
Програма за времето за споделяне 2016 г.

Знам, че Писанията са истинни
“Понеже душата ми се наслаждава на писанията и сърцето ми потъва в размисъл за тях” (2 Нефи 4:15).
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Напътствия за времето за споделяне 
и представянето на децата по време 
на събранието за причастието
Скъпи президентства на неделните училища за деца и музикални 
ръководители,
Писанията са Божието слово. Когато с молитва четете Писанията и прилагате принципи-
те, изложени в тях и в тази програма, вие ще бъдете духовно подготвени да преподавате 
Евангелието на Исус Христос на децата във вашето Неделно училище за деца. Също така 
ще можете да ползвате Писанията, за да помагате на децата да разбират преподаваните 
през тази година евангелски принципи, включващи плана на Небесния Отец, мисията на 
Исус Христос, Възстановяването на Църквата и благословиите на храма. Писанията ще ви 
помагат да каните Духа във вашето НУД, като създавате среда, в която децата ще могат да 
чувстват влиянието на Светия Дух. Това влияние ще помогне на всяко дете в Неделното 
училище за деца да може да каже, “Знам, че Писанията са истинни”.

Благодарим за вашата вярна служба. Ние се молим за вас и сме сигурни в способността ви 
да обичате децата и да ги учите на Евангелието на Исус Христос.

Общото президентство на Неделното училище за деца

Напътствия за времето за споделяне

Евангелско обучение
Използвайте тази брошура, докато се готвите 
да преподавате по един 15- минутен урок вся-
ка седмица във времето за споделяне. Можете 
да допълвате седмичните уроци с други одоб-
рени от Църквата материали, като Звездичка 
или Лиахона. Следните насоки ще ви помог-
нат да планирате и представите уроците.

Обичайте онези, които учите. Показвайте лю-
бов към децата, като научите имената им и 
знаете техните интереси, таланти и нужди.

Преподавайте учението чрез Духа. Докато под-
готвяте уроците, молете се за напътствие и се 
стремете да укрепвате свидетелството си за 
принципите, които ще преподавате. Това ще 
ви помогне да преподавате чрез Духа.

Подтиквайте към изучаване. Тази брошура 
е предназначена да ви помогне да разберете 
не само какво да преподавате, но и как и да 
приканвате към усърдно учене. Вие ще препо-
давате учението по- ефективно, като следвате 
следните три неща в урока си:

 1. Представете учението. Представете яс-
но на децата учението, което ще изучават. 
Помислете по какъв начин да направите 
това чрез думи и с нагледни материали. (За 
някои примери вижте уроците за първата 
седмица на март и първата седмица на юли).

 2. Насърчавайте разбирането. Уверете се, 
че всяко дете разбира учението по- добре и в 

дълбочина чрез различни методи на препо-
даване, които въвличат децата в процеса на 
учене, като пеене на песни, разиграване на 
роли и четене на Писанията.

 3. Насърчавайте прилагането на практика. 
Давайте възможности на децата да прилагат 
учението в живота си. Помислете как те 
могат да изразят чувствата си или да си по-
ставят някаква цел, свързана с ученето.

Тази брошура осигурява пълни уроци за ня-
кои от седмиците през годината. За други от 
оставащите седмици са включени идеи, но 
не цели уроци. Допълнете тези идеи с ваши 
собствени. Може да добиете идея, като четете 
други уроци в брошурата. Когато в месеца 
има пета неделя, използвайте я за преговор на 
другите уроци. Духът може да ви води, докато 
планирате и подготвяте дейности за уроците.

Когато подготвяте уроците си, работете с му-
зикалния ръководител. Пеенето на песни ще 
помогне за усилване на ученията, които пре-
подавате. От време на време може да каните 
учители и техните класове, за да ви помогнат 
при преподаването на някои раздели.

Някои уроци предлагат да поканите за учас-
тие гост- говорители. Следва да получите 
одобрението на своя епископ или президент 
на клон, преди да отправите такава покана.

Уроците са съпроводени с няколко полезни 
съвети за преподаване, които ще ви помогнат 

Писания: Като кани-
те децата да учат от 
Писанията, това ще 
им помогне да развият 
любов към Божието 
слово, траеща цял жи-
вот. Планирайте начини 
всяка седмица да каните 
децата да ползват свои-
те Писания и да учат от 
тях. Някои деца може 
да нямат Писания. Въз-
можно е други още да не 
умеят да четат. Учеб-
ните дейности в тази 
програма и съветите за 
преподаване на страници 
8, 13, и 24 ще ви дадат 
идеи как да преподавате, 
използвайки Писанията.

Нагледни помагала: 
Голяма част от наглед-
ните помагала в тази 
брошура са на разположе-
ние онлайн на sharingtime. 
lds. org. Също така по-
търсете списък източни-
ци на дадени евангелски 
теми от Звездичка на 
friend. lds. org. Тези източ-
ници също така могат 
да бъдат разпечатвани и 
използвани при препода-
ването на децата.

Картината е на разположение на 
sharingtime. lds. org

https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=bul
https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=bul
https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=bul
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Източници: Можете 
да намерите допълни-
телни източници за 
преподаване, като оцве-
тяване на страници, 
разкази и дейности в 
Звездичка, Лиахона, на-
ръчника на НУД и Еван-
гелски произведения на 
изкуството. Използвай-
те ги като допълнение 
към уроците си.

да подобрите способността си да преподавате. 
Уроците включват и изображения, които ще 
ви помогнат да разберете какво представлява 
дадена дейност. Макар развиването на препо-
давателски умения да е важно, собствената ви 
духовна подготовка и свидетелство са това, 
което ще покани Духа да потвърди преподава-
ните учения в сърцата на децата.

Време за пеене
Музиката в Неделното училище за деца следва 
да установява благоговейна атмосфера, да учи 
на Евангелието и да помага децата да чувстват 

влиянието на Светия Дух и радостта, която 
иде от пеенето. На пеене и музикално обу-
чение следва да бъде посветена една част от 
времето за споделяне около 20 мин. Това ще 
гарантира достатъчно време за преподаване 
на нова музика и ще помогне на децата да се 
наслаждават на пеенето.

Тази брошура включва нова песен, която де-
цата да научат тази година (вж. стр. 28). Тя 
включва също и раздел, озаглавен “Как да 
използваме музиката в НУД” (вж. стр. 26–27) 
и допълнителни идеи за преподаване на песни 
на децата (вж. стр. 7).

Напътствия за представянето по време на събранието за причастие

Под ръководството на епископа или президен-
та на клон представянето на децата по време 
на събранието за причастие се провежда през 
четвъртото тримесечие на годината. Срещнете 
се със съветника в епископството или прези-
дентството на клон, който отговаря за НУД в 
началото на годината, за да обсъдите предва-
рителните планове. След като плановете са 
завършени, получете неговото одобрение.

Планирайте децата да представят програмата, 
която се основава на месечните теми от времето 
за споделяне. През годината си водете бележки за 
личните разкази и изживявания на децата с оглед 
възможното им използване при представянето. 

Като планирате каква част от наученото по тема-
та за тази година децата да споделят, помислете 
за начини, които да помогнат на събралите се да 
се съсредоточат върху преподаваните евангелски 
учения. Член на епископството може да закрие 
събранието с кратък коментар.

Като се готвите за представянето, имайте пред-
вид следните напътствия:

• Дейностите не следва да отнемат ненужно
време извън класа или семейството.

• Нагледните помагала, костюми и медийни
презентации не са подходящи за събранието
за причастие.

Подготовка: Молете 
се за напътствие и тър-
сете влиянието на Духа, 
докато се готвите за 
вашето време за споде-
ляне. Като се готвите 
и преподавате с Духа, 
Той ще потвърди истин-
ността на това, което 
преподавате. (Вж. 
ПНВП, стр. 13.)

Песните, които се 
използват по време на 
представянето, могат 
да бъдат изпети от 
големи или малки групи, 
соло или в дует, семейно 
или със съпровод от 
струнен инструмент. 
Погрижете се децата 
да знаят думите 
наизуст, така че 
да пеят от сърце.

Източници, използвани в тази 
брошура

В брошурата са използвани следните 
съкращения:

ДП Детски песни

ПНВП Преподаването — няма по- велико 
призование

Много уроци съдържат предложения за из-
ползване на различни изображения. Можете 
да ги намерите в Евангелски произведения на 
изкуството, Комплект картини от Евангелието, 

пакетите с картини към наръчника за НУД 
и църковните списания, както и онлайн на 
images. lds. org.

Учебна програма за 2016 г.

Обща програма
Детска ясла: Вижте малките си деца; Слън-
чица: НУД 1; ИП 4–7: НУД 2; Доблестни 8–11: 
Primary 4

Основна програма
Слънчица: НУД 1; ИП 4–7: НУД 2; Доблестни 
8–11: Primary 4
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Писанията са Божието слово
“Угощавайте се със словата на Христа; защото ето, словата на Христа ще ви кажат всичко 
това, което трябва да правите” (2 Нефи 32:3).

Допълнете предложените тук идеи с ваши собствени. Планирайте начини да представите 
учението на децата и да им помогнете да го разберат и прилагат в живота си. Запитайте се, 
“Какво ще направят децата, за да учат и как аз мога да им помогна да почувстват Духа?”

Седмица 1: Писанията са Божието слово.

Представете учението: Донесете в Недел-
ното училище различни книги (например 
готварска книга, приказки и учебник) и пока-
нете няколко деца да покажат книгите и Пи-
санията на останалите деца. Поканете децата 
да обсъдят приликите и разликите между 
книгите, включително техните автори. Посо-
чете, че Писанията са единствени по рода си, 
защото са написани от Божиите пророци и са 
словото Божие.

Насърчавайте разбирането: Кажете на 
децата, че съществуват четири книги с Писания, 
които използваме в Църквата: Библията, Кни-
гата на Мормон, Учение и Завети и Скъпоценен 

бисер. Обяснете, че ги наричаме “стандартни 
произведения”. Представете всяка една книга на 
децата. Включете няколко от разказите или уче-
нията, намиращи се във всяка книга. Изиграйте 
игра на съпоставяне (вж. ПНВП, стр. 169) с 
наименованията на стандартните произведения 
и изображения, които представят разказ или 
учение, намиращ се в книгата.

Насърчавайте прилагането на практика: 
Поканете няколко от децата да споделят свой 
любим стих или разказ от Писанията. Насър-
чете ги да споделят какво са научили, като са 
чели от Писанията. Дайте своето свидетелство 
за Писанията.

Седмица 2: Ние следва да се угощаваме със словата на Христа.

Насърчавайте разбирането и прилага
нето на практика: Обяснете, че Господ из-
ползва описващи действия думи, за да опише 
как следва да изучаваме Писанията. Изложете 
следните думи и изрази из стаята, като ги 
напишете на плакати: угощавам се (вж. 2 Нефи 
32:3); съхранявам в ума си (вж. У. и З. 84:85); из-
учавам усърдно (вж. Мосия 1:7); държа се здраво 
(за словото) (вж. 1 Нефи 15:24). Планирайте 
творчески начини да представите и обясни-
те тези понятия на децата. Например, бихте 
могли да поканите децата да покажат разли-
ката между отхапването на малко парченце 
от храната и угощаването с нея, след което да 
обсъдят как това се отнася към изучаването 
на Писанията. Също така можете да попитате 
децата защо те биха се “държали здраво” за ръ-
ката на свой родител в многолюден пазар, след 

което да обяснят как биха могли да се държат 
здраво за Писанията и защо това е също тол-
кова важно, колкото да се държат за ръката на 
своя родител.

Насърчавайте прилагането на практика: 
Поканете децата и учителите да установят на-
вик за редовно изучаване на Писанията. Обясне-
те, че всяка седмица децата, които са чели или 
слушали Писанията, ще могат да напишат името 
си на листче хартия и да я прибавят към харти-
ена верига. Обяснете, че с растежа на веригата 
ще расте и знанието им за Писанията. Бихте 
могли да съхранявате веригата в кутия за “скъ-
поценности” (като така илюстрирате “съхраня-
ването в ума” в дейността по- горе). Насърчете 
децата да споделят със своите семейства целта 
си за изучаване на Писанията.

Песен: “Когато 
слушам със сърцето”
(стр. 28 в тази програма)

Следната верига може 
да се превърне в нагледно 
напомняне за растежа, 

произлизащ от четенето 
на Писанията.

Годишно предизвика
телство: През годината 
давайте на децата въз-
можности да споделят 
онова, което са научили 
при четене на Писани-
ята. Това ще даде на 
децата възможност да 
споделят преживявания-
та си и ще мотивира ос-
таналите деца да четат 
своите Писания у дома.

CHALLENGE
ПРЕДИЗВИ-

КАТЕЛСТВО
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Малки групи: Мал-
ките групи дават въз-
можност за участие на 
повече деца (вж. ПНВП, 
стр. 161). Децата вече 
седят на групи. Тези 
групи могат да бъдат 
използвани за малки 
групови дейности. Учи-
телите на класовете 
могат да осигурят учас-
тие и да поддържат 
благоговение.

Включване на всички 
деца: Помислете как 
да помогнете на всички 
деца във вашето НУД да 
имат успех със своето 
четене на Писанията 
през годината. Например 
деца, които у дома ня-
мат подкрепа за това, 
могат да имат въз-
можността да четат 
на църква и така да 
добавят имената си към 
хартиената верига.

Седмица 3: Словата на Христа ще ни кажат всичко това, което 
трябва да правим.

Насърчавайте разбирането: Завържете 
очите на едно дете. Нека друго дете застане 
някъде в стаята, като държи в ръце картина 
на Исус Христос. Нека детето със завързани 
очи се опита да намери картината без никаква 
помощ. Повторете дейността, като този път 
помолете две деца да държат прът, въже или 
връв, представляваща пръта от желязо, която 
да отведе детето със завързани очи до карти-
ната на Исус. Нека детето последва въжето до 
картината. Попитайте: “Как придържането за 
въжето е като четене на Писанията?” (Вж. 1 Не-
фи 15:23–25.) Научете децата на припева на 
“Железният прът” (Химни, no. 174). Споделете 
няколко примера от своя живот, при които сте 
научили от Писанията какво да правите. Обяс-
нете как следването на ученията в Писанията 
ви е помагало да се доближите до Спасителя.

ПредизвикателствоСедмица 4: Мога да знам, че Писанията са истинни.

Насърчавайте разбирането: Донесете 
един или повече предмета, които децата мо-
гат да опознаят чрез едно от своите сетива. 
Например, бихте могли да донесете плод 
или цвете или да пуснете музика. Дайте въз-
можност на всяко дете да види, помирише, 
докосне, вкуси или чуе онова, което 
сте донесли. (Бихте могли да из-
пълните тази дейност на малки 
групи, така че всяко дете да има 
възможността да участва.) По-
кажете, че ние можем също да 
видим, докоснем, помиришем 
и чуем Писанията, но за да 

придобием свидетелство за тях, трябва да по-
лучим свидетелство чрез Духа.

Насърчете прилагането на практика: 
Покажете картина на Мороний и прочетете Мо-
роний 10:4–5. Поканете няколко деца да споде-

лят какво чувстват към Писанията. Също 
така биха могли да споделят какво 

правят, за да четат Писанията у 
дома. (Предварително помолете 

няколко деца, така че да имат 
време да се подготвят.) Насър-
чете децата да споделят своите 
свидетелства за Писанията със 
родителите си у дома.

Предметните уроци помагат на децата 
да разбират идеи по един прост и 

познат начин (вж. ПНВП, стр.164).
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Февруари Писанията учат за плана 
на Небесния Отец
“Защото ето, това е делото Ми и славата Ми — да се осъществят безсмъртието и вечният 
живот на човека” (Моисей 1:39).

Допълнете предложените тук идеи с ваши собствени. Планирайте начини да представите 
учението на децата и да им помогнете да го разберат и прилагат в живота си. Запитайте се, 
“Какво ще направят децата, за да учат и как аз мога да им помогна да почувстват Духа?”

Седмица 1: Небесният Отец има план за мен.

Представете учението: Покажете на децата 
снимка на къща. Обяснете, че строителите 
трябва да разполагат с архитектурен план, 
преди да могат да я построят. Попитайте, “За-
що е важно да се изготвят и следват планове?” 
Покажете Писанията и кажете на децата, че 
ние можем да открием плана на Небесния 
Отец за нас в Писанията. Напишете на дъска-
та “Небесният Отец има план за мен”. Заедно 
прочетете изречението.

Насърчавайте разбирането: Напишете 
следните въпроси на дъската:

• Кой съм аз?

• Откъде съм дошъл?

• Защо съм тук?

• Какво ще стане с мен, след като умра?

Дайте на всяко дете листче хартия с една от 
следните думи, написани на него: кой, къде, защо 
или какво. Заедно прочетете първия въпрос на 
дъската и кажете на всички деца, които държат 
думата кой да се изправят. Изпейте “Чедо на 
Бога съм” (Химни, № 186) и попитайте стоящите 
прави деца как биха отговорили на въпроса. 
Повторете това със всеки въпрос, като изпол-
звате следните песни: къде: “I Lived in Heaven” 
(CS, стр. 4); защо: “Ще следвам Божия план” 
(ДП, с. 86). какво: “Исус бе тук в’света” (ДП, с. 
56). Свидетелствайте, че планът на Небесния 
Отец ще ни даде щастие.

Седмица 2: Исус Христос сътворил земята за мен.

Насърчавайте разбирането: Заедно с 
децата помислете за извършвани от тях дей-
ности, които следват порядък, като например 
завързването на връзките на обувките или 
подготовка за сън. Обяснете, че в Писанията 
научаваме, че Исус създал земята в определен 
порядък. Разделете децата на шест групи и 
дайте на всяка стихове, описващи един ден от 
Сътворението (вж. Моисей 2). Поканете всяка 
група да нарисува дадения им ден. Нека те по-
кажат рисунките си на останалите деца, като 
им разкажат какво било сътворено този ден. 
Поканете децата да подредят картините на 
дъската в правилната последователност.

Насърчавайте прилагането на практика: 
Попитайте децата, “Кое от създадените от Исус 
неща е най- важно за вас?” На всяко от децата 
дайте малко количество солено тесто (вж. ПНВП, 
стр. 165, за рецептата за солено тесто). Оставете 
децата да използват тестото, за да изработят най- 
важното за тях творение. (Ако няма на разполо-
жение солено тесто, вместо да моделират децата 
могат да рисуват.) Нека децата покажат на своя-
та група какво са изработили или нарисували и 
споделят защо то е важно за тях. Изпейте “Моят 
Небесен Отец ме обича” (ДП, с. 16).

Песен: “Ще следвам 
Божия план”
(ДП, с. 86)

Свидетелство: Крат-
кото свидетелство 
може да покани Духа по 
всяко време от урока. 
То може да бъде просто, 
“Знам, че следването на 
плана на нашия Отец ще 
ни даде щастие”, може 
да бъде по- формално сви-
детелство, включващо 
изрази като “Желая да 
дам своето свидетел-
ство”. (Вж. ПНВП, стр. 
43–44.)

Укрепвайте разбира
нето: Когато децата 
споделят с околните 
какво са научили в НУД, 
това укрепва тяхното 
разбиране и свидетел-
ство за учението. Бихте 
могли да им давате 
възможности да правят 
това в клас; също така 
ги насърчавайте да спо-
делят наученото у дома.
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Ще следвам  
Божия план, 

като:

Седмица 3: Семействата заемат централно място в плана на 
Небесния Отец.

Представете учението: Напишете следно-
то на дъската: “Семействата заемат централно 
място в плана на Небесния Отец”. Обсъдете 
значението на това изречение. Изтрийте изре-
чението. Кажете първите две думи, след което 
поканете децата да ги повторят. След това ка-
жете първите четири думи и поканете децата 
да ги повторят. Продължете, докато децата 
могат да повторят цялото изречение.

Насърчавайте разбирането: Предвари-
телно поканете няколко деца да представят 
семейства от Писанията. Подгответе по няколко 
обяснителни реплики за всяко семейство (на-
пример, за Адам и Ева: “Нашето семейство бе 
първото на земята”; за Авраам и Сара: “Бяхме 
много стари, когато можахме да имаме дете”; и 

за Лехий и Сария: “Ние пресякохме океана, за да 
стигнем до обетованата земя”) и дайте реплики-
те на децата. Ако е възможно, осигурете прости 
костюми. Поканете децата, представящи семей-
ствата от Писанията, да дойдат отпред група 
след група. Нека те прочетат своите реплики и 
попитат останалите деца от НУД да познаят ко-
го  представят. След като всяко едно от семей-
ствата бъде посочено, покажете на децата къде 
в Писанията могат да научат повече за него. Раз-
кажете на децата как всяко семейство следвало 
плана, който Небесния Отец имал за тях.

Насърчавайте прилагането на практика: 
Поканете децата да помислят за добри харак-
терни черти на техните семейства. Поканете ги 
да споделят тези черти в групи помежду си или 
с всички деца.

Седмица 4: Ще следвам Божия план.

Насърчавайте разбирането: Покажете 
зърна боб или камъчета и празен буркан със 
залепено на него усмихнато лице. Кажете на 
децата, че планът на Небесния Отец ни дава 
свободата да избираме между правилното и 
погрешното. Обяснете, че правилните избори 
водят до свобода и щастие, а неправилните до 
робство и нещастие (вж. 2 Нефи 2:27). Попи-
тайте децата, “Кои заповеди спазвате, когато 
следвате Божия план?” Дайте бобово зърно на 
всяко дете, което отговори на въпроса. На-
пишете техните отговори на дъс-
ката. Поканете всяко дете, което 
има бобово зърно, да сподели как 
спазването на назованата от него 
заповед ще доведе до щастие. 
След което нека детето постави 
своето зърно в буркана. Свиде-
телствайте, че ние ще изпълним 
живота си с щастие, ако избе-
рем да следваме Божия план.

Насърчавайте прилагането 
на практика: За всеки клас 
подгответе голям лист хартия, 

изрязан като знаме. На 
всяко знаме напишете “Ще 
следвам Божия план, ка-
то …” Обяснете, че планът 
на Небесния Отец ни дава 
свобода да избираме между 
правилното и неправилно-
то, и нашият всекидневен 
избор е важен за щастието 
ни. Нека децата заедно 

нарисуват или напишат 
на своето знаме 

нещата, които 
могат да правят, 
за да следват плана на Небесния 
Отец, след което ги поканете да 
напишат и имената си. Поканете 
децата от всеки клас да споделят 
какво са нарисували или написа-
ли на своето знаме. Нека децата 
обиколят стаята, като развяват 
знамената си и пеят “Ще бъда 
смел” (ДП, с. 85.) Изложете зна-
мената в стаята на НУД.

Съсредоточавайте 
енергията на децата 

чрез подходящо 
движение, така че те 
да участват активно.

Приспособявайте 
дейностите към 
възрастта на децата 
във вашето НУД (вж. 
ПНВП, стр. 110–117). 
Например, при втората 
дейност на седмица 3, 
по- големите деца могат 
да задават на групите 
въпроси, изискващи 
отговори с “да” или 
“не”, вместо да слушат 
обяснителните репли-
ки за представяните 
от тях семейства от 
Писанията.

Знамето е на 
разположение на 
sharingtime. lds. org

Усмихнатото лице е на разположение на sharingtime. lds. org
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Небесният Отец ни говори 
чрез Своите пророци
“Което Аз, Господ, съм изрекъл, изрекъл съм го, … чрез Моя собствен глас или чрез гласа на 
служителите Ми, все едно” (У. и З. 1:38).

Допълнете предложените тук идеи с ваши собствени. Планирайте начини да представите 
учението на децата и да им помогнете да го разберат и прилагат в живота си. Запитайте се, 
“Какво ще направят децата, за да учат и как аз мога да им помогна да почувстват Духа?”

Седмици 1 и 2: Пророците говорят от името на Небесния Отец.

Представете учението: Поканете едно от 
децата да застане отпред. Кажете на другите де-
ца да следват неговите напътствия. Прошепнете 
прости напътствия на детето, като например, 
“Кажи им да сложат ръце на главата си” или 
“Кажи им тихо да кажат “здравей” на седналото 
до тях дете”. Кажете още няколко прости напът-
ствия, като приключите с “Кажи им да скръс-
тят ръце”. Попитайте децата как те са разбрали 
какво вие сте искали да направят. Обяснете, че 
един от начините, по които Небесният Отец и 
Исус Христос изпращат послания на хората на 
земята, е като говорят на Своите служители, 
след което заповядват на тези служители да 
говорят на хората. Попитайте, “Кои са служите-
лите, които говорят от името на Небесния Отец 
и Исус?” Нека децата кажат заедно, “Пророците 
говорят от името на Небесния Отец”.

Насърчавайте разбирането: Преди зани-
манията в НУД залепете картини на пророци и 
няколко препратки към стихове от Писанията 
за направеното или казаното от тях от долната 
страна на няколко стола. Например можете 
да включите Ной (Битие 6:13–14; 7:5, 7–10); 
Моисей (Изход 14:8–9, 13–14, 21–22); Самуил 

Ламанитът (Еламан 14:1–8; 16:1–3); и Джозеф 
Смит (У. и З. 89). Поканете децата да поглед-
нат под столовете си, за да намерят картините. 
Разделете децата на групи, като на всяка група 
се падне картина, и нека подготвят и изиграе 
сценка за дадения им пророк. Поканете остана-
лите групи да отгатнат кой е пророкът. Обсъде-
те как хората приели посланието на пророка и 
какви били последиците.

Насърчавайте разбирането: Направете 
“Колело с пророци” като показаното тук. Раз-
делете кръга на осем раздела, като във всеки 
напишете името на пророк от песента “Следвай 
пророка!” (ДП, с. 58). Поканете едно от децата 
да завърти колелото. Споделете кратък разказ 
за пророка, отбелязан на 
колелото (използвайте 
отпратките към Писани-
ята на ДП, с. 58 за идеи). 
Поканете друго дете 
да завърти колелото и 
повторете дейността 
толкова пъти, колкото 
позволява времето.

Седмица 3: Днес сме водени от жив пророк.

Насърчавайте разбирането: Нарежете 
лист хартия на четири части и ги поставете 
върху снимката на сегашния пророк. На гърба 
на всяка част напишете едно учение от пророка. 
(Обърнете се към изданията на Лиахона от кон-
ференцията, за да научите за какво е говорил 
пророкът в последно време.) Поканете едно от 
децата да вземе една 
листче и да изиграе 
учението. Помолете 
другите деца да отгат-
нат какво прави то. 
Повторете дейността 
с останалите учения. 
Покажете екземпляр 

на Звездичка или Лиахона и обяснете, че днес 
можем да четем словата на пророка.

Насърчавайте прилагането 
на практика: Нека едно от деца-
та да стане и да завърши изречени-
ето: “Ще следвам живия пророк, 
като …” Поканете друго дете да 
повтори изречението на първото 
дете, след което добави друг на-
чин да следва пророка. Продъл-
жете, докато позволява времето, 
като насърчавате децата да по-
втарят възможно най- много от 
идеите на останалите деца.

Песен: “Правдата 
пази”
(ДП, с. 81)

Благоговение: Има 
по- голяма вероятност 
децата да показват 
благоговение, когато са 
включени в процеса на 
научаване. Дейностите 
през първа и втора сед-
мица могат да включат 
много деца. Онези, кои-
то не участват в рази-
граването на сценката, 
ще бъдат заинтригу-
вани, когато гледат 
връстниците си. (Вж. 
ПНВП, стр. 82–83.)

Колелото е на разположение на 
sharingtime. lds. org
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ТРЪГНИ

СТОП НАМАЛИ
ТРЪГНИ

Седмица 4: Следването на пророка дава сигурност.

Насърчавайте разбирането: Подготве-
те прости пътни знаци, на които е написано 
“стоп”, “намали” и “тръгни”. Изберете три деца, 
които да държат знаците и им кажете да ги 
вдигат, когато музикалният ръководител ги 
потупа по рамото. Кажете на децата, че знакът 
“тръгни” означава те да започнат да пеят, зна-
кът “стоп” означава да спрат да пеят, а знакът 
“намали” означава да пеят бавно. Нека музикал-
ният ръководител поведе децата в изпълнение-
то на песента “Правдата пази” (ДП, с. 81).

Обяснете, че пътните знаци ни осигуряват без-
опасност и ни предупреждават за предстоящи 
опасности. След това обяснете, че напътствията 
на пророка са като пътни знаци, защото Небес-
ният Отец ни защитава и благославя, когато ние 

ги следваме. Разделете децата на три групи. Във 
всяка група нека ръководител или по- голямо 
дете сподели кратък разказ как той или тя (или 
някой от Писанията) е бил защитен чрез след-
ване на пророка. След това поканете групите 
да отидат при друг ръководител, за да чуят 
друг разказ. Поканете ги да изпеят припева на 
“Follow the Prophet”, докато те “пътуват” между 
ръководителите. Свидетелствайте за благосло-
виите, които произтичат от това да следваме 
пророка.

Насърчавайте прилагането на практика: 
Нека децата нарисуват свои собствени знаци и 
напишат върху тях как ще следват ученията на 
живите пророци. Нека занесат знаците у дома, 
за да могат да помнят да следват пророка.

В помощ на музикалния ръководител

За да помогнете на децата да научат “Правда 
върши” (ДП, с. 81), помислете да направите 
следното:

• Покажете снимка на сегашния пророк и 
накратко обсъдете някои от напътствията, 
дадени от него. Кажете на децата, че песен-
та, която те ще учат, обяснява колко е важ-
но да следват пророка.

• Разделете децата на групи. Дайте на всяка 
група по един или два реда от песента и ги 
поканете да измислят действие, което да им 
помогне да запомнят думите. Нека всяка гру-
па покаже своето действие на другите деца.

Песни: Когато пеят за 
дадено учение, децата 
го научават и запомнят 
по- добре. Също така, 
децата учат по- добре, 
когато гледат нещо или 
изпълняват действие, 
свързано с музиката. 
Предложенията за този 
месец показват няколко 
начина, по които това 
да стане. Може да из-
ползвате подобни идеи, 
когато планирате други 
уроци. (Вж. ПНВП, стр. 
172–175.)

С ръка показвайте мелодията, когато 
учите децата на дадена песен. Вдигайте 
и спускайте ръката си с промените на 

височината на нотите (вж. ПНВП, стр. 173).

Когато децата 
измислят свои собствени 

приложения на 
ученията, е по- вероятно 
те да ги прилагат. Също 
така те чувстват обич 

и одобрение, когато 
идеите им биват 

повтаряни от учителите 
и останалите деца.

Шаблоните са на разположение на sharingtime. lds. org
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Април Исус Христос е мой 
Спасител и Изкупител
“Ние вярваме, че чрез Единението Христово цялото човечество може да се спаси чрез подчинение 
на законите и обредите на Евангелието” (Символът на вярата 1:3).

Допълнете предложените тук идеи с ваши собствени. Планирайте начини да представите 
учението на децата и да им помогнете да го разберат и прилагат в живота си. Запитайте се, 
“Какво ще направят децата, за да учат и как аз мога да им помогна да почувстват Духа?”

Седмица 1: Исус Христос бил избран да бъде наш Спасител.

Представете учението: Напишете на дъс-
ката “Исус Христос бил  да бъде наш Спа-
сител”. Разпръснете буквите и, з, б, р, а, и н из 
стаята. Нека децата подредят буквите, като та-
ка завършат изречението. Поканете ги да про-
четат Моисей 4:2, за да проверят своя отговор. 
Заедно прочетете изречението на дъската.

Насърчавайте разбирането: Подгответе 
три ленти с думи,като на всяка напишете по 
един от следните въпроси:

 1. Кой представил плана на всички, преди да 
дойдем на земята?

 2. Кой казал, “Отче, изпрати Мен, да бъде 
Твоя славата”?

 3. Какво победил Исус, като последвал плана 
на Отца?

Напишете следното на дъската или на хартие-
на лента, като поканите децата да го прочетат 
заедно, за да отговорят на първия въпрос: Не-
бесният Отец представил един прекрасен план, 
засягащ земята и вечното спасение на човека. 
След това обсъдете наученото от това изре-
чение. Напишете следното на дъската или на 
хартиена лента, като поканите децата да го про-
четат заедно, за да отговорят на втория въпрос: 
Отец казал, че имал нужда от някой, който 
имал достатъчно обич, за да даде живота си, та-
ка че всички да се завърнем при Него. Исус ка-
зал, “Отче, изпрати Мен, да бъде Твоя славата”? 
Напишете следното на дъската или на хартиена 
лента, като поканите децата да го прочетат 
заедно, за да отговорят на третия въпрос: Исус 
бил избран и дошъл като Месията, побеждавай-
ки злото и смъртта чрез Своето славно име.

Седмица 2: Исус Христос е съвършен пример за мен.

Изложете учението: Поканете децата да ви 
имитират при изпълнението на няколко про-
сти действия, като пляскане с ръце, протягане 
на ръце над главата или маршируване на мяс-
то. Поканете ги да назоват някои неща, които 
да научили чрез следване на нечии пример 
(например как да си оправят леглото или да 
играят на някоя игра). Напишете на дъската 
“Исус Христос е съвършен пример за мен”. 
Свидетелствайте, че Христос е единственият 
човек, някога живял на земята, Който ни е дал 
съвършен пример. Нека децата заедно проче-
тат изречението.

Насърчавайте прилагането на практика: 
Покажете няколко картини, изобразяващи как 
Исус обича и служи на други хора. Напишете на 
дъската “Исус обичал всички” и “Исус служил 
на другите”. Нарисувайте сърце и ръка под те-
зи изречения. Кажете на децата, че ние трябва 

да следваме примера на Исус, като обичаме 
другите и им служим. Дайте на всяко дете лист 
хартия и ги поканете да нарисуват сърце или 
да очертаят ръката си. След това ги поканете 
да напишат или нарисуват нещо, което могат да 
правят, за да следват примера на Исус. Нека де-
цата споделят своите идеи с останалите деца и 
поставят своите листове до картините с Исус. 

Изпейте песен по 
избор. 

Наизустяването 
на стихове може да 
помогне на децата да 
учат евангелските 
учения. Духът може да 
помогне на децата да 
си спомнят тези думи 
в момент на нужда. 
(Вж. ПНВП, стр. 
171–172.)

Песни: Песните от 
НУД учат на евангел-
ските истини по такъв 
начин, че децата ще 
ги помнят през целия 
си живот (вж. ПНВП, 
стр. 172–175).



9

Нефи

Предметните уроци  
могат да бъдат из-
ползвани, за да пред-
извикат интерес, да 
съсредоточат внима-
нието на децата или да 
въведат към евангелски 
принцип (вж. ПНВП, 
стр. 164). Ако не разпо-
лагате с материалите, 
необходими за пред-
метния урок, описан в 
седмица 3, бихте могли 
да ползвате подръчни 
материали. Например, 
бихте могли да измиете 
със сапун мръсна ръка.

“Често е по- лесно да разберем даден евангелски 
принцип, когато той е представен като част от 

история от Писанията” (ПНВП, стр. 55).

Седмица 3: Чрез Единението на Исус Христос цялото човечество 
може да бъде спасено.

Представете учението: Разделете децата на 
групи и на всяка група дайте израз от трета 
точка на Символа на вярата. Нека всяка група 
стане и в правилата последователност повтори 
своя израз. След това нека всички деца се из-
правят и повторят цялата точка.

Насърчавайте разбирането: Свидетел-
ствайте, че един от начините, по които Еди-
нението на Исус Христос ни спасява, е че ни 
освобождава от греха. Покажете на децата една 
пълна с вода стъклена чаша и обяснете, че пред-
ставлява човек, изчистен от греха. Капнете мал-
ко количество оцветител за храна във водата. 
Посочете как оцветителят се разпространява из 
водата и тя вече не е чиста. Обяснете, че когато 
грешим, ние ставаме нечисти като тази вода. 
След което прибавете няколко капки белина, 
за да може водата отново да се пречисти. Обяс-
нете, че когато се покайваме, Единението ни 
пречиства от греха и ни се прощава. Покажете 
картина на Христос в Гетсиманската градина. 
Нека децата споделят онова, което знаят за кар-
тината. Свидетелствайте за обичта, която Исус 
Христос изпитва към нас, и за Неговата готов-
ност да заплати за нашите грехове.

Насърчавайте прилагането на практика: 
Като използвате някои от методите за препода-
ване в тази програма, учете децата за покаянието, 
което включва чувството за съжаление, искането 
на прошка, поправянето на злото и въздържане-
то от повторение (вж. НУД 3, стр. 46–49).

Седмица 4: Исус Христос бил възкресен, както ще бъда и аз.

Насърчавайте разбирането: Използвайте 
картини, за да разкажете накратко за смъртта 
на Исус (вж. Матея 27:33–60; Марка 15:22–46; 
Лука 23:33–53; Иоана 19:17–42). Поканете 
децата да помислят как трябва да са се чувст-
вали роднините и приятелите на Исус, когато 
Той умрял. Предварително поканете някол-
ко деца (или възрастни) да дойдат в НУД, 

подготвени да споделят разказ на един от сви-
детелите на Възкресението на Исус, например 
Мария Магдалина (вж. Иоана 20:11–18), Петър 
и Иоан (вж. Иоана 20:2–10), учениците (вж. 
Иоана 20:19–22; Лука 24:33–53), Тома (вж. Ио-
ана 20:24–29) и нефитите (вж. 3 Нефи 11:8–17). 
Дайте им табелки с надпис, който да показва 
чии разказ те споделят.

Картината е на разположение на 
sharingtime. lds. org

https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=bul
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Май Църквата на Исус Христос 
е възстановена
“Видях над мен във въздуха две Личности, чиято яркост и слава не се поддават на никакво 
описание. Единият от Тях ми проговори, като ме нарече по име и каза, посочвайки другия: Този е 
Моят Възлюбен Син! Него слушай! ” (Джозеф Смит — История 1:17).

Допълнете предложените тук идеи с ваши собствени. Планирайте начини да представите 
учението на децата и да им помогнете да го разберат и прилагат в живота си. Запитайте се, 
“Какво ще направят децата, за да учат и как аз мога да им помогна да почувстват Духа?”

Седмица 1: Църквата на Исус Христос е възстановена.

Представете учението: Преди занятията 
на НУД напишете шеста точка от Символа 
на вярата на дъската. Помолете децата да си 
затворят очите. Кажете им, че след като Исус 
Христос умрял, хората станали нечестиви и 
Неговото Евангелие и свещеничество били 
взети от земята. Обяснете, че това се нарича 
вероотстъпничество и хората се намирали в 
духовна тъмнина — все едно са си били затво-
рили очите, докато Исус възстановил Своята 
Църква чрез Джозеф Смит. Покажете картина 
на Първото видение и кажете на децата да 
си отворят очите. Помогнете им на научат 
наизуст шеста точка от Символа на вярата, 

като заедно я четат на глас. Изтрийте няколко 
думи и повтаряйте, докато всички думи бъдат 
изтрити и децата са научили точката.

Насърчавайте разбирането: Направете 
ленти с думи за всяко от задълженията в табли-
цата по- долу. Напишете на дъската названията на 
сановете така, както е показано, и оставете праз-
на колонка в средата за задълженията. Разделете 
децата на пет групи и дайте на всяка група по ед-
на лента. Поканете всяка група да постави своята 
лента на правилното място на дъската. Посочете, 
че възстановената Църква има ръководители като 
в Църквата, когато Исус Христос бил на земята.

НАЗВАНИЕ В 
ПЪРВОНАЧАЛНАТА 

ЦЪРКВА
ЗАДЪЛЖЕНИЯ

НАЗВАНИЕ ВЪВ 
ВЪЗСТАНОВЕНАТА 

ЦЪРКВА
Апостол Да бъде специален свидетел за Исус Христос Апостол

Пророк Да изявява волята на Небесния Отец Пророк

Пастир Да ръководи малка група светии Епископ

Учител Да проповядва Евангелието Учител

Благовестител Да дава специални благословии Патриарх

Седмица 2: Джозеф Смит е пророка на Възстановяването.

Насърчавайте разбирането: Съберете 
картини, изобразяващи събития от възстано-
вяването на Църквата. Разделете изречението 
“Джозеф Смит е пророка на Възстановяването” 
на толкова части, за колкото имате картини, и 

подгответе лента за всяка дума или израз (вж. 
примера). Разделете децата на групи и дайте 
на всяка група лента, картина и препратка от 
Писанията, която описва случилото се на кар-
тината. Поканете децата да прочетат стиховете 

Песен: “Славим 
пророка, той с Бога 
говори”, 1 и 3 куплет
(Химни, № 20)

Различни възрастови 
групи: Планирайте вре-
мето за споделяне така, 
че то да ангажира и 
големите, и по- малките 
деца. Например, при 
втората дейност на 
седмица 1 бихте могли 
да използвате кукли, 
управлявани с пръсти, 
за да помогнете на де-
цата да запомнят всяко 
название. При дейност-
та на седмица 2 бихте 
могли да разделите по- 
малките деца на групи, 
като поканите учители 
да им разкажат исто-
риите, после да ги прего-
ворите, като посочвате 
картините и задавате 
въпроси.

Дж. С. — И. 
1:5–13

Дж. С. — И. 
1:14–20

Дж. С. — И. 
1:30–35

Дж. С. — И. 
1:34–35, 67

Дж. С. — И. 
1:68–73

У. и З. 109:2–4
Джозеф  Смит  е пророка  на  Възстано вяването.

Лентите с думи и изображенията са 
на разположение на sharingtime. lds. org

Куклите са на разположение 
на sharingtime. lds. org

Лентите с думи са на разположение на sharingtime. lds. org
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При дейността на 
седмица 4 вие имате 
възможността 
да проверите 
разбирането на децата. 
Повторението може да 
затвърди понятието 
в техните умове.

Споделяне на 
чувства: Давайте въз-
можности на децата 
да споделят своите 
чувства за Евангели-
ето. Това ще покани 
Духа и ще затвърди 
разбирането на децата 
за това как учението 
може да бъде приложе-
но в живота им. (Вж. 
ПНВП, стр. 63–65.)

и да обсъдят какво се случва на картината. 
След това нека всяка група сподели своя разказ 
с останалите деца. Обсъдете ролята на Джозеф 
Смит при всяко събитие и поканете децата да 
помислят как това събитие е повлияло или 

може да повлияе на техния живот. Поставете 
всяка картина и лента на дъската в хронологи-
чен ред. След като всички ленти са на дъската, 
заедно прочетете изречението.

Седмица 3: Книгата на Мормон е още едно свидетелство за Исус 
Христос.

Насърчавайте разбирането: Заедно про-
четете заглавието на Книгата на Мормон 
от заглавната страница. Прочетете на глас 
следните стихове и поканете децата да вдигат 
ръка, когато чуят други имена на Спасителя: 
2 Нефи 19:6; Алма 5:38; 3 Нефи 5:26. Когато 
децата посочват названията, пишете ги на дъс-
ката. Изберете няколко названия и обяснете 
как Спасителят изпълнява тези роли.

Насърчавайте прилагането на практика: 
Дайте на всяко дете картонче със следното изре-
чение, написано на него: “Книгата на Мормон е 
още едно свидетелство за Исус Христос”. Пока-
нете ги да украсят картончето и да си отбеляз-
ват Писанията с него. Бихте могли да поканите 
няколко деца да дадат доклад за това как се 
справят с установяването на навик за редовно 
изучаване на Писанията (вж. януари, седмица 2). 
Може да ги поканите да споделят чувствата си 
относно стихове, които са чели.

Седмица 4: Свещеничеството е възстановено.

Представете учението: Покажете на децата 
нещо, което се захранва с електричество. След 
това покажете как то не може да функционира 
без електрическата енергия. Нека едно от деца-
та покаже картина, на която е изобразено как 
Христос ръкополага Своите апостоли. Обяс-
нете, че Христовата Църква не може да функ-
ционира без силата на свещеничеството. Нека 
детето скрие картината зад гърба си. Обяснете, 
че свещеническата власт била изгубена, след 
като апостолите на Христос умрели. Нека дру-
го дете покаже картина на възстановяването на 
свещеничеството. Свидетелствайте, че Бог въз-
становил свещеничеството чрез Джозеф Смит.

Насърчавайте разбирането: Поканете някой 
да прочете У. и З. 107:1 и поканете децата да 
посочат наименованията на двете свещеничест-
ва. Поставете на дъската картина, изобразяваща 
възстановяването на Аароновото свещеничество, 
и картина, изобразяваща възстановяването на 

Мелхиседековото свещеничество. Напишете 
Аароново и Мелхиседеково над съответната карти-
на. Обсъдете кой възстановил, или дал наново, 
всяко от тези свещеничества на Джозеф Смит 
(вж. Джозеф Смит — История 1:72). Покажете 
на децата няколко снимки на свещенически об-
реди, като кръщение, потвърждаване, раздаване 
на причастието, благославяне на причастието и 
изцеляване на болни. Поканете децата да си по-
дават картините, докато пеят “Славим пророка, 
той с Бога говори” (Химни, № 20). Произволно 
спирайте музиката и канете децата да застанат 
до думите Аароново или Мелхиседеково, за да 
покажат каква власт е нужна, за да се изпълни 
този обред. Повторете, ако времето позволява.

Насърчавайте прилагането на практика: 
Нека децата помислят как ги е благословило 
свещеничеството. Поканете ги да изработят 
благодарствена картичка или рисунка и да я 
дадат на носител на свещеничеството, който те 
познават (епископ, учител, баща или мисионер). Картината е на разположение на 

sharingtime. lds. org

Картончетата за отбелязване са на 
разположение на sharingtime. lds. org

https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=bul
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Юни Първите принципи и обреди на 
Евангелието ми дават възможност 
отново да живея с Бог
“Ние вярваме, че първите принципи и обреди на Евангелието са: първо, вяра в Господ Исус Христос; 
второ, покаяние; трето, кръщение чрез пълно потапяне за опрощение на греховете; четвърто, 
полагане на ръце за даване дара на Светия Дух” (Символът на вярата 1:4).

Допълнете предложените тук идеи с ваши собствени. Планирайте начини да представите 
учението на децата и да им помогнете да го разберат и прилагат в живота си. Запитайте се, 
“Какво ще направят децата, за да учат и как аз мога да им помогна да почувстват Духа?”

Седмица 1: Вярата в Исус Христос ни кара да Го обичаме, да Му 
вярваме и да спазваме Неговите заповеди.

Изложете учението и насърчавайте 
разбирането: Напишете на дъската “Вярата 
в Исус Христос ни кара да Го обичаме, да Му 
вярваме и да спазваме Неговите заповеди”. По-
кажете на децата няколко семена. Попитайте: 
“Какво могат да станат тези семена”? “Как зна-
ете, че тези семена ще пораснат?” “Какво тряб-
ва да направим, за да мога те да пораснат?” 
Обяснете, че нашата вяра в Исус Христос като 
едно семе може да расте, ако я подхранваме. 
Обсъдете неща, които можем да правим, за да 

помогнем на на-
шата вяра да рас-
те и обяснете как 
тези неща ще ни 
накарат да обича-
ме Исус Христос, 
да Му вярваме и 
да спазваме Него-
вите заповеди. 

Седмица 2: Покаянието води до опрощение.

Представете учението: Поканете децата да 
отворят своите Писания и да прочетат Учение 
и Завети 58:42–43. Поискайте от тях да посо-
чат какво се случва, когато се покаем за гре-
ховете си. (Ако е възможно, поканете децата 
да отбележат тези стихове в своите Писания.) 
Накратко разкажете на децата за Енос (вж. 
Енос 1:1–4), и поканете едно от тях да прочете 
Енос 1:5–8. Свидетелствайте, че Единението 
на Христос ни дава възможността да бъдем 
опростени за нашите грехове.

Насърчавайте разбирането: Обяснете, че 
хората, които са се покаяли и са били опросте-
ни за греховете си, имат желанието да служат 
на Бог. Разделете децата на три групи и дайте 

на всяка една от следните картини и стихове: 
Алма кръщава във водите на Мормон (Мосия 
17:2–4; 18:1–17); Иона (Иона 1–3); анти- 
нефити- лехитите заравят своите мечове (Алма 
23:4–18; 24:6–19). Обяснете, че тези истории 
разказват за хора, които се покаяли за своите 
грехове и служили на Господ. Поканете всяка 
група да прегледа стиховете и да се подготви 
да представи сценка, показваща как тези хора 
се покаяли и служили на Господ (като про-
повядвали Евангелието, служили на мисия и 
отказали да се бият).

Изпейте песен по 
избор от Детски 
песни

Повторение: Децата 
учат чрез повторение. 
Бихте могли да доразви-
ете предметния урок в 
седмица 1, за да затвър-
дите принципа вяра. 
Посадете семената в 
саксия и от време на 
време донасяйте расте-
нието на занятията в 
НУД. Разкажете на де-
цата какво сте правили, 
за да помогнете на рас-
тението да расте. Срав-
нете подхранването на 
кълн с подхранването на 
вяра в Исус Христос.

Картината е на разположение  
на sharingtime. lds. org

https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=bul
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Като включвате 
децата в нагледни 

демонстрации, вие ще 
привличате вниманието 
им и ще ги подготвите 
да учат. Тази дейност 
например позволява на 

децата да демонстрират 
идеята за носене 

тегобите един на друг.

Писания: Важно е 
децата да научават 
евангелски истини от 
Писанията (вж. ПНВП, 
стр. 50–51). Канете де-
цата да посочват всяка 
дума, докато четете на 
глас стиха. Канете мал-
ките деца да се вслуш-
ват за определена дума 
или фраза и да вдигат 
ръка, когато я чуват.

Седмица 3: Когато се кръстя, аз сключвам завет с Бог.

Насърчавайте разбирането: Поканете 
едно от децата да дойде отпред и да протегне 
ръце напред. След това поставете книга във 
всяка ръка. Прочетете Мосия 18:7–11. Обясне-
те, че един от заветите, които сключваме 
при своето кръщение, е да “носи(м) 
един другиму тегобите си, за да мо-
же те да са леки”. Попитайте детето, 
което държи книгите, дали ръцете 
му/й се уморяват. Нека две други деца 
да помогнат, като поддържат ръцете 
му/й. Обсъдете някои трудности, които 
децата може да изпитат, като например 
да им се подиграват, да бъдат болни, да 
се чувстват самотни или да имат трудности 
в училище. Попитайте децата как те могат да 
направят тегобите на друго дете по- леки.

Насърчавайте прилагането на практика: 
Кажете на децата, че кръщението е портата, коя-
то води до пътеката към вечен живот (вж. 2 Не-
фи 31:17). В единия край на стаята поставете 

снимка на дете, което се кръщава. В другия край 
на стаята поставете картина на Спасителя и 
обяснете, че в тази дейност картината символи-
зира вечния живот. Кажете на децата, че ние се 

задържаме на пътеката към вечен живот, 
когато спазваме своите кръщелни 
завети. Накратко преговорете тези за-
вети (да си спомняме за Исус Христос, 

да спазваме заповедите и да помагаме на 
другите). Дайте на всяко дете лист хар-

тия с нарисуван на него щит ИП. Поканете 
децата да напишат на своя лист заповед, 
която ще им помогне да спазват своите 
кръщелни завети (те биха могли да напра-

вят рисунки, които да представят избраната от 
тях заповед). Поканете едно от децата да постави 
своя лист на пода между двете картини. Ако е 
възможно, помогнете на децата да открият тази 
заповед в своите Писания, след като я прочетат 
заедно. Повтаряйте, докато децата направят пъ-
тека между картините.

Седмица 4: Светият Дух ме утешава и води.

Насърчавайте разбирането: Разделете 
децата на групи и дайте на всяка група лист 
хартия с един от следните стихове:

• “Истина, истина ти казвам, Аз ще ти дам от 
Моя Дух, Който ще просветли ума ти и Който 
ще изпълни душата ти с ” (У. и З. 11:13).

• “Ако желаете да влезете в пътя (чрез кръще-
ние) и приемете Светия Дух, Той ще ви  
покаже всичко, което трябва да правите” 
(2 Нефи 32:5).

• “Утешителят, Светият Дух, … ще ви  
на всичко, и ще ви  всичко, което съм 
ви казал” (Иоана 14:26).

• “Уповавай се на онзи Дух, който води към 
— да, да се действа справедливо, да се 

ходи смирено, да  ; и това е Моят 
Дух” (У. и З. 11:12).

• “И чрез силата на Светия Дух вие можете 
   за всичко” (Мороний 10:5).

Поканете децата да намерят стиховете и да по-
пълнят празните места. След което нека обсъдят 
за какво учат тези стихове и как Светият Дух 
може да ни помага. Поканете ги да споделят пре-
живявания за това как Светият Дух им е помагал.

Насърчавайте прилагането на практика: 
Кажете на децата, че Светият Дух ни помага по 
много начини. Споделете как Светият Дух ви е 
утешавал и водил.

Листовете за раздаване са на разположение на sharingtime. lds. org

Емблемата е на 
разположение на 
sharingtime. lds. org
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Храмът е  

един за друг.

сме запечатвани 

където ние 
едно свято място, 

Юли Храмът е дом Божий
“Свещените обреди и завети, достъпни в светите храмове, дават възможност на отделните хора 
да се завърнат в присъствието на Бога, а семействата да бъдат свързани за вечността” 
(“Семейството: прокламация към света”, абзац 3).

Допълнете предложените тук идеи с ваши собствени. Планирайте начини да представите 
учението на децата и да им помогнете да го разберат и прилагат в живота си. Запитайте се, 
“Какво ще направят децата, за да учат и как аз мога да им помогна да почувстват Духа?”

Седмица 1: Бог е заповядал на Своя народ да строи храмове.

Представете учението: Покажете сним-
ка на храм и напишете на дъската “Храмът 
е .” Попитайте ги какво представлява 
храма (дом Божий). Помогнете на децата да на-
мерят “Храм, домът на Господа” в Ръководство 
към Писанията (стр. 220–221). Помогнете им 
да открият изрази, обясняващи как храмът е 
буквално дом Господен и как Бог винаги е за-
повядвал на Своя народ да строи храмове. 

Насърчавайте разбирането: Подгответе 
реплики за храмовете, построени от Моисей 
(вж. Изход 25:1–2, 8–9), Нефи (вж. 2 Нефи 
5:16), и Джозеф Смит (вж. У. и З. 124:31) и тех-
ните последователи. Например: “Нашият храм 
бе наречен скиния и ние го местехме, докато 

пътувахме” (Моисей) или “Ние изградихме 
храм, след като напуснахме Ерусалим и пре-
косихме морето” (Нефи). Изберете три деца да 
представят тези пророци и ги поканете да про-
четат репликите си пред всички деца. Поканете 
останалите деца да познаят кой се представя от 
всяко дете. След като познаят верния отговор, 
покажете картина на пророка или храма, по-
строен от него и неговия народ.

Насърчавайте прилагането на практика: 
Покажете снимка на най- близкия до вас храм. 
Обсъдете следните въпроси: Защо мислите, че 
Бог ни заповядва да строим храмове? Какво 
можете да правите, за да се подготвите да посе-
тите храма?

Седмица 2: Семействата са благословени чрез свети храмови 
завети.

Представете учението: Поканете по- 
голямо дете да прочете последните две 
изречения от абзац 3 на “Семейството: про-
кламация към света” пред всички деца. На-
пишете всяка от следните думи и изрази на 

отделни хартиени ленти: Храмът е, едно свя-
то място, където ние, сме запечатвани, един 
за друг. Залепете ги на дъската разбъркано. 
Нека едно от децата постави една от лентите 
на правилното място. Продължете, докато 
думите са подредени правилно. Помогнете на 
децата да разберат, че да бъдат запечатани за 
своето семейство в храма означава, че те мо-
гат да бъдат заедно завинаги.

Насърчавайте прилагането на практика: 
Поканете семейство или няколко деца да спо-
делят как се чувстват, когато посещават района 
около храма, или как са били благословени от 
храма и запечатващите обреди. Поканете децата 
да направят рисунка на своето семейство, заста-
нало пред храма.

Песен: “Да видя 
храма искам”
(ДП, с. 99)

Подканване към 
даване на отговор: 
По- вероятно е децата да 
отговарят на въпроси, 
ако им се дава време да 
мислят. Бихте могли да 
им кажете, че ще им да-
дете време да помислят, 
преди да очаквате отго-
вор от тях. (Вж. ПНВП, 
стр. 69.)

Излагайте ясно 
преподаваното от вас 
учение. Това помага на 
децата да го разберат 

и прилагат по- добре.

Изображенията са на разположение  
на sharingtime. lds. org

Лентите с думи са на разположение на sharingtime. lds. org

https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=bul
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åéàíÖ ÖÇÄçÉÖãëäà ëíÄçÑÄêíà

ôÂ ÒÎÂ‰‚‡Ï ÔÎ‡Ì‡ Ì‡ çÂ·ÂÒÌËfl éÚÂˆ Á‡ ÏÂÌ. 

ôÂ ÔÓÏÌfl ÏÓfl Á‡‚ÂÚ ÔË Í˙˘ÂÌËÂÚÓ Ë ˘Â ÒÂ ‚ÒÎÛ¯‚‡Ï ‚ ë‚ÂÚËfl ÑÛı. 

ôÂ ËÁ·Ë‡Ï Ô‡‚ËÎÌÓÚÓ. áÌ‡fl, ˜Â ÏÓ„‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÍ‡fl, ÍÓ„‡ÚÓ Ì‡Ô‡‚fl „Â¯Í‡.

ôÂ ·˙‰‡ ˜ÂÒÚeÌ Ò çÂ·ÂÒÌËfl éÚÂˆ, Ò ‰Û„ËÚÂ Ë Ò˙Ò ÒÂ·Â ÒË. 

ôÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ï ËÏÂÌ‡Ú‡ Ì‡ çÂ·ÂÒÌËfl éÚÂˆ Ë Ì‡ àÒÛÒ ïËÒÚÓÒ Ò ·Î‡„Ó„Ó‚ÂÌËÂ.

çflÏ‡ ‰‡ Û„‡fl ËÎË ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ï „Û·Ë ‰ÛÏË. Ç ÌÂ‰ÂÎÌËfl ‰ÂÌ 

˘Â ‚˙¯‡ ÓÌÂÁË ÌÂ˘‡, ÍÓËÚÓ ˘Â ÏË ÔÓÏ‡„‡Ú ‰‡ ÒÂ ˜Û‚ÒÚ‚‡Ï 

ÔÓ-·ÎËÁÓ ‰Ó çÂ·ÂÒÌËfl éÚÂˆ Ë àÒÛÒ ïËÒÚÓÒ. 

ôÂ ÔÓ˜ËÚ‡Ï Ó‰ËÚÂÎËÚÂ ÒË Ë ˘Â ‰‡‚‡Ï Ò‚Ófl ‰flÎ 

‚ ÛÍÂÔ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÓÂÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó. 

ôÂ Ô‡Áfl Ò‚Ófl ÛÏ Ë Ò‚ÓÂÚÓ ÚflÎÓ Ò‚Â˘ÂÌË Ë ˜ËÒÚË Ë ÌflÏ‡ 

‰‡ ‚ÁÂÏ‡Ï ÓÚ ÌÂ˘‡, ÍÓËÚÓ Ò‡ ‚Â‰ÌË Á‡ ÏÂÌ. 

ôÂ ÒÂ Ó·ÎË˜‡Ï ÒÍÓÏÌÓ, Á‡ ‰‡ ÔÓÍ‡Á‚‡Ï Û‚‡ÊÂÌËÂ 

Í˙Ï çÂ·ÂÒÌËfl éÚÂˆ Ë Í˙Ï ÒÂ·Â ÒË. 

ôÂ ˜ÂÚ‡ Ë „ÎÂ‰‡Ï Ò‡ÏÓ ÌÂ˘‡, ÍÓËÚÓ ÒÂ ı‡ÂÒ‚‡Ú Ì‡ çÂ·ÂÒÌËfl éÚÂˆ. 

ôÂ ÒÎÛ¯‡Ï Ò‡ÏÓ ÏÛÁËÍ‡, ÍÓflÚÓ ÒÂ ı‡ÂÒ‚‡ Ì‡ çÂ·ÂÒÌËfl éÚÂˆ. 

ôÂ Ú˙Òfl ‰Ó·Ë ÔËflÚÂÎË Ë ˘Â ÒÂ ÓÚÌ‡ÒflÏ Ò ‰Ó·ÓÚ‡ Í˙Ï ‰Û„ËÚÂ. 

ôÂ ÊË‚Âfl ÒÂ„‡ Ú‡Í‡, ˜Â ‰‡ ·˙‰‡ ‰ÓÒÚÓeÌ ‰‡ ÓÚË‰‡ ‚ ı‡Ï‡ 

Ë ‰‡ ËÁ‚˙¯‡ Ò‚ÓflÚ‡ ˜‡ÒÚ ‰‡ ËÏ‡Ï ‚Â˜ÌÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó. 

Äá ëöå ÑÖíÖ çÄ ÅéÉ

áÌ‡Ï, ˜Â çÂ·ÂÒÌËflÚ éÚÂˆ ÏÂ Ó·Ë˜‡ Ë ‡Á ÉÓ Ó·Ë˜‡Ï.

åÓ„‡ ‰‡ ÒÂ ÏÓÎfl Ì‡ çÂ·ÂÒÌËfl éÚÂˆ ‚ËÌ‡„Ë, Ì‡‚ÒflÍ˙‰Â.

éÔËÚ‚‡Ï ÒÂ ‰‡ ÔÓÏÌfl Ë ‰‡ ÒÎÂ‰‚‡Ï àÒÛÒ ïËÒÚÓÒ. 

36866.11
2 MGS 8.
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:52 AM  
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Обичайте онези, на 
които преподавате: 
Когато преподавате за 
вечните семейства, бъ-
дете внимателни с деца, 
които може да нямат и 
майка и баща в своя дом. 
Също така бъдете вни-
мателни с деца, чиито 
родители или братя и 
сестри са слабо активни 
или не са членове на Цър-
квата. Насърчавайте 
всички деца да живеят 
достойно и да се подгот-
вят, за да могат един 
ден да имат собствени 
вечни семейства. (Вж. 
ПНВП, стр. 31–32.)

Седмица 3: Пионерите работели усилено и правели жертви, за да 
строят храмове.

Насърчавайте разбирането: Съберете 
информация за строежа на храмовете Кърт-
лънд и Солт Лейк и, ако е възможно, на най- 
близкия до вас храм. (Вж. НУД 5, уроци 25 и 
44 или LDS.org за информация за храмовете 

Къртлънд и Солт Лейк.) Поканете няколко 
възрастни да дойдат в НУД и да споделят ин-
формацията с децата. Разделете децата на гру-
пи, като всяка група подред се срещне с всеки 
от възрастните. 

Седмица 4: Мога да се подготвя да бъда достоен да отида в храма.

Насърчавайте разбирането и практи
ческото приложение: Покажете “Моите 
евангелски стандарти” и обяснете, че след-
ването на тези стандарти ще ни помогне да 
бъдем достойни да посетим храма. 
Разделете децата на групи. Нека 
учител във всяка група обсъди 
стандартите, които ще помогнат на 
децата да се подготвят да отидат в 
храма, и да свидетелства за това как 
животът според стандартите му/й 

е помогнал. Поканете всяка група да избере 
един от евангелските стандарти, след което да 
изрази с текст или рисунка своя ангажимент 
да следва този стандарт. Поканете епископа 

или президента на клон в НУД и не-
ка всяка група да сподели с него своя 
ангажимент. Поканете епископа или 
президента на клон да сподели сво-
ето свидетелство за важността на 
храмовете.

Годишно предиз
викателство: Не 
забравяйте да давате 
възможност на децата 
да споделят какво са 
научили при своето че-
тене на Писанията (вж. 
януари, седмица 2).

Може да се наложи да адаптирате дейностите към нуждите на децата 
във вашето НУД. Например, ако децата са много, бихте могли да поканите 

гост- говорителите да се местят от група на група, вместо да карате 
децата да се местят от един говорител на друг (вж. ПНВП, стр. 179).

Плакатът е на разположение на sharingtime. lds. org
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Август

åéàíÖ ÖÇÄçÉÖãëäà ëíÄçÑÄêíà

ôÂ ÒÎÂ‰‚‡Ï ÔÎ‡Ì‡ Ì‡ çÂ·ÂÒÌËfl éÚÂˆ Á‡ ÏÂÌ. 

ôÂ ÔÓÏÌfl ÏÓfl Á‡‚ÂÚ ÔË Í˙˘ÂÌËÂÚÓ Ë ˘Â ÒÂ ‚ÒÎÛ¯‚‡Ï ‚ ë‚ÂÚËfl ÑÛı. 

ôÂ ËÁ·Ë‡Ï Ô‡‚ËÎÌÓÚÓ. áÌ‡fl, ˜Â ÏÓ„‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÍ‡fl, ÍÓ„‡ÚÓ Ì‡Ô‡‚fl „Â¯Í‡.
ôÂ ·˙‰‡ ˜ÂÒÚeÌ Ò çÂ·ÂÒÌËfl éÚÂˆ, Ò ‰Û„ËÚÂ Ë Ò˙Ò ÒÂ·Â ÒË. 

ôÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ï ËÏÂÌ‡Ú‡ Ì‡ çÂ·ÂÒÌËfl éÚÂˆ Ë Ì‡ àÒÛÒ ïËÒÚÓÒ Ò ·Î‡„Ó„Ó‚ÂÌËÂ.

çflÏ‡ ‰‡ Û„‡fl ËÎË ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ï „Û·Ë ‰ÛÏË. Ç ÌÂ‰ÂÎÌËfl ‰ÂÌ 
˘Â ‚˙¯‡ ÓÌÂÁË ÌÂ˘‡, ÍÓËÚÓ ˘Â ÏË ÔÓÏ‡„‡Ú ‰‡ ÒÂ ˜Û‚ÒÚ‚‡Ï 

ÔÓ-·ÎËÁÓ ‰Ó çÂ·ÂÒÌËfl éÚÂˆ Ë àÒÛÒ ïËÒÚÓÒ. 

ôÂ ÔÓ˜ËÚ‡Ï Ó‰ËÚÂÎËÚÂ ÒË Ë ˘Â ‰‡‚‡Ï Ò‚Ófl ‰flÎ 
‚ ÛÍÂÔ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÓÂÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó. 

ôÂ Ô‡Áfl Ò‚Ófl ÛÏ Ë Ò‚ÓÂÚÓ ÚflÎÓ Ò‚Â˘ÂÌË Ë ˜ËÒÚË Ë ÌflÏ‡ 
‰‡ ‚ÁÂÏ‡Ï ÓÚ ÌÂ˘‡, ÍÓËÚÓ Ò‡ ‚Â‰ÌË Á‡ ÏÂÌ. 

ôÂ ÒÂ Ó·ÎË˜‡Ï ÒÍÓÏÌÓ, Á‡ ‰‡ ÔÓÍ‡Á‚‡Ï Û‚‡ÊÂÌËÂ 
Í˙Ï çÂ·ÂÒÌËfl éÚÂˆ Ë Í˙Ï ÒÂ·Â ÒË. 

ôÂ ˜ÂÚ‡ Ë „ÎÂ‰‡Ï Ò‡ÏÓ ÌÂ˘‡, ÍÓËÚÓ ÒÂ ı‡ÂÒ‚‡Ú Ì‡ çÂ·ÂÒÌËfl éÚÂˆ. 

ôÂ ÒÎÛ¯‡Ï Ò‡ÏÓ ÏÛÁËÍ‡, ÍÓflÚÓ ÒÂ ı‡ÂÒ‚‡ Ì‡ çÂ·ÂÒÌËfl éÚÂˆ. 

ôÂ Ú˙Òfl ‰Ó·Ë ÔËflÚÂÎË Ë ˘Â ÒÂ ÓÚÌ‡ÒflÏ Ò ‰Ó·ÓÚ‡ Í˙Ï ‰Û„ËÚÂ. 

ôÂ ÊË‚Âfl ÒÂ„‡ Ú‡Í‡, ˜Â ‰‡ ·˙‰‡ ‰ÓÒÚÓeÌ ‰‡ ÓÚË‰‡ ‚ ı‡Ï‡ 
Ë ‰‡ ËÁ‚˙¯‡ Ò‚ÓflÚ‡ ˜‡ÒÚ ‰‡ ËÏ‡Ï ‚Â˜ÌÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó. 

Äá ëöå ÑÖíÖ çÄ ÅéÉ

áÌ‡Ï, ˜Â çÂ·ÂÒÌËflÚ éÚÂˆ ÏÂ Ó·Ë˜‡ Ë ‡Á ÉÓ Ó·Ë˜‡Ï.
åÓ„‡ ‰‡ ÒÂ ÏÓÎfl Ì‡ çÂ·ÂÒÌËfl éÚÂˆ ‚ËÌ‡„Ë, Ì‡‚ÒflÍ˙‰Â.

éÔËÚ‚‡Ï ÒÂ ‰‡ ÔÓÏÌfl Ë ‰‡ ÒÎÂ‰‚‡Ï àÒÛÒ ïËÒÚÓÒ. 
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Ще се обличам скромно като:

Ще се обличам скромно като:Ще се обличам скромно като:

Адаптирайте дейнос
тите към нуждите на 
децата във вашето НУД 
(вж. ПНВП, стр. 110–
117). Например, бихте 
могли да адаптирате 
втората дейност през 
седмица 2 към по- голямо 
НУД като поканите 
всяко дете да опише 
или нарисува една идея 
на малък лист хартия. 
След това прикрепете 
всички листове към 
постерите.

Моето тяло е храм Божий
“Не знаете ли, че сте храм на Бога, и че Божият Дух живее във вас? … Божият храм е свят, 
който храм сте вие” (1 Коринтяните 3:16–17).

Допълнете предложените тук идеи с ваши собствени. Планирайте начини да представите 
учението на децата и да им помогнете да го разберат и прилагат в живота си. Запитайте се, 
“Какво ще направят децата, за да учат и как аз мога да им помогна да почувстват Духа?”

Седмица 1: Моето тяло е храм.

Представете учението: Преди занима-
нията напишете на дъската “Вие сте храм на 
Бога” (1 Коринтяните 3:16). Покажете на де-
цата снимки на храмове и ги попитайте какво 
прави един храм толкова специален (той е 
дом Господен, чист е, добре се поддържа и е 
място, където може да обитава Светият Дух). 
Напишете техните отговори на дъската. Обяс-
нете, че нашите тела, подобно на храмовете, 
са свети и че е редно да се отнасяме с тях с 
уважение и да очакваме от другите същото 
отношение.

Насърчавайте разбирането и практи
ческото приложение: Копирайте рисунката 
на страница 47 от наръчника 
“ясли” Вижте малките си 
деца. Изрежете кръгчета-
та в картината и ги сло-
жете в съд. Поканете едно 
от децата да избере един от 
кръговете. Попитайте деца-
та как рисунката им напомня 

да се отнасят към телата си като към храмове. 
Дайте на всяко дете копие на рисунката и ги по-
канете да я оцветят. Поканете по- големите деца 
да напишат под всеки кръг по едно нещо, което 
ще правят тази седмица, за да се отнасят към 
телата си като към храмове. Поканете децата да 
вземат своите рисунки у дома, за да покажат на 
семействата си как те могат да се отнасят към 
телата си като към храмове.

Насърчавайте прилагането на практи
ка: Покажете екземпляр на “Моите евангелски 
стандарти”. Поканете децата да посочат кои 
евангелски стандарти ги учат 
как се отнасят към своите тела 
като към храмове. Поканете 
децата да се обърнат към дете, 
седнало до тях, и да споделят 
един начин, по който те се от-
насят към тялото си като към 
храм. След това ги поканете да 
помислят за аспект, в който могат да се усъвър-
шенстват. Поканете няколко деца да споделят 
мислите си с всички.

Седмица 2: Скромното облекло показва уважение към Небесния 
Отец и към мен самия.

Представете учението: Помолете децата 
да отгърнат на 1 Коринтяните 3:16 и заед-
но да прочетат стиха. Кажете на децата, че 
един от начините, по които се отнасяме към 
нашите тела като към храмове, е да се обли-
чаме скромно. Покажете “Моите евангелски 
стандарти” и поканете децата да прочетат на 
глас стандарта, който гласи, “Ще се обличам 
скромно, за да показвам уважение към Небес-
ния Отец и към себе си”.

Насърчавайте разбирането: Обсъдете как-
во означава да се обличаме скромно (вж. раздел 
“Облекло и външен вид” в За укрепването на 
младежите). Подгответе няколко плаката, като 
в горната им част напишете “Ще се обличам 
скромно като …”. Разделете децата на групи и 
поканете всяка група да напише своя ангажи-
мент да се облича скромно или да нарисуват се-
бе си в скромно облекло на един от плакатите. 
Изложете плакатите в стаята на НУД.

Песен: “Подари ми 
Бог чудесен храм”
(ДП, с. 73)

Копия: Ако нямате 
достъп до копирна ма-
шина, бихте могли да 
поставите лист бяла 
хартия над илюстраци-
ите и да ги очертаете 
или да ги разпечатате 
от LDS.org.

Ще се грижа за своето тяло

Плакатът и страницата от наръчника “ясла”  
са на разположение на sharingtime. lds. org
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Децата ще се учат 
по- ефективно, когато 
използвате разнообразни 
методи на преподаване. 
Например през седмица 
4 децата разбират 
учението, като виждат 
предметен урок, след 
което се насърчават 
да имитират прости 
действия с ръце, 
които да им помогнат 
да запомнят.

Картината е на разположение на 
sharingtime. lds. org

Седмица 3: Като живея според Словото на мъдростта, аз показвам 
уважение към моето тяло.

Насърчавайте разбирането: От едната 
страна на дъската напишете “Заповеди” и 
следните стихове: У. и З. 89:7–9, 12, 14, 16. 
От другата страна напишете “Обещания” и 
следните стихове: У. и З. 89:18–21. Нека поло-
вината деца прочетат първия набор стихове 
и потърсят заповедите, които Господ ни е дал 
в Словото на мъдростта. Нека другите деца 
прочетат останалите стихове и потърсят 
благословиите, които ни е обещал Той, ако се 
подчиняваме. Обсъдете какво означават запо-
ведите и благословиите.

Насърчавайте прилагането на практика: 
Поканете едно от децата да каже, “Ще живея 
според Словото на мъдростта като ”, и да 
попълни празното място с нещо, което ще пра-
ви, за да живее според Словото на мъдростта. 
След това поканете друго дете да повтори из-
раза с отговора на първото дете, след което да 
добави свой собствен отговор. Поканете трето 
дете да повтори израза с отговора и на двете де-
ца, след което да добави свой собствен отговор. 
Повтаряйте колкото ви позволява времето, като 
всяко дете добавя по един отговор.

СЛОВОТО НА МЪДРОСТТА
Заповеди

У. и З. 89:7–9, 12, 14, 16
Обещания

У. и З. 89:18–21

Седмица 4: Четенето, гледането и слушането на благотворни неща 
поддържа ума ми чист.

Представете учението: Покажете на децата 
две стъклени чаши, едната пълна с мръсна 
вода, а другата с чиста вода. Попитайте децата 
от коя биха пили и защо. Кажете на децата, 
че нашите умове са като чаши и ние следва 
да слагаме само чисти и добри неща в тях. 
Напишете следното изречение на дъската и 
поканете децата да го кажат с вас: “Четенето, 
гледането и слушането на благотворни неща 
поддържа ума ми чист”. Бихте могли да нау-
чите децата на прости действия с ръце, които 
да им помогнат да запомнят изречението. 
Например за думата четенето, сложете ръце 
сякаш държите книга; за думата гледането, 
посочете очите си; за слушането, свийте длан 

около ухото си; и за ума, посочете челото си. 
Няколко пъти повторете изречението, като 
замествате думите с действията.

Насърчавайте разбирането: Покажете на 
децата картина на Исус Христос със деца и ги 
поканете да я гледат няколко секунди. Покрий-
те картината и поканете децата да ви кажат 
подробностите, които си спомнят за нея. По-
могнете на децата да разберат, че ние помним 
нещата, които виждаме. Обяснете, че когато 
изпълваме умовете си с добри неща, ние също 
мислим за добри неща. Обяснете, че слушането 
на добра музика ни помага да чувстваме Духа и 
поддържа умовете ни чисти.

https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=bul
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Септември Евангелието ще бъде 
проповядвано по целия свят
“Това Евангелие ще бъде проповядвано на всеки народ и племе, и език и люде” (У. и З. 133:37).

Допълнете предложените тук идеи с ваши собствени. Планирайте начини да представите 
учението на децата и да им помогнете да го разберат и прилагат в живота си. Запитайте се, 
“Какво ще направят децата, за да учат и как аз мога да им помогна да почувстват Духа?”

Седмица 1: Писанията учат, че Евангелието ще бъде проповядвано 
по целия свят.

Представете учението: Поканете по- 
голямо дете да прочете на глас Учение и Заве-
ти 133:37. Кажете на децата, че мисионерите 
проповядват Евангелието в много райони на 
света и на много различни езици. Нека децата 
да повторят заедно стиха.

Насърчавайте разбирането: Покажете на 
децата карта на света или нарисувайте проста 
карта на дъската. Попитайте на кои места са 
отслужили мисии хора, които те познават. 
Отбележете тези места на картата. Поканете 
децата да споделят къде биха искали да служат 
и отбележете тези места на картата. Обяснете, 
че призованията за мисия идват от Господ чрез 
пророка и че мисионерите служат там, където 
Господ ги призове. Помогнете на децата да се 
научат да изговарят името на Църквата на ня-
колко различни езика. Обсъдете с децата, че 
има някои места, където на мисионерите още 
не е позволено да проповядват. Обяснете, че 
президент Томас С. Монсън ни е помолил да се 
“мол(им) тези райони да се отворят, та да мо-
жем да споделяме с (всички) радостта на Еван-
гелието” (в Conference Report, окт. 2008 г., стр. 
4; или Лиахона, ноем. 2008 г., стр. 6).

Насърчавайте прилагането на практика: 
Поканете децата да напишат кратко писмо на 
мисионер от вашия район или на мисионери, 

които служат близо до вас. Предайте писмата 
на ръководителя на мисионерската работа в ра-
йона, за да ги изпрати на мисионерите.

Седмица 2: Мисионерската работа благославя всички.

Насърчавайте разбирането: Поканете 
завърнал се мисионер (мисионерка) да посети 
НУД и да разкаже на децата за някои от бла-
гословиите, които той (или тя) е получил от 
службата си като мисионер. Поканете други 

хора (наскоро обърнати във вярата, деца или 
семейства) да споделят свои мисионерски 
преживявания или пример как мисионерската 
работа е благословила живота им. 

Рисуване: Картата в 
седмица 1 може да бъде 
нарисувана, разпеча-
тана или донесена от 
вкъщи. Ако планирате 
да рисувате на дъс-
ката, предварително 
упражнете рисунката 
си. Не се извинявайте за 
липсата на артистични 
способности. Извинява-
нето само ще привлече 
вниманието към даден 
аспект на вашето рису-
ване. Ако смятате, че 
не можете да рисувате, 
помолете някой да ви 
помогне (вж. ПНВП, 
стр. 162–163).

Показвайте обич: 
Търсете възможности 
да показвате обичта си 
към всяко дете. Когато 
показвате обичта си 
към хората, на които 
преподавате, те ста-
ват по- възприемчиви 
към Духа и са по- 
ентусиазирани да учат 
(вж. ПНВП, стр. 31).

При тази дейност само няколко 
деца ще могат да дойдат отпред. 

За могат да участват всички деца, 
поканете ги да прошепнат на своя 
съсед къде биха искали да служат.

Картата е на разположение на sharingtime. lds. org
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Адаптирайте уроците 
към възрастта на де-
цата (вж. ПНВП, стр. 
110–117). Например, 
при втората дейност на 
седмица 4, бихте могли 
да дадете на всички 
по- големи деца мисио-
нерско издание на Кни-
гата на Мормон и да ги 
насърчите да я дадат на 
някого. За да помогнете 
да по- малките деца да 
преговорят разказа за 
Първото видение, бихте 
могли да използвате 
дейностите, нагледните 
материали и куклите 
на страници 88–91 на 
Вижте малките си деца.

Седмица 3: Сега мога да се подготвя да служа на мисия.

Насърчавайте разбирането: Покажете 
картина на Амон и кажете на децата, че той 
бил велик мисионер, който проповядвал 
Евангелието на ламанитите. Обяснете, че той 
се подготвил да служи на мисия преди да за-
мине. Прочетете на глас (или поканете някое 
дете да прочете) Алма 17:2–3. Поканете оста-
налите деца да слушат и да вдигнат ръка, ко-
гато чуят начин, по който Амон се подготвил 
да бъде мисионер. Поканете едно от децата 
да записва техните отговори на дъската. Ка-
жете на децата, че те могат да правят същите 
тези неща в своята подготовка да служат като 
мисионери. Поканете децата да изиграят с 
пантомима прости действия, извършвани от 

мисионерите, като хлопане на врати, четене от 
Писанията или каране на велосипед. 

Насърчавайте прилагането на практика: 
Кажете на децата, че има няколко неща, които 
те могат да правят сега, за да се подготвят да 
бъдат мисионери, като да четат Писанията, да 
придобият свидетелство, да спазват заповедите, 
да плащат десятък и да спестяват пари. Дайте 
на всяко дете бележка за десятък и им покажете 
как да я попълнят. Помогнете на децата да под-
готвят специално място, където те могат да сла-
гат отделените за десятък и спестените за мисия 
пари. Това може да бъде кутия, малък буркан, 
консервна кутия или плик с различни раздели 
за десятък и спестявания.

Седмица 4: Сега мога да бъда мисионер.

Насърчавайте разбирането: Напишете 
следното изречение на дъската: “Сега мога да 
бъда мисионер като .” Поканете децата 
да помислят за неща, които могат да правят, 
за да бъдат мисионери сега. Нека те споделят 
своите идеи със седналото до тях дете. Пока-
нете няколко деца да напишат своите отгово-
ри на дъската.

Насърчавайте разбирането: Поканете 
по- голямо дете да сподели разказа за Първото 
видение, а друго дете да сподели чувствата си за 

Книгата на Мормон. (Поканете децата предвари-
телно, така че те да имат достатъчно време да се 
подготвят.) Насърчете всички деца да споделят 
със семействата си разказа за Първото видение 
или своите чувства за Книгата на Мормон.

Насърчавайте прилагането на практика: 
Поканете децата да помислят за действие, което 
показва как можем сега да бъдем мисионери и 
да живеем според Евангелието. Изберете де-
те, което да дойде отпред и да сподели своето 
действие с останалите деца. Повторете с други 
деца, ако времето позволява.

Като поканите 
едно от децата да 
пише на дъската, 
то ще се чувства 
оценено. Това 
също ще помогне 
да се задържи 
интереса на 
останалите деца.

Картината е на разположение на 
sharingtime. lds. org

https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=bul
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Октомври Молитвата е почтително 
общуване между Бог и мен
“Ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро без да 
укорява, и ще му се даде” (Яковово 1:5).

Допълнете предложените тук идеи с ваши собствени. Планирайте начини да представите 
учението на децата и да им помогнете да го разберат и прилагат в живота си. Запитайте се, 
“Какво ще направят децата, за да учат и как аз мога да им помогна да почувстват Духа?”

Седмица 1: Мога да се моля на Небесния Отец.

Представете учението: Поканете родител 
и дете да застанат пред децата. Нека детето 
зададе въпрос на своя родител, а родителят 
да отговори. След това кажете на родителя да 
излезе от стаята и да затвори вратата. Попи-
тайте децата как те могат да общуват със сво-
ите родители, когато те не са с тях (например 
като напишат писмо или говорят по телефона). 
Обяснете, че Бог е наш Отец и че ние сме Него-
ви деца; понеже не сме в Неговото присъствие, 
Той ни е дал начин да говорим с Него. Попи-
тайте децата дали знаят как ние говорим с 
Бог. Нека децата повторят след вас, “Мога да се 
моля на Небесния Отец”.

Насърчавайте разбирането: Направете 
копие на книжката на страница 19 на наръч-
ника “ясла”, Вижте малките си деца,. Поканете 
децата да оцветят рисунките. (По- големите деца 

биха могли да напишат на листчетата няколко 
неща, за които са благодарни, и няколко неща, 
за които биха могли да помолят Небесния Отец. 
След това бихте могли да ги поканите да споде-
лят своите идеи с останалите деца.)

Подготовка: Когато 
планирате времето за 
споделяне, прочетете 
всички уроци за месеца. 
След това разпределете 
дейностите, които пла-
нирате да използвате, 
според наличното време 
и нуждите на децата в 
НУД. Например, бихте 
могли да изпълните по-
ловината от продължи-
телна дейност през една 
седмица и да я довършите 
през следващата или да 
повторите по- кратка 
дейност за преговор. 
(Вж. ПНВП, стр. 98–99.)

Планирането на 
дейности, който 

включват децата 
по различни начини, 

подобрява разбирането 
и практическото 

приложение. Например 
в тази дейност 

децата виждат, 
пеят, оцветяват, 
чуват и споделят.

Мога да се моля на Небесния Отец

Започвам  

с думите  

“Наш  

Небесни  

Oтче”. Благодаря Му за 

благословиите.

Моля Го за  

благословии.

В името на Исус 

Христос, амин.

Книжката е на разположение на 
sharingtime. lds. org
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Адаптирайте уроците, 
за да отговорите на 
нуждите и възможнос-
тите на децата (вж. 
ПНВП, стр. 110–117). 
Например през седми-
ца 2, малките деца 
биха могли да научат 
наизуст израза “Бдете и 
молете се непрестанно” 
вместо целия стих.

Образователните 
кътчета позволяват на 
малки групи от деца да 
учат по разнообразни 

начини (вж. ПНВП, стр. 
179). При големи класове 
в НУД образователните 

кътчета могат да се 
изпълнят от учители, 

които се движат 
между групи от деца.

Седмица 2: Писанията ме учат как и кога да се моля.

Представете учението: Помогнете на де-
цата на научат наизуст следното изречение 
от Алма 13:28: “Да се смирите пред Господа, 
да призовавате светото Му име, да бдите и да 
се молите непрестанно”. Обсъдете какво учи 
стихът за това как и кога да се молим.

Насърчавайте разбирането: Помогнете 
на децата да разберат, че ние можем тихо в 
сърцата си да се молим на Небесния Отец по 
всяко време и на всяко място, като следва да 
Му благодарим за нашите благословии и да Го 
молим за помощ. Напишете следните отпратки 
от Писанията на дъската: 3 Нефи 18:19; 3 Нефи 
19:6–8; 3 Нефи 18:15. Също така напишете на 
дъската думите как и кога. Поканете децата да 

намерят стиховете и да обсъдят на какво ни 
учат те за това как и кога следва да се молим. 
Разкажете как Алма и Амулик учат зорамити-
те да се молят (вж. Алма 31; 34:17–27; вж. и 
НУД 4, урок 21). Бихте могли да поканите ня-
колко деца да изиграят историята, докато вие 
я разказвате.

Насърчавайте прилагането на практика: 
Поканете няколко деца да споделят как се чувст-
ват, докато се молят. Нека децата предложат 
някои песни, които учат за молитвата. Изпейте 
няколко от песните и поканете децата да пред-
ложат прости действия, които да заменят една 
или две думи във всяка песен. Например, вместо 
да пеят думите “моля” или “молитва”, те биха 
могли да скръстват ръце.

Седмици 3 и 4: Небесният Отец чува и отговаря на моите молитви.

Представете учението: Нека децата пре-
гледат 3 Нефи 14:7 и Яковово 1:5. Поканете ги 
да открият на какво учат Писанията за молит-
вата. Заедно прочетете стиховете на глас, след 
което децата да споделят какво са научили. 
Поканете децата да кажат “Небесният Отец 
чува и отговаря на моите молитви”.

Насърчавайте разбирането: Разделете 
децата на групи и нека всяка група да посети 
следните образователни кътчета (вж. ПНВП, 
стр. 179). На всяко кътче учителят може да об-
яснява един от начините, по които Небесният 
Отец отговаря на нашите молитви, и да позволи 
на децата да споделят как на техните молитви 
е било отговорено. Бихте могли да планирате 
две кътчета за една седмица и другите две за 
следващата.

• Кътче 1: Понякога на молитвите се отго-
варя чрез мисли или идеи, които могат да 
дойдат в нашите умове и сърца (вж. У. и З. 
8:2). Споделете как това се е случвало във 
вашия живот или разкажете за Енос (вж. 
Енос 1:4–5, 10; вж. и Вижте малките си де-
ца, стр. 17).

• Кътче 2: Небесният Отец може да изпол-
зва други хора, за да отговори на нашите 
молитви. Споделете как някой е отговорил 
на вашите молитви или разкажете как 
президент Томас С. Монсън отговорил на 
молитвата на Бен и Емили Фулмър (вж. 
Conference Report, окт. 2003 г., стр. 63; или 
Лиахона, ноем. 2003 г., стр. 58–59).

• Кътче 3: Отговори на молитви могат да 
дойдат чрез словата на Христос, така как-
то те се намират в Писанията (вж. 2 Нефи 
32:3). Споделете как вие сте получили от-
говор, като сте чели от Писанията.

• Кътче 4: Отговорите на молитвите могат 
да дойдат чрез ученията на пророците от 
последните дни (вж. У. и З. 1:38). Покажете 
на децата издание на Лиахона or the Звез-
дичка и им кажете, че те могат да открият 
ученията на пророците от последните дни в 
църковните списания. Споделете как сте по-
лучили отговор на вашата молитва, докато 
сте слушали обща конференция или сте чели 
словата на пророците от последните дни.
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Ноември Благоговението е обич и 
уважение към Бог
“Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум” (Матея 22:37).

Допълнете предложените тук идеи с ваши собствени. Планирайте начини да представите 
учението на децата и да им помогнете да го разберат и прилагат в живота си. Запитайте се, 
“Какво ще направят децата, за да учат и как аз мога да им помогна да почувстват Духа?”

Седмица 1: Благоговението е обич и уважение към Бог.

Представете учението: Покажете снимка 
на дете, което се моли, и обяснете, че детето 
показва обич и уважение към Бог. Кажете на 
децата, че имате предвид една дума от двана-
десет букви, която означава обич и уважение 
към Бог. Нарисувайте дванадесет чертички 
на дъската, по една за всяка буква в думата 
благоговение, и поканете децата да започнат да 
отгатват букви. Когато познаят правилните 
букви, попълнете ги над чертичките. Може да 
поискате помощта на голямо дете. Покажете 
снимката на по- малките деца и ги попитайте 
по какво разбират, че детето показва благого-
вение. Нека децата кажат заедно, “Благогове-
нието е обич и уважение към Бог”.

Насърчавайте разбирането: Поканете 
децата да отворят своите Писания и да проче-
тат Иоана 14:15. (Ако миналата година децата 
са учили този стих наизуст, бихте могли да ги 
поканите да го кажат.) Попитайте децата как 
показваме своята обич към Исус Христос. 

Насърчавайте прилагането на практика: 
Разделете децата на малки групи и ги покане-
те да обсъдят начините, по които те могат да 
покажат благоговение към Небесния Отец и 
Исус Христос в една от следните ситуации: ко-
гато са на Църква, когато се молят и когато са 
у дома или с приятели. Малките деца могат да 
направят рисунки, показващи какво те могат да 
направят. Нека няколко деца споделят своите 
идеи с цялата група. Насърчете ги да споделят 
идеите си със своите семейства у дома.

Седмица 2: Благоговението по време на причастието ми помага да 
помня Исус Христос.

Насърчавайте разбирането и практи
ческото приложение: Поканете епископа 
или президента на клон и няколко носители 
на Аароновото свещеничество да учат децата 
за причастието. Ако е възможно, бихте могли 
да ги помолите да заведат децата в сградата за 
събрания и да им кажат какво символизира 

причастието, да им покажат масата за при-
частие, мястото, където коленичат и казват 
молитвата, и покривката, закриваща причас-
тието. Поканете друг носител на Аароновото 
свещеничество да обясни какво прави той, за 
да разнася причастието на събралите се всяка 
седмица и защо това е една свята привилегия. 

Попитайте децата какво правят но-
сителите на свещеничеството при 
благославяне на причастието, за да 
покажат уважение към Бог (коле-
ничат за молитва, покриват при-
частието с бяла покривка, обличат 
се и действат по благоговеен на-
чин). Поканете децата да споделят 
какво могат да правят, за да показ-
ват уважение към Исус Христос 
при отслужване на причастието.

Когато каните 
гост- говорители в НУД, 

напомняйте им тяхното 
послание да бъде просто, 

така че децата да 
го разберат. Всички 

гост- говорители трябва 
да бъдат одобрени 

от епископството.

Преговаряйте: Свър-
зването на дадено уче-
ние с физическа дейност 
или нагледен материал 
ще помогне на децата 
да го запомнят (вж. 
ПНВП, стр. 182–183). 
Втората дейност през 
седмица 1 помага на де-
цата да помнят, че бла-
гоговението е свързано с 
обичта към Бог. 
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Седмица 3: Мога да показвам благоговение към свети места и неща.

Представете учението: Напишете на 
дъската “Мога да показвам благоговение към 
свети места и неща” и поканете едно от децата 
да го прочете на целия клас. Поканете децата 
да затворят очи и да вдигнат ръце, 
ако могат да чуят как изпускате 
монета или копче. Кажете на 
децата, че църковната сграда 
е свято място и да седим спо-
койни и слушаме внимателно е 
начин да показваме нашето бла-
гоговение.zПоканете децата да споделят още 
няколко начина, по които могат да показват 
благоговение в църковните сгради.

Насърчавайте разбирането: Покажете 
снимка на Моисей и горящия храст в Изход 
3:1–10. Прочетете на глас стих 5 и поканете 

децата да разберат защо Господ поискал от 
Моисей да свали обувките си. Обяснете, че не е 
необходимо да сваляме обувките си, за да пока-
жем благоговение, но че има много неща, които 
можем да правим, за да покажем благоговение 
към свети места и неща.

Насърчавайте прилагането на практика: 
Покажете някои от следните картини: храм 
или църковна сграда, дом, семейство, молещ се 
човек, дете, Писания, група деца, клас от НУД и 
причастието. Сложете голямо покривало пред 
всички картини и махнете една от тях. Отмес-
тете покривката и поканете децата да кажат 
коя е липсващата картина. Покажете липсваща-
та картина и поканете децата да споделят един 
начин, по който могат да покажат благоговение 
или уважение към мястото или предмета на 
картината. Повторете с останалите картини.

Седмица 4: Благоговението към Бог ми помага да обичам и 
уважавам другите хора.

Насърчавайте разбирането: Изпейте 
следните песни. След всяка песен обсъдете 
дадените въпроси.

• Повторете изречението “Когато показвам 
благоговение, това се вижда по моите думи 
и дела”. Попитайте: Кои са някои от ду-
мите или изразите, показващи уважение 
към Небесния Отец и другите хора? Кои са 
някои от нещата, които мога да правя, за да 
показвам уважение към другите хора?

• “Доброто започва от мен” (ХДП, стр. 63). 
Попитайте: Кои са някои от начините, по 
които можем да бъдем добри към нашите 
приятели?

• Попитайте: Кои са някои от хората, които 
имат нужда от нашата доброта? Как можем 
да бъдем добри към тях?

Учете чрез пример 
как се показва обич и 
уважение към други-
те хора (вж. ПНВП, 
стр. 18–19). Служете 
на учителите в НУД, 
като ги насърчавате и 
подкрепяте. След това 
помогнете на децата да 
разберат как те могат 
да се обичат и насърча-
ват едни други.

Какво ще правят 
децата, за да учат? 
Задавайте си този 
въпрос, като подготвяте 
дейности, които ще 
помагат на децата 
да учат чрез участие. 
Например, третата 
дейност през седмица 
3 позволява на всички 
деца да участват, 
като обсъждат, 
гледат картини и 
споделят идеи.
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Декември

Писания: Четенето 
направо от Писанията 
може да помогне на 
децата да свикнат с 
езика в Писанията. Не 
пропускайте да давате 
определения на трудни 
думи и понятия. (Вж. 
ПНВП, стр. 50–51.)

Забележка: Спаси-
телят не трябва да 
бъде представян от 
децата, освен в сцена на 
Рождеството.

Писанията ме учат за раждането и 
Второто пришествие на Спасителя
“Защото Човешкият Син ще дойде в славата на Отца Си със Своите ангели; и тогава ще въздаде 
всекиму според делата му” (Матея 16:27).

Допълнете предложените тук идеи с ваши собствени. Планирайте начини да представите 
учението на децата и да им помогнете да го разберат и прилагат в живота си. Запитайте се, 
“Какво ще направят децата, за да учат и как аз мога да им помогна да почувстват Духа?”

Седмица 1: Пророците пророкували за раждането на Исус Христос.

Насърчавайте разбирането: Разделете де-
цата на пет групи. На всяка група дайте едни 
от следните стихове и някакъв реквизит или 
прост костюм, с който да представят съответ-
ния пророк: Исаия 7:14; 9:6 (Исаия); 1 Нефи 
11:14–21 (Нефи); Мосия 3:5, 8 (Цар Вениамин); 
Алма 7:9–10 (Алма); Еламан 14:2–6 (Самуил). 
Поканете всяка група да прочете и обсъди 

какво е казал пророкът за раждането на Хрис-
тос. Нека едно дете от всяка група използва 
реквизита или костюма, за да представи про-
рока и да каже на останалите деца кой е про-
рокът, който то представя, като разкаже какво 
е казвал този пророк за раждането на Исус. 
Изпейте “Бог ни възлюби” (Химни, № 114).

Седмица 2: Исус Христос се родил.

Насърчавайте разбирането: Изпейте за-
едно първия куплет на “Тиха нощ” (Химни, № 
128). Разделете децата на три групи и на всяка 
група дайте по един куплет. Поканете децата 
да направят рисунки по дадения им куплет. 
Изпейте цялата песен, като поканите децата 
да вдигнат картините си, когато стигнат до 
своя куплет.

Седмица 3: Исус Христос един ден ще се завърне на земята.

Представете учението: Напишете всяка 
от следните фрази на малки ленти с думи: 
Защото, Човешкият, Син ще, дойде в, славата 
на, Отца Си. (Лентите с думи са на разпо-
ложение на sharingtime. lds. org.) Разбъркайте 
лентите на дъската и поканете децата да ги 
подредят. (Бихте могли да направите няколко 
комплекта ленти с думи и да разделите децата 
на групи.) Когато децата подредят правилно 
фразите, нека проверят своя отговор, като 
прочетат Матея 16:27.

Насърчавайте разбирането: Поканете 
четири деца да дойдат отпред и да покажат 
картини на Самуил Ламанита, раждането на 
Исус, как Исус проповядва и Неговото Второ 
пришествие. Обсъдете всяка картина с децата. 
Поканете децата, които държат картините, да 
застанат разбъркано. Поканете останалите деца 

да им казват къде да отидат, за да подредят 
картините хронологично.

Насърчавайте прилагането на практика: 
Начертайте линия през средата на дъската. 
Най- отгоре напишете “Исус Христос един ден 
ще се завърне на земята”. В едната половина на-
пишете следните въпроси. В другата половина 
напишете стиховете разбъркано.

• Кои са някои от знаменията, които ще се 
случат, когато Исус дойде отново? (Джозеф 
Смит—Матея 1:33, 36–37)

• Кога Спасителят ще дойде отново? (Джозеф 
Смит—Матея 1:38–40)

• Защо трябва да се подготвим за Второто 
пришествие? (У. и З. 38:30)

• За колко време Спасителят ще живее на зе-
мята? (У. и З. 29:11)
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Картините са на разположение на sharingtime. lds. org
Различни възрастови 
групи: Планирайте вре-
мето за споделяне така, 
че то да ангажира и 
големите, и по- малките 
деца (вж. ПНВП, стр. 
110–117). Например, 
втората дейност през 
седмица 3 ще пасне 
по- добре на малките 
деца, защото използва 
картини, за да изложи 
просто понятие. За пър-
вата дейност през тази 
седмица бихте могли 
да поканите големите 
деца да помогнат на по- 
малките да подредят 
лентите с думи.

Използването на картини или други нагледни материали помага 
на децата да свържат принцип или учение с образ в ума си, което 
увеличава способността им да разберат и запомнят наученото.

Поканете децата да работят със своя учител, 
за да съпоставят въпросите с отговорите. За-
едно обсъдете отговорите. (Вж. и Предани ще 

сме на вярата, 2004 г., стр. 24–25.) Попитайте 
децата как те могат да се подготвят за Второто 
пришествие.

Седмица 4: За да се подготвя за Второто пришествие, аз ще следвам 
Исус Христос.

Насърчавайте разбирането: Кажете на 
децата, че Исус често учел с притчи, изпол-
звайки познати предмети и ситуации, за да 
покаже скрита духовна истина. Накратко раз-
кажете за десетте девици (вж. Матея 25:1–13; 

вж. и “The Parable of the Ten Virgins,” Ensign, 
март 2009 г., стр. 48–49). Обяснете, че тази 
притча сравнява Второто пришествие на Исус 
Христос със сватба. Поканете няколко деца да 
представят сценка въз основа на притчата. По-
питайте децата, които играят мъдрите девици, 
как се чувстват, като знаят, че са подготвени, 
и обсъдете колко е важно да се подготвим за 
повторното идване на Спасителя.

Насърчавайте прилагането на практика: 
Нарисувайте на дъската светилник. Обсъдете 
как следването на Исус Христос чрез всекиднев-
ни добри дела е като да слагаме масло в своите 
светилници. Нека децата назоват няколко на-
чина те да следват 
Исус Христос, като 
например да служат 
на другите, да плащат 
десятък и да се мо-
лят. Обяснете, че това са неща, които те лично 
трябва да свършат; други хора не могат да ги 
свършат вместо тях. Дайте на всяко дете лист 
хартия, отрязан във формата на голяма капка 
масло. Поканете тях (или техните учители) да 
напишат “За да се подготвя за Второто пришест-
вие, аз ще следвам Исус Христос като ” 
на листовете си. Поканете децата да попълнят 

празното място или да нарисуват нещо, 
което могат да правят, за да се под-

готвят за Второто пришествие. На-
сърчете децата да отнесат своите 
листове у дома и да споделят със 
семействата си какво са научили.

За  
да се  

подготвя  
за Второто  

пришествие, аз  
ще следвам Исус  

Христос като  
 

Картината е на разположение на sharingtime. lds. org

Светилникът и капката са на разположение на sharingtime. lds. org

https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=bul
https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=bul
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Как да използваме музика в НУД
Целта на музиката в НУД е да учи децата за Евангелието на Исус Христос и да им помог-
не да живеят според него. Песните правят ученето по- приятно, помагат на децата да на-
учават и помнят евангелски истини и канят Духа.

Следва описания на похвати, чрез които да научите децата на някоя песен. Примерите 
ще ви помогнат с песни, предложени в тази програма. За допълнителни идеи прегледай-
те раздела “Как да използваме музика в НУД” в програмата за 2015 г.

Привличане на вниманието на децата

Преди да започнете с песента, се погрижете 
да привлечете вниманието на децата. Можете 
да привличате тяхното внимание, като изпол-
звате нагледни материали — картини, прости 
предмети или самите деца. Също така можете 
просто да промените тона на гласа си. Дейнос-
тите за привличане на вниманието следва да 
бъдат кратки и да водят директно към песен-
та. Например:

• Преди да изпеете “Да видя храма искам” 
(ДП, с.99), поканете децата да вдигнат 
ръка, ако са виждали храм. Поканете ги 
докато пеят да помислят как се чувстват, 
когато гледат храм.

• Децата могат да бъдат отлично нагледно 
помагало. Поканете ги да ползват прост рек-
визит като вратовръзки или Писания, за да 
представят мисионерите, докато пеят “Ще за-
несем на света Неговата истина” (ДП, с. 92).

Канете децата да слушат

Когато поканите децата да слушат за отговор на 
даден въпрос, вие им помагате да научат думи-
те и посланието на песента. Бихте могли да ги 
каните да слушат за отговори на въпроси като 
“кой?” “какво?” “къде?” “кога?” или “защо?” Също 
бихте могли да поканите децата да слушат за 
ключови или римуващи се думи или да броят 
на пръсти колко пъти изпяват дадена дума.

Докато учите децата на “If I Listen with My Heart” 
(стр. 28 в тази програма), напишете един от 
следните въпроси на дъската: “Къде мога да чуя 
гласа на Спасителя?” “Кой ни учи как да живеем 
праведно?” “Кой ни говори тихо?” Поканете де-
цата да търсят отговора, докато пеят и да дадат 
сигнал (като скръстят ръце, изправят се или 
пипнат ушите си), когато изпеят отговора. Нека 
децата изпеят отговора с вас няколко пъти. На-
пишете друг въпрос на дъската и повторете.

Упражнявайте пес-
ните у дома, така че 
когато учите децата, 
да може да гледате тях, 
не в книгата си.

Не усложнявайте 
нагледните 
помагала. Това 
позволява на 
децата да се 
съсредоточат 
на посланието 
на песента, 
а Духът има 
възможността 
да свидетелства, 
че изпятото 
е истина.
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Чувам
Слушам

Ангажирайте децата

Докато пеете, ангажирайте децата по най- 
различни начини. Например:

• Канете децата да измислят прости действия 
с ръце, които да им помагат да помнят ду-
мите и посланието на песента (вж. “В помощ 
на музикалния ръководител” на стр. 7).

• Поканете децата да си представят, че са ми-
сионери, докато пеят “We’ll Bring the World 
His Truth”. Поканете ги да маршируват на 
място или из стаята и да държат своите Пи-
сания, докато пеят.

• Преди да изпеете “If I Listen with My Heart,” 
дайте на всяко дете хартиено сърце и го по-
канете да напише “слушам” от една страна и 
“чувам” от другата. Обяснете, че тези думи 
се повтарят някол-
ко пъти в песента. 
Поканете децата да 
показват правилна-
та страна на сър-
цето, докато пеят 
тази дума.

Пейте, пейте, пейте

Децата учат песни най- добре, когато ги слу-
шат и пеят отново и отново.

Преговаряйте и пейте песни по най- различни и 
забавни начини. Например:

• Канете децата да започнат да учат мелоди-
ята на нова песен, като я слушат или си я 
тананикат по време на прелюдията.

• За да преговорите “Ще следвам Божия план” 
(ДП, с. 86), направете няколко знака. На 
всеки знак напишете различна дума от пе-
сента. Покажете знака и кажете на децата, 
че когато пеят, те не трябва да изговарят 
тази дума. Повторете с останалите знаци.

• От хартия или картон направете куб и на 
всяка страна напишете различен начин, по 
който може да се пее (например, с пляскане, 
с движения на ръцете, тихо пеене, да пеят 
само момчета, само момичета, с тананикане 
на мелодията). На друг куб напишете загла-
вията на някои песни на НУД, които децата 
изучават. Поканете едно от децата да хвърли 
единия куб, за да определи как ще се изпее 
песента, а друго да хвърли другия куб, за да 
определи коя песен ще се пее.

Нови песни: Когато 
представяте нова песен 
на децата, първо им я 
изпейте. Децата нау-
чават нова песен най- 
добре, когато я чуят 
няколко пъти, преди да 
започнат да я пеят.

Подготвяйте се да 
преподавате евангелско-
то послание на дадена 
песен, като прочитате 
стиховете, дадени в 
Детски песни.

Децата ще 
чувстват вашата 

обич и ентусиазъм 
към Евангелието, 

когато пеете 
с тях. Когато 

споделяте своето 
свидетелство за 

Спасителя, те ще 
могат да чувстват 

също и Неговата 
обич към тях.

Моделът за куб е разположение на sharingtime. lds. org

Сърцата са на разположение на 
sharingtime. lds. org
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Адаптиране на  
уроците: Може да е 
необходимо да адапти-
рате времето за спо-
деляне за деца с недъзи. 
Вж. sharingtime. lds. org 
за някои примери как да 
направите това.

За повече информа
ция как да помагате на 
деца със специални нуж-
ди, вж. lds. org/ pa (щрак-
нете на Primary, после 
на Teaching All Children, 
Including Those with 
Disabilities); Преподава-
нето—няма по- велико 
призование, стр. 38–39; 
и disabilities. lds. org.

Преподаване на деца с недъзи
Спасителят учи, “всички твои чеда ще бъдат поучавани от Господа, и голям ще бъде мирът на 
чедата ти” (3 Нефи 22:13).

Ръководителите в НУД имат важната отговорност да преподават Евангелието на Исус 
Христос на всички деца, включително на децата с недъзи. НУД е място, където всяко 
дете следва да бъде добре дошло, обичано, подхранвано и ангажирано. В тази ат-
мосфера е по- лесно за всички деца да разберат обичта на нашия Небесен Отец и Исус 
Христос и да почувстват и разпознаят влиянието на Светия Дух.

Всяко дете е ценно за Бог. Всяко има нужда от обич, уважение и 
подкрепа.

Съветвайте се с другите, когато полагате уси-
лия да посрещнете нуждите на деца с недъзи, 
посещаващи вашето НУД.

 1. Съветвайте се с родителите на  
детето. Обикновено родителите познават 
децата си по- добре от всеки друг. Те могат 
да ви научат да посрещате техните нужди, 
да задържате вниманието им и кои са люби-
мите им начини за учене. Например, някои 
деца откликват особено добре на музиката, 
други на разказване на истории, на карти-
ни, стихове от Писанията или движение. 
Използвайте набор от различни методи за 
преподаване, като не пропускате методите, 
чрез които детето се учи най- добре.

 2. Съветвайте се с други ръководители 
и учители в НУД. Молете си и работете 
заедно, за да намерите начин да помогнете 
на всяко дете да научи Евангелието на Исус 
Христос и да се почувства обичано.

 3. Съветвайте се с съвета на района. 
Ръководителите на свещеничеството и по-
мощните организации могат да имат идеи за 
това как да се помага на деца със специални 
нужди. В един район групата висши свеще-
ници предложили да осигурят “дядо за Не-
делното училище за деца”, който 
всяка седмица да седи с малко 
момче, което страдало от 

аутизъм. (В най- добрия случай това е един 
и същ човек всяка седмица.) Това помогнало 
на момчето да се съсредоточава в урока и да 
се чувства обичано.

Старейшина М. Ръсел Балард учи, “Опреде-
лено онези от нас, на които са били поверени 
скъпи деца, са получили свещено, благородно 
настойничество, защото ние сме онези, които 
Бог е определил да обграждат днешните деца с 
любов и с огъня на вярата и на разбирането за 
това кои са те” (“Great Shall Be the Peace of Thy 
Children”, Ensign, апр. 1994 г., стр. 60).

Някои деца с недъзи биха откликнали 
положително на нагледни знаци. 

Използвате знаци, подобни на показните 
тук, за да им покажете кога е време 

за молитва, мълчание или пеене.

Картината е на разположение на 
sharingtime. lds. org

Фигурите са на разположение на 
sharingtime. lds. org

https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=bul
https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=bul
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åéàíÖ ÖÇÄçÉÖãëäà ëíÄçÑÄêíà


ôÂ ÒÎÂ‰‚‡Ï ÔÎ‡Ì‡ Ì‡ çÂ·ÂÒÌËfl éÚÂˆ Á‡ ÏÂÌ. 


ôÂ ÔÓÏÌfl ÏÓfl Á‡‚ÂÚ ÔË Í˙˘ÂÌËÂÚÓ Ë ˘Â ÒÂ ‚ÒÎÛ¯‚‡Ï ‚ ë‚ÂÚËfl ÑÛı. 


ôÂ ËÁ·Ë‡Ï Ô‡‚ËÎÌÓÚÓ. áÌ‡fl, ˜Â ÏÓ„‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÍ‡fl, ÍÓ„‡ÚÓ Ì‡Ô‡‚fl „Â¯Í‡.
ôÂ ·˙‰‡ ˜ÂÒÚeÌ Ò çÂ·ÂÒÌËfl éÚÂˆ, Ò ‰Û„ËÚÂ Ë Ò˙Ò ÒÂ·Â ÒË. 


ôÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ï ËÏÂÌ‡Ú‡ Ì‡ çÂ·ÂÒÌËfl éÚÂˆ Ë Ì‡ àÒÛÒ ïËÒÚÓÒ Ò ·Î‡„Ó„Ó‚ÂÌËÂ.


çflÏ‡ ‰‡ Û„‡fl ËÎË ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ï „Û·Ë ‰ÛÏË. Ç ÌÂ‰ÂÎÌËfl ‰ÂÌ 
˘Â ‚˙¯‡ ÓÌÂÁË ÌÂ˘‡, ÍÓËÚÓ ˘Â ÏË ÔÓÏ‡„‡Ú ‰‡ ÒÂ ˜Û‚ÒÚ‚‡Ï 


ÔÓ-·ÎËÁÓ ‰Ó çÂ·ÂÒÌËfl éÚÂˆ Ë àÒÛÒ ïËÒÚÓÒ. 


ôÂ ÔÓ˜ËÚ‡Ï Ó‰ËÚÂÎËÚÂ ÒË Ë ˘Â ‰‡‚‡Ï Ò‚Ófl ‰flÎ 
‚ ÛÍÂÔ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÓÂÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó. 


ôÂ Ô‡Áfl Ò‚Ófl ÛÏ Ë Ò‚ÓÂÚÓ ÚflÎÓ Ò‚Â˘ÂÌË Ë ˜ËÒÚË Ë ÌflÏ‡ 
‰‡ ‚ÁÂÏ‡Ï ÓÚ ÌÂ˘‡, ÍÓËÚÓ Ò‡ ‚Â‰ÌË Á‡ ÏÂÌ. 


ôÂ ÒÂ Ó·ÎË˜‡Ï ÒÍÓÏÌÓ, Á‡ ‰‡ ÔÓÍ‡Á‚‡Ï Û‚‡ÊÂÌËÂ 
Í˙Ï çÂ·ÂÒÌËfl éÚÂˆ Ë Í˙Ï ÒÂ·Â ÒË. 


ôÂ ˜ÂÚ‡ Ë „ÎÂ‰‡Ï Ò‡ÏÓ ÌÂ˘‡, ÍÓËÚÓ ÒÂ ı‡ÂÒ‚‡Ú Ì‡ çÂ·ÂÒÌËfl éÚÂˆ. 


ôÂ ÒÎÛ¯‡Ï Ò‡ÏÓ ÏÛÁËÍ‡, ÍÓflÚÓ ÒÂ ı‡ÂÒ‚‡ Ì‡ çÂ·ÂÒÌËfl éÚÂˆ. 


ôÂ Ú˙Òfl ‰Ó·Ë ÔËflÚÂÎË Ë ˘Â ÒÂ ÓÚÌ‡ÒflÏ Ò ‰Ó·ÓÚ‡ Í˙Ï ‰Û„ËÚÂ. 


ôÂ ÊË‚Âfl ÒÂ„‡ Ú‡Í‡, ˜Â ‰‡ ·˙‰‡ ‰ÓÒÚÓeÌ ‰‡ ÓÚË‰‡ ‚ ı‡Ï‡ 
Ë ‰‡ ËÁ‚˙¯‡ Ò‚ÓflÚ‡ ˜‡ÒÚ ‰‡ ËÏ‡Ï ‚Â˜ÌÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó. 


Äá ëöå ÑÖíÖ çÄ ÅéÉ


áÌ‡Ï, ˜Â çÂ·ÂÒÌËflÚ éÚÂˆ ÏÂ Ó·Ë˜‡ Ë ‡Á ÉÓ Ó·Ë˜‡Ï.
åÓ„‡ ‰‡ ÒÂ ÏÓÎfl Ì‡ çÂ·ÂÒÌËfl éÚÂˆ ‚ËÌ‡„Ë, Ì‡‚ÒflÍ˙‰Â.


éÔËÚ‚‡Ï ÒÂ ‰‡ ÔÓÏÌfl Ë ‰‡ ÒÎÂ‰‚‡Ï àÒÛÒ ïËÒÚÓÒ. 
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