (Paketa e
Fotografive Artistike të Ungjillit 227, 62175); figura 1-73, Varrimi i Jezusit
(Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 231, 62180); figura 1-74, Jezusi
Tregon Plagët e Tij (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 234, 62503).

3. Bëni përgatitjet e nevojshme për çfarëdo aktivitet pasurues që dëshironi të
përdorni.

Aktivitetet 
Mësimore Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet Vëmendjeje Mbani figurën 1-3, Jezusi Krishti, përmbys në prehër. Thuajuni fëmijëve se ju do
të flisni për dikë që është shumë i rëndësishëm. Kërkojuni fëmijëve të gjejnë se
cili është ky person pasi t’u jepni të dhënat e mëposhtme:

1. Ky person i do shumë të gjithë.

2. Ai jetoi në tokë shumë kohë më parë dhe organizoi kishën e tij.

3. Ai na mësoi si të jetojmë dhe të jemi të lumtur.

4. Ai i bekoi njerëzit dhe u tha atyre të ishin të sjellshëm e të dashur.

Kur fëmijët ta kenë gjetur (apo ju t’ua keni treguar atyre) që ky person është
Jezusi, paraqitni figurën.

Jezusi na Do Neve

Kujtoni fëmijët se Jezusi është biri i Atit Qiellor. Ati Qiellor e dërgoi në tokë
Jezusin për një qëllim të rëndësishëm.

Tregim Paraqitni figurën 1-16, Skenë nga Lindja e Krishtit. Tregoni shkurtimisht për lindjen
e Jezusit. Ju mund të doni që fëmijët t’ju ndihmojnë për të treguar historinë.
Kujtojini ata se Jezusi qe një foshnjë e veçantë.

Paraqitni figurën 1-55, Predikimi në Mal. Shpjegoni se kur Jezusi u rrit, ai organizoi
kishën e tij dhe u mësoi njerëzve se si të jetonin dhe ta donin njëri-tjetrin.

Mësimi
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Këngë Bëni fëmijët të ngrihen në këmbë dhe të këndojnë ose thonë fjalët e “Jesus Said
Love Everyone” (“Jezusi Tha t’i Doni të Gjithë”) (“Children’s Songbook”, f. 61)
duke përdorur veprimet e mëposhtme:

Jezusi tha t’i doni të gjithë (hapni krahët fort);
Trajtojini sjellshëm, gjithashtu (tundni kokën lart e poshtë).
Kur zemra juaj është e mbushur me dashuri (vendosni duart mbi zemër),
Dhe të tjerët do t’ju duan ju (përqafoni veten).

Paraqitni figurën 1-72, Jezusi Lutet në Gjetseman.

• Çfarë po bën Jezusi në këtë figurë?

Shpjegoni se para se Jezusi të vdiste, ai shkoi të lutej në një vend që quhej Kopshti
i Gjetsemanit. Jezusi atje vuajti për mëkatet tona në mënyrë që ne të mund të
pendohemi dhe të na falen gjërat e gabuara që bëjmë. Jezusi ishte i vetmi person
që kishte fuqinë ta bënte këtë për ne. Ai e bëri këtë sepse na do shumë.

Jezusi u Ringjall

Shpjegoni që shumë njerëz që jetuan gjatë kohës që Jezusi ishte në tokë e
donin atë. Megjithatë, disa njerëz nuk e pëlqenin Jezusin. Ata nuk e besonin që
ai ishte biri i Atit Qiellor.

Tregim Paraqitni figurën 1-59, Kryqëzimi. Shpjegoni me fjalë të thjeshta Kryqëzimin, siç
përshkruhet tek Lluka 23:33-46. Shpjegoni se njerëzit që nuk e pëlqenin Jezusin
qenë shumë mizorë me të. Ushtarët ngulën gozhdë në duart dhe këmbët e Jezusit
dhe e varën atë në kryq. Ata e lanë Jezusin në kryq derisa vdiq. (Bëni kujdes kur të
tregoni këtë histori dhe vargjet me gjeste më poshtë. Disa fëmijë mund të jenë
shumë të ndjeshëm ndaj idesë së njerëzve që dëmtojnë Jezusin.)

Shpjegoni që kur Jezusi vdiq, shpirti i tij e la trupin dhe shkoi në qiell. Kujtoni
fëmijët se secili prej nesh ka një shpirt. Shpirtërat tanë nuk mund të shihen, por
ata na bëjnë të gjallë.

Paraqitni figurën 1-73, Varrimi i Jezusit. Shpjegoni se njerëzit që e donin Jezusin
e morën trupin e tij dhe e mbështollën me kujdes me cohë. Ata e mbartën trupin
e Jezusit në një kriptë (një vend si guvë ku varroseshin njerëzit) dhe e vendosën
butësisht atje (shih Lluka 23:50-56).

Paraqitni figurën 1-74, Jezusi Tregon Plagët e Tij. Shpjegoni se tri ditë pasi vdiq,
Jezusi u ringjall. Ai qe përsëri i gjallë. Kur Jezusi vdiq, shpirti i tij e la trupin. Kur
ai u ringjall, shpirti u kthye në trupin e tij. Jezusi ishte personi i parë që u ringjall.

Shpjegoni se shumë njerëz e panë Jezusin pasi u ringjall (shih Lluka 24). Jezusi i
mësoi miqtë e tij dhe u tregoi atyre trupin e tij të ringjallur (shih Lluka 24:36). Ai i
la miqtë e tij që ta preknin që të mund ta dinin se trupi i tij i ringjallur kishte mish
dhe kocka (shih Lluka 24:39-40). Pasi i mësoi njerëzit, Jezusi shkoi të jetonte
sërish me Atin Qiellor (shih Lluka 24:51).

• Përse Jezusi donte që njerëzit ta preknin? (Shih Lluka 24:36-40.)

• Ku shkoi Jezusi pasi u largua nga njerëzit? (Shih Lluka 24:51.)

Shpjegoni se dita kur u ringjall Jezusi qe Pashka e parë. Ne e festojmë Pashkën
çdo vit që të na ndihmojë të kujtojmë se Jezusi u ringjall.



184

Aktivitet Bëjini fëmijët të ngrihen në këmbë dhe të bëjnë veprimet bashkë me ju për vjer-
shën e mëposhtme:

Jezusi qe i gjallë sërish
Tri ditë pasi ai vdiq (ngrini lart tre gishta).
Në duar e në këmbë gjurmë gozhdësh kish 
(tregoni me gisht pëllëmbën e dorës dhe këmbët)
Dhe një plagë shtize në brinjë (tregoni brinjën me gisht).
Jezusi erdhi e na mësoi të gjithëve (hapni krahët)
Të jetojmë t’vërtetin ungjill këtu (kryqëzoni krahët).
Meqenëse Jezusi u ringjall,
Ne do të ringjallemi gjithashtu (tundni kokën lart e poshtë).

Ne do të Ringjallemi

Ndihmoni fëmijët të kuptojnë se Jezusi u kthye në jetë pasi vdiq. Jezusi tani
është i gjallë në qiell dhe nuk do të vdesë më kurrë. Shpjegoni se Jezusi e bëri
të mundur që ne të ringjallemi ashtu si ai. Kjo do të thotë që secili prej nesh do
të jetojë përsëri pasi të vdesim.

• A njihnit ndonjë që ka vdekur?

Shpjegoni që kur njerëzit vdesin, shpirtërat e tyre janë ende të gjallë. Dikur ata do
të ringjallen, që do të thotë që trupi dhe shpirti i tyre do të bashkohen përsëri,
ashtu si bëri Jezusi. Ju mund të doni t’u shpjegoni fëmijëve që ne mund të mos
ringjallemi pas tri ditësh, ashtu si Jezusi, por ne të gjithë do të ringjallemi një ditë.

Bëni fëmijët ta përsërisin disa herë fjalën i ringjallur dhe të tregojnë se çfarë do
të thotë.

Vini në dukje sa e mrekullueshme është që të gjithë njerëzit që i njohim dhe i duam
– prindërit tanë, vëllezërit, motrat, gjyshërit e gjyshet dhe miqtë – do të ringjallen. Ne
të gjithë do të jetojmë përsëri pasi të vdesim. Jezusi e bëri të mundur këtë.

Dëshmia Jepni dëshminë tuaj se Jezusi e do secilin prej nesh. Për shkak të dashurisë së
tij të madhe për ne, ai vuajti, vdiq dhe u ringjall, në mënyrë që secili prej nesh
gjithashtu të mund të ringjallet një ditë.

Aktivitete 
Pasurimi Zgjidhni disa nga këto aktivitete për t’i përdorur gjatë mësimit.

1. Diskutoni shkurt disa përvoja dhe zakone të Pashkës me të cilat fëmijët njihen.
Pranoni që zakonet jo fetare të Pashkës janë zbavitëse, por ndihmojini fëmijët
t’i ndajnë ato ide nga kuptimi i vërtetë i Pashkës.

2. Tregojuni fëmijëve një dorashkë normale ose një pa gishta. Krahasojini trupat tanë
tokësorë me një dorë që ka të veshur një dorezë. Tregoni se si dora (shpirti) e bën
të lëvizë dorezën (trupin). Hiqeni dorezën dhe shpjegoni që kjo është si vdekja
fizike. Shpirti dhe trupi janë të veçuar dhe trupi nuk mund të lëvizë. Visheni prapë
dorezën në dorë dhe shpjegoni që kjo është sikur të ringjallesh. Tani shpirti dhe
trupi janë ribashkuar. Kujtoni fëmijët që meqenëse Jezu Krishti u ringjall, të gjithë
njerëzit do të ringjallen një ditë.
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3. Bëni kopje të fletëpalosjes me titull “Jezusi Është Miku Ynë i Dashur”,
që gjendet në fund të mësimit 6 dhe lërini fëmijët t’i ngjyrosin ato.

4. Hidhini ose jepini një fëmije një qese lecke ose një objekt tjetër të butë dhe
bëjeni atë t’i përgjigjet njërës prej pyetjeve të mëposhtme (ose një pyetjeje të
ngjashme) para se t’ua hedhë ose japë përsëri qesen e leckës. Vazhdoni
derisa çdo fëmijë të ketë pasur një radhë për t’iu përgjigjur një pyetjeje.

• Përse e festojmë ne Pashkën?

• Cili qe personi i parë që u ringjall?

• Çfarë do të thotë të ringjallesh?

• Ku e vendosën trupin e Jezusit pasi vdiq?

• Pasi Jezusi u ringjall, a e panë shumë njerëz Jezusin?

• Përse Jezusi donte që njerëzit ta preknin trupin e tij të ringjallur?

• Kush tjetër do të ringjallet meqenëse Jezusi u ringjall?

Aktivitete Shtesë
për Fëmijët 
më të Vegjël 1. Ndihmoni fëmijët të bëjnë veprimet për vargjet me gjeste vijuese ndërkohë që

ju thoni fjalët:

Jezusi u Ngrit!

Ky është vendi ku Jezusi u vendos (tregoni me gisht);
Shihe, shkëmbi tej u rrokullis!
Përkuluni, shikoni (përkuluni dhe vini duart mbi sy).
Këtu nuk është ai (ngrihuni)!
Jezusi u ngrit! Gëzohuni tani (përplasni duart)!
(Dana Eynon, në “Bible Story Finger Plays and Action Rhymes”
[Cincinnati: Standard Publishing Co., 1964], f. 29.)

2. Shpjegoni se Jezusi vdiq dhe u ringjall në kohë pranvere. Pranvera është koha
e jetës së re. Pemët dhe lulet fillojnë të rriten përsëri. Shumë kafshë lindin në
pranverë. Lëreni secilin fëmijë të bëjë një vizatim të luleve ose të të vegjëlve të
kafshëve. Paraqitni figurën 1-3, Jezusi Krishti dhe shpjegojuni se për shkak se
Jezusi u ringjall, ne të gjithë do të jetojmë përsëri pasi të vdesim.
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Lindja e Jezu Krishtit
(Krishtlindje)
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Qëllimi Të ndihmojë secilin fëmijë të ndiejë mirënjohje për lindjen e Jezu Krishtit.

Përgatitja 1. Studioni plot lutje Mateu 2:1-12 dhe Lluka 1:26-35; 2:1-20.

2. Gjeni pak hollësi të thjeshta mbi lindjen e fëmijëve në klasën tuaj, të tilla si ku
kanë lindur, çfarë ngjyre i kishin flokët dhe ku kanë jetuar javët e para të jetës
së tyre. Jini të ndjeshëm ndaj ndjenjave të ndonjë fëmije të birësuar.

3. Pritni shirita letre (afërsisht 20 cm të gjatë dhe 4 cm të gjerë) për të bërë
zinxhirë Krishtlindjeje. Pritni mjaftueshëm shirita që secili fëmijë të bëjë një
zinxhir me disa hallka.

4. Shkruani një shënim ku jua shpjegoni zinxhirin e Krishtlindjes (shih mësimin)
prindërve të secilit fëmijë, që ata të mund të nxitin fëmijën e tyre për të bërë
vepra të mira.

5. Materialet e nevojshme:
a. Një Bibël.
b. Një skenë e vogël nga lindja e Krishtit. Ju mund të doni të përdorni një foshnjë

kukull të mbështjellë në një kuvertë, që shtrihet në një kuti të vogël. Pritni një yll
nga një letër që ta vendosni mbi skenën e lindjes së Krishtit. Nëse nuk është e
disponueshme një skenë nga lindja e Krishtit, përdorni figurën 1-75, Lindja e
Jezusit (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 200; 62116).

c. Lapsa dylli dhe ngjitës.
d. Figura 1-75, Lindja e Jezusit (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 200;

62116); figura 1-76, S’Ka Vend në Han (62115); figura 1-77, Shpallja e Lindjes
së Krishtit te Barinjtë (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 202; 62117);
figura 1-78, Dijetarët (Paketa e Fotografive Artistike të Ungjillit 203; 62120).

6. Bëni përgatitjet e nevojshme për çfarëdo aktivitet pasurues që dëshironi të
përdorni.

Aktivitetet 
Mësimore Ftoni një fëmijë të bëjë lutjen e hapjes.

Aktivitet Vëmendjeje Bëni një fëmijë të qëndrojë pranë jush ndërsa ju tregoni hollësitë që dini për lind-
jen e tij ose të saj. Përsëriteni për secilin fëmijë në klasë.

Ne Festojmë Lindjen e Jezu Krishtit në Kohën e Krishtlindjeve

Shpjegoni që meqenëse kjo është koha e Krishtlindjes, ne festojmë lindjen e
dikujt që e duam të gjithë.

• Lindjen e kujt festojmë ne?

Mësimi

46
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Tregim Tregoni historinë e engjëllit që vizitoi Marien, siç gjendet tek Lluka 1:26-35.
Shpjegoni se engjëlli i tha Maries se ajo do të ishte nëna e Birit të Perëndisë,
Jezusit.

• Cili ishte emri i nënës së Jezusit? (Shih Lluka 1:27.)

• Cili ishte ati i Jezusit? (Ati Qiellor. Shih Lluka 1:35.)

Shpjegoni se Jozefi nuk ishte babai i Jezusit. Ai ishte një burrë i mirë i zgjedhur
që të kujdesej për Jezusin. Engjëlli iu shfaq Jozefit në ëndërr dhe i tregoi atij për
foshnjën e rëndësishme që do të kishte Maria. Engjëlli i tha Jozefit se Maria
duhej të bëhej gruaja e tij.

Tregim Paraqitni figurën 1-76, S’Ka Vend në Han dhe tregoni për udhëtimin e Jozefit e të
Maries nga Nazareti në Betlehem, siç gjendet tek Lluka 2:1-7. Lexoni me zë të lartë
Lluka 2:7, duke shpjeguar ndonjë fjalë që mund të mos jetë e njohur për fëmijët.

Aktivitet Bëni fëmijët të ulen ose gjunjëzohen në dysheme përpara skenës së lindjes së
Krishtit. Ju mund të dëshironi të siguroni një kuvertë mbi të cilën të ulen ata. Kaloni
përreth figurën 1-75, Lindja e Jezusit dhe kërkojini secilit fëmijë të tregojë për një gjë
që ai ose ajo sheh në figurë.

• Përse Maria dhe Jozefi nuk fjetën në han? (Shih Lluka 2:7.)

• Ku u lind Jezusi? (Në një ahur.)

• Çfarë lloj shtrati pati Maria për Jezusin foshnjë? (Shih Lluka 2:7.)

Këngë Bëjini fëmijët të ngrihen në këmbë dhe të këndojnë ose të thonë fjalët e “Away in a
Manger” (“Larg në një Koritë”) (“Children’s Songbook”, f. 42). Improvizoni veprime
me duar e krahë që të përshtaten me fjalët.

Larg në një koritë, pa krevat për djep,
I vogli Zoti Jezus, t’ëmblën kokë mbështet;
Yjet lart në qiell shndritnin ku qe ai tamam,
I vogli Zoti Jezus, në gjumë mbi sanë.

Tregim Paraqitni figurën 1-77, Shpallja e Lindjes së Krishtit te Barinjtë dhe tregoni për
vizitën e barinjve, siç përshkruhet tek Lluka 2:8-20.

• Përse u frikësuan barinjtë? (Shih Lluka 2:9.)

• Çfarë u tha engjëlli barinjve? (Shih Lluka 2:10-12.)

• Çfarë bënë barinjtë pasi vizituan Jezusin foshnjë? (Shih Lluka 2:17, 20.)

Tregim Paraqitni figurën 1-78, Dijetarët dhe tregoni për vizitën e dijetarëve, siç përshkru-
het tek Mateu 2:1-12.

Aktivitet Bëjini fëmijët të ngrihen në këmbë dhe të bëjnë sikur po ngasin deve përreth
dhomës, duke ndjekur yllin që do t’i udhëheqë ata tek Jezusi foshnjë.

Pas disa udhëtimesh rreth dhomës, bëni fëmijët të zbresin nga devetë e tyre dhe
të kthehen tek skena e lindjes së Krishtit. Shpjegoni se në kohën kur dijetarët e
gjetën Jezusin foshnjë, Jozefi kishte gjetur një vend më të mirë ku të qëndronte
familja dhe ata nuk ishin më në ahur. Kujtoni fëmijët se dijetarët sollën si dhurata
ar, temjan dhe mirrë. Bëni secilin fëmijë të tregojë nëse dhurata e pretenduar e tij
ose e saj është ar, temjan apo mirrë dhe t’ia paraqesë atë Jezusit foshnjë.
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Dhurata Jonë për Jezusin Është që të Jemi si Ai

Shpjegoni që çdo Krishtlindje, ndërsa festojmë ditëlindjen e Jezusit, ne mund t’i
japim atij dhurata. Ne nuk mund të japim si dhurata ar, temjan dhe mirrë, ashtu
si bënë dijetarët, por ne mund të japim një tjetër lloj dhurate. Ne i japim dhuratë
Jezusit kur përpiqemi të jemi si ai. Ne i ngjajmë Jezusit kur jemi të sjellshëm me
familjen dhe miqtë tanë.

Aktivitet Ndihmoni secilin fëmijë të bëjë një zinxhir Krishtlindjeje me disa hallka. Bëni fëmijët
të ngjyrosin hallkat e tyre dhe pastaj t’i lidhin së bashku (shih ilustrimin në fund të
mësimit). Thuajuni fëmijëve që t’i vënë zinxhirët e tyre diku në shtëpi ku t’i kujtojnë
që të bëjnë veprime të mira për të tjerët si dhuratë për Jezusin. I ftoni fëmijët që të
bëjnë të paktën një veprim të mirë çdo ditë deri në Krishtlindje.

Ndihmoni fëmijët të mendojnë për veprime të mira që mund të bëjnë. Kujtojini ata
se kur bëjnë veprime të mira, ata po i japin një dhuratë të mrekullueshme Jezusit.
Jepini secilit fëmijë një shënim ku t’i shpjegoni zinxhirin prindërve të tij apo saj.

Dëshmia Shpjegoni se lindja e Jezu Krishtit ishte një nga gjërat më të rëndësishme që ka
ndodhur ndonjëherë në tokë. Shprehni dashurinë tuaj për Jezusin dhe dëshirën
tuaj që të jeni si ai, jo vetëm gjatë kohës së Krishtlindjes, por gjatë të gjithë vitit.

Aktivitete 
Pasurimi Zgjidhni disa nga këto aktivitete për t’i përdorur gjatë mësimit.

1. Ritregoni historinë e lindjes së Jezusit, ndërsa fëmijët interpretojnë rolet e Jozefit,
Maries, hanxhiut, barinjve dhe dijetarëve. Përdorni objekte skenike si një kukull
foshnjë, një kuvertë të vogël dhe një shall, nëse janë të disponueshme. Jepini
secilit fëmijë një mundësi për të marrë pjesë. Ju mund të dëshironi ta përsëritni
aktivitetin, duke lejuar fëmijë të luajnë role të ndryshme.

2. Ndihmoni fëmijët të presin ose të vizatojnë zbukurime të thjeshta yjesh. Lërini
fëmijët t’i ngjyrosin zbukurimet e tyre dhe ngjisni një fije tek secili yll, që fëmijët
të mund ta varin diku në shtëpitë e tyre.

3. Diskutoni disa nga përgatitjet për Krishtlindje nëpër dyqane e biznese që kanë
vënë re fëmijët. Ndihmojini ata të kuptojnë se gjëra të tilla si dhuratat e
mbrëmjet janë zbavitëse, por Krishtlindja në të vërtetë i kushtohet lindjes së
Jezu Krishtit dhe rëndësisë së përqendrimit tek ai dhe jeta e tij.

4. Diskutoni zakone të përqendruara te Krishti të Krishtlindjeve me të cilat ju
kënaqeni ose për të cilat jeni i informuar. Ftoni fëmijët të flasin për zakonet e
përqendruara te Krishti me të cilat kënaqen familjet e tyre gjatë kohës së
Krishtlindjeve.
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Aktivitete Shtesë
për Fëmijët 
më të Vegjël 1. U kërkoni fëmijëve të bëjnë sikur janë barinjtë që po pushojnë në fusha. Ndihmoni

ata të interpretojnë frikën që ndjenë barinjtë kur panë engjëllin, pastaj lumturinë
që ndjenë kur e kuptuan lajmin. Ndihmoni ata të përfytyrojnë sikur po dëgjojnë
engjëjt që këndojnë dhe po shohin qiellin e mrekullueshëm natën si dhe yllin.
Ecni së bashku rreth dhomës që të kërkoni foshnjën. Gjunjëzohuni përpara
Jezusit foshnjë në koritë dhe këndoni një këngë lëvdimi.

2. Ndihmoni fëmijët të bëjnë veprimet për vargjet me gjeste vijuese ndërkohë që
ju thoni fjalët:

Një foshnjë në koritë (lëkundni krahët sikur po përkundni një foshnjë),
Një nënë e dashur pranë tij (zgjatni krahët),
Një yll shkëlqen në qiej (tregoni me nderim drejt qiellit),
Këtu është Biri i Perëndisë (duartrokisni me gëzim)!

3. Këndoni ose thoni fjalët e “Jesus Said Love Everyone” (“Jezusi Tha t’i Doni të
Gjithë”) (“Children’s Songbook”, f. 61; fjalët gjenden në Mësimin 34, 36, 41
dhe 45). Kujtoni fëmijët se ne festojmë lindjen e Jezusit në kohën e Krishtlindjes.

4. Përgatitni figura të thjeshta me prerje letre të Jezusit foshnjë në pelena. Mblidhni
bar të thatë, sanë, ose kashtë dhe silleni që fëmijët ta ngjisin në një “koritë” (një
katror prej letre). Bëni fëmijët ta ngjisin figurën me letër të prerë të Jezusit foshnjë
mbi shtratin prej bari ose kashte.

Mësimi 46
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Adami dhe Eva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Ati im Qiellor më Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Ati Qiellor më Njeh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 19

Bëji Ditët të Lumtura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87, 136
Bëni Siç Bëj Unë . . . . . . . . . . . . . . . . . 64, 91, 147, 181
Bota Është Kaq e Madhe . . . . . . . . . 30, 46, 51, 56, 145
Breshka e Vogël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Buzëqeshja Është Shumë Ngjitëse . . . . . . . . . . . . . 141
Buzëqeshje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Dikur kur Isha Foshnjë . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 65, 92
Djaloshi Jezus në Tempull Shkoi . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Dy Këmbë të Gëzuara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Dy Miq të Vegjël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Dy Zogj të Vegjël Cicërues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Dhjetë Burra Qenë Sëmurë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Familja Ime (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Familja Ime (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Farat Janë Futur Thellë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Fëmijë Vishni Pantallonat Tuaja . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Fëmijët Pionierë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Gishta të Vegjël Plot Punë . . . . . . . . . . . . . . . . 116, 128
Gjithë Gjërat e Bukura e të Mrekullueshme . . . . . . . . 51
Gjyshja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Hapi, Mbylli Ata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xviii, 158

Ja Çfarë Bën Foshnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Jam Mirënjohës për Sytë e Mi . . . . . . . . . . . . . 9, 14, 77
Jezusi i Do Fëmijët e Vegjël. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Jezusi i Do të Gjithë Fëmijët . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Jezusi Qe i Gjallë Sërish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Jezusi Tha t’i Doni të Gjithë . . . . . . . 137, 148, 169, 183
Jezusi u Ngrit! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Jozefi u Gjunjëzua midis Pemëve . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Këmbët e Mia Duan të Vrapojnë . . . . . . . . . . . . . . . 114
Këngë e Gëzuar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Këtu Është Kisha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Këtu Jemi së Bashku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Kjo Është Nëna Ime. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Koka, Supet, Gjunjët e Gishtat e Këmbëve . . . . . . . . 61
Kokoshkat Kërcisnin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Kotelja Ime e Vogël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Krahët e Mia do t’Kryqëzoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Krahët i Kryqëzojmë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Krahët Tona Kryqëzojmë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Krijesat e Perëndisë. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 31, 56
Krijimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, 166
Kur Bëj Diçka të Gabuar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Kur Ndihmoj Ndihem i Lumtur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Ky Djalë i Vogël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Larg në një Koritë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 187

Merimanga e Vogël e Imët. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Më Pëlqejnë Duart e Mia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69, 116
Më Pëlqen Shumë të Shoh Tempullin . . . . . . . . . . . 105
Miku i Vogël i Dashur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Moisiu Foshnjë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 100

Ndjenjat e Mia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Ne të Gjithë Jetuam së 
Bashku me Atin Qiellor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 107
Në Kishë Erdha Sot 
dhe po Kënaqem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 164, 172
Nëse Je Shumë, Shumë i Gjatë. . . . . . . . . . . . . . . 4, 22
Nganjëherë Jam i Gjatë dhe 
Nganjëherë Jam i Shkurtër . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xix
Noeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45, 144
Numërimi i Gishtave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Një Familje e Lumtur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95, 101
Një Flutur e Vogël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Një Foshnjë në Koritë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Një Këngë Falënderimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Një Këngë Lutjeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Pesë Peshq të Vegjël. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Peshku i Kuq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Pikat e Shiut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Po Përpiqem të Jem si Jezusi . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Po t’Jesh i Lumtur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88, 159
Preki Sytë e Tu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75, 79, 82

Sa Zgjat Përgjithmonë? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Sepse Sot Është e Diel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Shtëpia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Shtëpia e Mbledhjeve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Trokiti Duart e Tua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Unë Gërmoj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Unë Jam një Ndihmës . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Unë Kam një Hundë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Unë Kam një Trup të Mrekullueshëm . . . . . . . . 6, 62, 74
Unë Lëviz Duart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xix, 158
Unë Lutem me Besim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Unë Zgjatem Lart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Zbavitemi Kur Bëjmë . . . . . . 31, 32, 68, 91, 100, 128, 135
Zëri i Vogël e i Qetë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Zgjoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Zogj në Pemë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 96
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Përveç këngëve të librit “Children’s Songbook” [“Libri i Këngëve të Fëmijëve”],
ju mund të përdorni këngë për fëmijë nga kultura juaj. Sigurohuni që këngët të
plotësojnë kriteret e mëposhtme:

Janë të shkurtra dhe të thjeshta.
Përdorin një diapazon të ngushtë notash (5 deri 8 tone).
Fjalët përsëriten (të njëjtat fjalë përdoren disa herë) dhe mësohen lehtë.
Fjalët përshkruajnë gjëra që fëmijët mund të shohin, dëgjojnë, prekin, nuhatin,
ose ndiejnë.
Fjalët nuk janë në kundërshtim me mësimet e ungjillit.
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