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Pagtudlo Ginamit Kini nga Manwal 

Kini nga manwal adunay mga leksyon alang sa pagtudlo sa mga bata nga mag-edad og 
tres anyos inig ka 1 sa Enero. Ang mga titser mahimong mogamit sa manwal alang sa mga 
bata nga nag-edad og 18 ka bulan ngadto sa tres anyos. Kon ang mga bata nga wala pay 
tres anyos moapil og Primary, kinahanglang adto sila sa klase sa nursery lahi gikan sa mga 
tres anyos gawas kon ang ward o branch gamay ra kaayo. Kon adunay sobra sa walo o 
napulo ka mga bata nga parehog edad sa usa ka ward o branch, mahimong bahinon ang 
klase. 
Kinahanglang basahon sa mga titser sa nursery ang "Paggamit sa Manwal diha sa 
Nursery," sugod sa pahina x, dugang niini nga seksyon. 
Kinahanglang magmainampoon ang mga lider ug mga titser kon unsaon nga maorganisar 
pag-ayo ang mga klase ug magamit ang mga leksyon ug mga kalihokan niini nga manwal 
aron matubag ang mga panginahanglan sa mga bata sa ilang mga ward o branch. 

Ang mga bata nga magtres anyos inig 1 sa Enero apil niining klase sa tres anyos. 
Katuyoan 
Ang katuyoan sa klase sa tres anyos nga mga bata mao ang pagtabang sa mga bata nga 
makapalambo og pagsabut ug gugma alang sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo, ma-
kaapil sa positibo nga mga kasinatian sa Primary, ug mobati sa kabililhon sa kaugalingon. 
Pag-ampo 
Kada klase kinahanglang sugdan ug tapuson sa pag-ampo sa usa ka bata. Sa kasagaran 
ang pangbukas nga pag-ampo himoon sa sinugdanan sa leksyon, ug ang panapos nga 
pag-ampo himoon sa pagkahuman sa klase. Tudloi ang mga bata nga mohatag og mubo, 
simpol nga mga pag-ampo. Tabangi sila kon gikinahanglan. 
Iskedyul sa Oras 
Kining klaseha naghatag og hinayhinay nga transisyon gikan sa klase sa nursery ngadto 
sa regular nga Primary. Sa unang bahin sa tuig, mas maayo nga ang nag-edad og tres an-
yos adunay panahon sa pagpakigbahin og kalihokan sa ilang kaugalingong klasrom. Sa 
nahibiling bahin sa tuig, mahimo silang makig-uban sa ubang mga bata sa Primary. Ang 
kahingkod sa mga bata diha sa klase maoy makadeterminar kon duna bay kausaban sa 
klase. Obserbahi ang mga bata kon sila andam na ug konsultaha ang kapangulohan sa 
Primary aron madeterminar kanus-a ang kausaban himoon. Ang mga bata nga nag-edad 
og tres anyos mahimong moapil sa pagsugod ug panapos nga tulumanon uban sa laing 
mga bata sa Primary sa tibuok tuig. 
Ang Primary sa kasagaran molungtad og 1 ka oras ug 40 ka minutos. Ang pagsugod ug 
panapos nga tulumanon molungtad og 20 ka minutos, 5 ka minutos alang sa mga bata 
nga moadto sa ilang mga klasrom. Kon ang mga bata nga nag-edad og tres anyos maghi-
mo sa ilang panahon sa pakigbahin sa ilang kaugalingong klasrom, 75 minutos ang gidu-
gayon sa klase. Ang mosunod nga gisugyot nga iskedyul mahimong usbon sumala sa 
lokal nga mga panginahanglan: 
Oras sa Pag-abiabi: 10-15 ka minutos 
Oras sa Leksyon: 25-30 ka minutos 
Oras sa Pagpakigbahin ug kalihokan: 20-25 ka minutos 
Oras sa Pagtapos: 10-15 ka minutos 
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Kon ang mga bata nga nag-edad og tres anyos motambong sa oras sa pagpakigbahin 
uban sa ubang mga bata sa Primary, ang oras sa klase molungtad og 40 ka minutos ug 
maglangkob sa oras sa leksyon ug mubo nga mga oras sa pag-abiabi ug panapos. 
Oras sa Pag-abiabi: Ang katuyoan sa oras sa pag-abiabi mao ang pagtugot sa mga bata 
sa pagpakigsulti ug motubag sa titser ug sa usag usa sa laing inpormal nga sitwasyon. 
Ang mga bata mas mobati nga sigurado ug mas positibo nga anaa sa Primary kon gawas-
non silang maglihoklihok niining orasa. 
Tabangi ang mga bata nga mobati nga giabiabi ug komportable diha sa klase. Ipakita ang 
gugma, pagkasinsero, ug respeto pinaagi sa imong mga pulong ug mga aksyon. Hisguti 
ang mga panginahanglan ug mga interes sa mga bata. Angay nga mga hilisgutan mahi-
mong maglakip sa: 
• Bag-ong mga kasinatian sa mga kinabuhi sa mga bata, sama sa bag-ong anak diha sa 

panimalay o pagpanuroy sa pamilya. 
• Espesyal nga mga holiday. 
• Ang kahimtang sa panahon. 
• Pag-obsebar sa kinaiyahan. 
• Sosyal nga mga abilidad sama sa pagpaminaw, pagpakigbahin, o pagpakita og 

maayong pamatasan. 
• Buhat sa kaayo. 
Balak inubanan sa mga aksyon sa mga tudlo, ug pag-exercise, ug mga kanta mahimong 
gamiton niining higayona sa pagtabang sa mga bata nga maundang ang pagkalihokan. 
Oras sa Leksyon: Sunda ang kinatibuk-ang outline sa leksyon, mopahaum niini kon gikina-
hanglan alang sa inyong klase. Ipahaum sa pagsabut ug interes sa mga bata. Pagpili og 
mga istorya ug mga kalihokan nga makatudlo sa mga miyembro sa klase sa importanting 
mga baruganan sa leksyon. Pagpili gikan sa seksyon sa "Mga Kalihokan sa Pagpalambo" 
og bisan unsang mga kalihokan nga sa inyong pagtuo nga makaayo sa mga bata sa 
imong klase. Gamita kini nga mga kalihokan kon kanus-a nimo gusto sa panahon sa lek-
syon. Ang mga bata makat-on pag-ayo pinaagi sa pagsublisubli, mao nga mahimo ni-
mong gamiton ang sama nga kalihokan, kanta, istorya, o kasulatan sobra sa makausa 
sa panahon sa leksyon o sa mosunod nga mga leksyon. 
Isunod-sunod pagtudlo ang mga leksyon, gawas sa mga leksyon 45 ug 46 (Pasko sa 
Pagkabanhaw ug Pasko). 
Oras sa Pagpakigbahin ug Kalihokan: Kon ang mga bata adunay panahon sa pagpakigba-
hin kay sa makig-uban sa laing mga bata sa Primary, gamita ang mga kalihokan diha sa 
mga leksyon ug diha sa seksyon sa "Mga Kalihokan sa Pagpalambo" alang sa panahon 
sa pagpakigbahin. Mahimo nimong balikon ang paborito nga mga kalihokan sa mga bata 
sa miaging mga leksyon. Paggahin og panahon para sa pagkanta sa mga kanta sa 
Primary (tan-awa sa "Musika sa Klasrom," p. vii.). Awhaga ang mga bata sa pag-apil ug 
sa pagpakigbahin sa ilang mga ideya sa usag usa. 
Kon makasugod na sa pagtambong ang mga bata nga nag-edad og tres anyos sa pana-
hon sa pagpakigbahin uban sa laing mga bata sa Primary, mahimo silang hangyoon sa 
paghatag og presentasyon sa panahon sa pagpakigbahin. Pagplano og simpol nga pre-
sentasyon nga makapaapil sa tanang mga bata sa klase. Ikaw mahimong: 
• Motabang sa mga bata nga modrama sa usa ka istorya o sitwasyon gikan sa usa sa 

mga leksyon. 
• Pagamita ang mga bata og mga litrato aron matabangan nga makaistorya og istorya 

gikan sa usa sa mga leksyon. 
• Pasultiha ang mga bata og kasulatan o hunahuna mahitungod sa usa ka baruganan 

sa ebanghelyo. 
• Pakantaha ang mga bata og kanta mahitungod sa baruganan nga gitudlo. 
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Oras sa Panapos: Ribyuha ug itingub ang importanting mga ideya sa leksyon. Hisguti ang 
usa o duha ka mubo nga mga pulong sa kasulatan gikan sa leksyon, ug hatagig gibug-
aton ang importanting mga ideya aron ang mga bata makahimo sa pagpakigbahin niini 
sa ila. Pag-imbitar og usa ka bata nga mohatag og panapos nga pag-ampo. 

Ang labing importanting butang nga hinumduman sa pagtudlo sa gagmayng mga bata 
mao ang pag-ila ug paghigugma kanila. Ilha ug gamita ang mga ngalan sa miyembro sa 
imong klase kon makigsulti ikaw kanila. Pakigsulti nila sa personal ug pagpakisayud sa 
ilang mga kinabuhi. Pangitag paagi nga makaapil sila sa mga leksyon ug personal nilang 
magamit ang mga leksyon. Ipakita ang tukma nga gugma ug interes sa tanang mga bata 
sa imong klase. 
Ang ikaduhang butang mao ang pag-andam. Sugdi ang pag-andam sa kada leksyon usa 
ka semana sa dili pa kini itudlo. Basaha ang tibuok leksyon, dayon tun-i kini sa mainampo-
ong paagi aron madeterminar ang labing maayong paagi sa pagtudlo sa mga baruganan 
ngadto sa mga bata sa imong klase. Pagpili og mga kalihokan sa pagpalambo aron 
ikadugang sa mga kalihokan sa leksyon ug aron magpadayon ang interes ug pag-apil sa 
mga bata. Pagplano og daghang mga klase sa kalihokan ug dayon andam nga mopahia-
ngay sa paggamit niini sa pagtubag sa mga panginahanglan sa mga bata. Tun-i pag-ayo 
ang leksyon aron dili ka na mobasa pa sa manwal. Kutob sa mahimo tan-awa ang mga 
mata sa mga bata. Pag-ampo kanunay samtang mag-andam ikaw sa kada leksyon, ug 
paninguhaa nga ikaw giyahan sa Espiritu samtang mag-andam ka ug magtudlo. 

Samtang ikaw magtudlo sa mga bata sa mga baruganan sa ebanghelyo, kinahanglan 
imong awhagon ang mga bata sa paghigugma sa ebanghelyo. Ang mosunod nga mga 
sugyot makatabang kanimo nga malingaw ang mga bata sa imong klase sa Primary: 
• Hatagig daghang kahigayunan ang mga bata nga mosulti ug moapil. 
• Paminawa ang mga bata kon mosulti, ug paningkamuti nga makatubag sa maayong paagi. 
• Pagmadasigon. Kon ang titser malingaw sa Primary, ang mga bata malingaw sad sa Primary. 
• Sulti sa binuotan nga tingog. 
• Pagpailub, pagbinuotan, ug pagmahigugmaon, ilabi na kon ang mga bata gikapoy o wala mahimutang. 
• Pasalamati sila sa maayong kinaiya ug kon mahimo ibaliwala ang negatibo nga kinaiya. 
• Pag-andam og daghang mga matang sa mga kalihokan ug usab-usaba ang paggamit 

niini aron mohaum sa mga panginahanglan sa mga bata. Ang gagmayng mga bata 
mubo ra og atensyon ug kinahanglang maglihok kanunay. 

• Paningkamuti ang pag-usab sa atensyon sa mga bata kon adunay panaglalis. 
• Hinumdumi nga ang mga bata malingaw sa mga istorya, mga biswal nga tabang, 

musika, ug paglihoklihok. Pirme silang malingaw sa gibalikbalik nga mga kalihokan 
ug mga kanta, ilabi na kadtong naantigohan pag-ayo. 

Kada leksyon niini nga manwal adunay mga kanta aron makatabang sa pagsuporta sa 
mga pagtulun-an sa ebanghelyo. Dili kinahanglan nga ikaw usa ka hanas nga musikero 
aron makalingaw ug makahuluganon ang pagpanganta diha sa klasrom. Wala makahibalo 
ang mga bata kon maayo ka bang mokanta o dili; ang bugtong nilang mahibaloan mao 
nga ikaw ganahan mokanta. Kat-uni ang kada kanta pag-ayo, ug praktisa kini isip kabahin 
sa imong pagpangandam sa leksyon. Kon anaa ang Songbook sa mga Bata sa mga 
audiocassette (musika lang, 52505; musika ug mga pulong, 52428) o mga compact disc 
(musika lang, 50505; musika ug mga pulong, 50428) makatabang kini nga makat-unan 
nimo ang mga kanta. Mahimo sad nimong gamiton kini nga mga rekording samtang kamo 
manganta diha sa klasrom. 

PAGTUDLO SA 
MGA LEKSYON 

MUSIKA DIHA 
SA KLASROM 

PAG-ANDAM SA 
MGA LEKSYON 
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Ang pagbalikbalik og kanta maoy pinakamaayong paagi sa pagtudlo og mga kanta ngad-
to sa mga bata. Mahimong gamiton ang sama nga kanta sa daghang mga higayon pana-
hon sa leksyon. Simpol nga mga aksyon makatabang nga makaapil ang gagmayng mga 
bata sa usa ka kanta. Kon ang mga bata nakahibalo pag-ayo sa kanta ug malingaw, kan-
taha kini kanunay panahon sa leksyon o panahon sa pagpakigbahin ug kalihokan. 
Sa pagtudlo og bag-ong kanta o kalihokan nga bersikulo ngadto sa mga bata: 
• Sag-uloha ang kanta o kalihokan nga bersikulo atubangan sa klase. 
• Itudlo ang bag-ong kanta o kalihokan nga bersikulo pinaagi sa pagkanta o pagsulti niini 

ngadto sa mga bata. Pasobrahi [exaggerate] ang mga aksyon, kon aduna. 
• Imbitara ang mga bata sa pagkanta o pagsulti sa mga pulong uban nimo. Dili dayon sila 

makahibalo sa mga pulong, pero kon imong balikon sa makadaghan ang kanta o han-ay 
sa kalihokan, ilang makat-unan ang mga pulong. 

• Hinayhinay lang aron ang mga bata makasabut sa mga pulong ug mga aksyon. 
• Paggamit og mga biswal nga tabang usahay aron sa pagtabang nga mapresentar ang 

kanta o kalihokan nga bersikulo. Madani ang atensyon ug mas makat-on ang mga bata 
kon duna silay tan-awon. 

• Pamub-i ang kanta o kalihokan nga bersikulo kon ang mga bata wala na mahimutang. 
Kon ang kanta o kalihokan nga bersikulo taas, mahimo kang motabang sa mga bata 
nga mohimo sa mga aksyon samtang ikaw ang mokanta o mosulti sa mga pulong. 

Ang gagmayng mga bata dili kanunay gustong mokanta uban nimo, pero malingaw silang 
moapil pinaagi sa pagpaminaw sa pagpanganta. 

Mga biswal nga tabang importante sa pagtudlo sa gagmayng mga bata. Mga litrato, mga gi-
nunting, mga butang, ug laing mga biswal nga tabang makakuha ug makapadayon sa aten-
syon sa mga bata, makatabang sa mga bata nga makahinumdom unsay imong gitudlo. 
Ang mga litrato ug mga ginunting nga imong gamiton sa leksyon ania sa manwal. Ang 
seksyon sa "Pagpangandam" sa kada leksyon naglista sa mga litrato nga gamiton niana 
nga leksyon pinaagi sa ulohan ug numero. Ang mga numero sa parentesis nag-ila sa kada 
litrato (o sa kapareha) diha sa Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo (34730) ug sa hb-
rarya sa meetinghouse. Nalista usab diha sa seksyon sa "Pagpangandam" ang tanang 
ginunting ginamit ang numero niini diha sa manwal ug pinaagi sa Primary Visual Aids 
Cutouts set (33239-33250 o 08456) nga adunay pareho nga mga ginunting. 
Ang mga butang nindot nga mga biswal nga tabang, ilabi na kon kini pamilyar nga mga 
butang nga mahikap o magunitan sa mga bata. Kon ikaw moistorya og istorya sa kasula-
tan, gamita ang imong kaugalingong mga kasulatan o mga kasulatan gikan sa library sa 
meetinghouse isip mga biswal nga tabang. 

Ang Manluluwas mipakita og ehemplo nga mobati kita og kalooy sa mga tawo nga dunay 
depekto. Sa lyang pagbisita sa mga Nephite human sa lyang Pagkabanhaw, miingon Siya: 
"Aduna ba kamo dihay mga masakiton? Dad-a sila ngari. Aduna ba kamo dihay mga bakol, 
o mga buta, o mga pungkol, o mga angol, o mga sanglahon, o mga dili makalihok, o kadto 
nga mga bungol, o kadto nga gitakbuyan sa tanan nga mga matang sa sakit? Dad-a sila 
ngari ug Ako moayo kanila, kay Ako adunay kalooy diha kaninyo" (3Nephi 17:7). 
Isip titser sa Primary ikaw anaa sa maayong pagkabutang nga mopakita og kalooy. Bisan 
og ikaw tingali wala mabansay sa paghatag og propesyonal nga tabang, isip usa ka titser 
ikaw makasabut ug moamuma sa mga bata kinsa adunay mga depekto. Pagpakabana, 
pagsabut, ug paningkamuti nga maapil ang kada miyembro sa klase sa pagkat-on sa mga 
kalihokan kon gikinahanglan. 
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Ang mga bata nga dunay mga depekto matandog sa Espiritu bisan unsa pay ilang lebel 
sa pagsabut. Bisan og ang ubang mga bata dili makatambong sa tibuok panahon sa 
Primary, kinahanglan aduna silay kahigayunan sa pagtambong bisan kadiyot aron mobati 
sa Espiritu. Gikinahanglan tingali nga adunay kauban nga sensitibo sa mga panginahang-
lan sa bata nga mouban sa bata panahon sa Primary inkaso kon ang bata kinahanglang 
mobiya gikan sa tibuok grupo. 
Ang ubang mga miyembro sa klase tingali adunay mga depekto sa pagkat-on, panan-aw 
o pandungog, kadaot sa salabutan, mga problema sa pinulongan o sinultihan, mga prob-
lema sa kinaiya ug sosyal, kadaot sa pangutok, mga problema sa paglihoklihok, o balikba-
lik nga sakit. Ang uban dili sinati ug maglisud sa pinulongan o kahimtang sa kultura. Bisag 
unsa pay indibidwal nga mga kahimtang, ang kada bata pareha rag mga panginahanglan 
nga higugmaon ug dawaton, sa pagkat-on sa ebanghelyo, sa pagbati sa Espiritu, sa pag-
apil nga malampuson, ug sa pagserbisyo sa usag usa. 
Kini nga mga sumbanan makatabang kanimo sa pagtudlo sa usa ka bata nga dunay 
mga depekto: 
• Ayaw og hunahunaa ang depekto ug ilailaha ang bata. Pagpakanatural, pagmahigalaon, 

ug pagmabination. 
• Pagpakisayud kabahin sa piho nga mga kalig-on ug mga problema sa bata. 
• Paningkamuti ang pagtudlo ug pagpahinumdom sa mga sakop sa klase sa ilang 

responsibilidad sa pagtahud sa kada sakop sa klase. Ang pagtabang og sakop sa 
klase nga dunay depekto usa ka Kristohanong kasinatian alang sa tibuok klase. 

• Pangitaa ang labing maayong mga paagi sa pagtudlo sa bata pinaagi sa pagkonsulta 
sa mga ginikanan, sa ubang mga miyembro sa pamilya, ug, kon angay, uban sa bata. 

• Sa dili pa motawag sa usa ka bata nga dunay depekto sa pag-ampo o pagpaapil, 
pangutan-a kon unsay iyang bation mahitungod sa pag-apil diha sa klase. Hatagig 
gibug-aton ang mga abilidad ug mga talento sa bata ug pangita og mga paagi nga 
ang kada usa makaapil nga komportable ug malampuson. 

• Gamita ang mga materyal sa leksyon ug pisikal nga palibot aron matubag ang 
indibidwal nga mga panginahanglan sa mga bata nga dunay mga depekto. 
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Paggamit sa Manwal sa Nursery 

ANG KLASE 
SA NURSERY Kinsa ang Motambong 

Mga bata nga nag-edad og 18 ka bulan pero wala pay 3 anyos inig ka 1 sa Enero mahi-
mong motambong sa nursery sa pagbuot sa ilang mga ginikanan. Duha ka mga titser ang 
kinahanglang tawagon alang sa kada klase sa nursery. Kon ang mga titser dili bana ug 
asawa, kinahanglan nga parehong babaye o parehong lalaki. Kining duha ka mga titser 
kinahanglang anaa sa klase sa tibuok panahon sa Primary. 

Ang katuyoan sa klase sa nursery mao ang paghatag og mahigugmaon, luwas, organisa-
do nga dapit diin madugangan ang pagsabut sa gagmayng mga bata ug gugma alang sa 
Langitnong Amahan ug ni Jesukristo, makabaton og positibo nga mga kasinatian diha sa 
Simbahan, ug mobati og kabililhon sa kaugalingon. Ang klase sa nursery mao ang unang 
kasinatian sa Simbahan diin ang gagmayng mga bata matudloan sa ebanghelyo ug mag-
kaistorya uban sa laing mga bata ug sa mga hamtong. 
Pisikal nga Kahimtang 
Ang kwarto sa nursery kinahanglang limpyo, malipayon nga lugar, ug madanihon ug anaa 
sa duol sa kasilyas kon mahimo. Ang kwarto sa nursery mahimong bahinon sa lain-laing 
mga lugar para kadulaan (nga may karpet o banig, kon mahimo), pagbasa o mga kaliho-
kan, ug pagtudlo sa leksyon. Ang mga dulaan kinahanglang limpyo, dili makadaot, ug ma-
ayog kondisyon. Sakasakaon nga dulaanan kinahanglang dili gamiton. 
iskedyul sa Oras 
Ang klase sa nursery sa kasagaran molungtad og 1 ka oras ug 40 ka minutos. Kining ora-
sa kinahanglang buwagon sa lain-laing mga bahin, ang kada usa maglig-on sa katuyoan 
sa leksyon. 
Paningkamuti sa pagplano ang mga leksyon nga parehag pormat kada semana. Ang mga 
bata mobatig seguridad kon dunay naandan nga kalihokan ug pamilyar nga pag-ilis sa 
usa ka kalihokan ngadto sa lain. Ang mosunod nga gisugyot nga pormat mahimong usab-
usabon sumala sa lokal nga mga panginahanglan: 

Ang mga bata nga nursery dili moapil sa panahon sa pagpakigbahin o sa pangbukas o 
panapos nga mga tulumanon. 
Pag-abiabi: Kon mosulod ang mga bata sa klase sa nursery, sugata og timbayaa ang kada 
usa pinaagi sa pagtawag sa pangalan. Tabangi ang kada bata nga mobati sa imong gug-
ma ug sa gugma sa Langitnong Amahan. Hinay nga musika makamugna og rmahilom, ma-
danihong palibot. Ang mga rekording sa mga kanta gikan sa Songbook sa mga Bata anaa 
sa audiocassette (52428) ug compact disc (50428). 

Katuyoan 

Pag-abiabi 
Oras sa pagdula: 
Oras sa pagpundok; 
Oras sa musika: 
Oras sa snack: 
Oras sa leskyon: 
Oras sa kalihokan: 
Panapos: 

35 ka minutos 
10 kaminutos 
10 ka minutos 
10 ka minutos 
10 ka minutos 
15 ka minutos 
10 ka minutos 
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Oras sa Pagdula: Tuguti ang mga bata nga gawasnon nga magdula sa mga dulaan, mga 
puzzle, mga litrato, o mga libro. Awhaga ang kada bata sa pagpili og usa lang ka dulaan 
kada higayon nga magdula ug iuli kini sa saktong lugar sa di pa mopili og lain. Ayaw pug-
sa ang usa ka bata nga mopahulam kon dili siya gusto. Kadaghanan sa mga bata niining 
edara dili pa andam nga mopakigbahin sa emosyonal ug sosyal nga paagi. Kinahanglang 
anaa ka, pero ayaw pag-apilapil sa ilang dula. Pagkahuman sa oras sa pagdula, tabangi 
ang mga bata nga mohipos sa ilang mga dulaan. 
Tukma nga mga kalihokan mahimong himoon niining higayona (tan-awa sa "Mga 
Kalihokan ug mga Dula alang sa Nursery," xvi-xvii, pero ang mga bata dili kinahanglang 
moapil. 
Oras sa Pagpundok: Pundoka ang mga bata aron manganta ug mangandam sa pag-ampo. 
Lista sa posible nga mga kanta sa pag-ampo anaa sa pahina 154 sa Songbook sa mga 
Bata. Pag-imbitar og bata nga moampo. Tudloi ang mga bata sa paghatag og mubo, sim-
pol nga mga pag-ampo. Tabangi sila kon gikinahanglan. Human sa pag-ampo, imbitara 
ang mga bata sa pagpakigsulti ug pagtubag sa mga titser ug sa usag usa sa inpormal nga 
sitwasyon. Ipakita ang gugma, kadasig, ug pagtahud sa imong mga pulong ug mga ak-
syon. Pagsensitibo ug pagpakamauyunon. Hisguti ang mga panginahanglan ug mga inte-
res sa mga bata. Angay nga mga hilisgutan maglakip sa: 
• Bag-ong mga kasinatian sa mga kinabuhi sa mga bata, sama sa bag-ong bata nga 

masuso sa panimalay o pag-outing sa pamilya. 
• Espesyal nga mga holiday. 
• Ang kahimtang sa panahon. 
• Pag-obserbar sa kinaiyahan. 
• Sosyal nga mga abilidad sama sa pagpaminaw, pagpakigbahin, o pagpakita og 

maayong pamatasan. 
• Buhat sa kaayo. 
Mga kalihokan nga mga bersikulo, pag -exercise, ug mga kanta mahimo usab nga gamiton 
niining higayona aron sa pagtabang sa mga bata nga dili magkiat. 
Oras sa musika: Ang musika mahimong gamiton sa tibuok klase sa nursery aron adunay 
malipayon, maabiabihon nga kahimtang, nagtudlo sa mensahe sa ebanghelyo; ug maka-
pahimo sa mga bata nga mobuhat og laing butang (tan-awa sa "Musika diha sa Klasrom 
sa Nursery," xx-xxi). Ang mga bata malingaw nga mokanta sa pareho ra nga mga kanta 
kada semana. Ang mga lider ug mga titser sa nursery kinahanglang adunay kopya sa 
Songbook sa mga Bata. Ang uban mahimong imbitaron aron sa pagtabang sa musika sa 
nursery. 
Oras sa Snack: l-iskedyul ang oras sa snack aron mahatag ang panginahanglan sa mga 
bata. Ang kwarta sa snack kinahanglang magagikan sa badyet sa Primary. Tungod kay ang 
mga bata mag-snack man kada semana sa nursery, ang mga titser kinahanglang mangu-
tana sa mga ginikanan kon duna bay pagkaon nga dili nila gusto nga kan-on sa ilang mga 
anak (tan-awa sa Tamdanan nga Basahon sa mga Panudlo sa Simbahan, Basahon 2: Mga 
Lider sa Pagkapari ug Kaabag [1998], 239). Sa dili pa ihatag ang snack, tabangi ang usa 
ka bata nga mopanalangin sa pagkaon. 
Oras sa Leksyon: Ang mga leksyon niini nga manwal gisulat sa lebel sa bata nga nag-edad 
og tres anyos, pero daghang mga kalihokan nga anaa sa mga leksyon ug sa seksyon sa 
mga kalihokan sa pagpalambo nga haum sa gagmay nga mga bata. Ang kada leksyon 
usab adunay seksyon sa "Dugang mga Kalihokan alang sa Gagmay nga mga Bata." 
(Hibaloi nga ang gikinahanglan nga mga materyal ug pagpangandam alang sa dugang 
mga kalihokan wala malista diha sa seksyon sa "Pagpangandam" sa kada leksyon. Ayoha 
pagbasa ang deskripsyon sa matag kalihokan nga gusto nimong gamiton aron sa pagsi-
guro nga anaa nimo ang tanan nimong gikinahanglan.) 
Mga ehemplo kon unsaon sa paggamit ang mga leksyon niini nga manwal makita sa mga 
pahina xvii-xx. Kon mogamit kamo og mga leksyon, hinumdumi ang paghunahuna nga 
mainampoon sa pagsabut ug interes sa mga bata. Ang mga kalihokan kinahanglan nga 
mubo ug lainlain tungod kay ang mga bata niining edara mubo ra og atensyon. Ang mga 
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bata makat-on pinaagi sa pagsubli, mao nga mahimo nimong balikon ang usa ka kaliho-
kan sa panahon sa leksyon o sa umaabot nga leksyon. Alang sa dugang panabang sa 
pagtudlo sa gagmay nga mga bata, tan-awa sa "Pagpangandam sa mga Leksyon," 
"Pagtudlo sa mga Leksyon," "Musika diha sa Klasrom," ug "Mga Biswal nga Tabang" sa 
mga pahina vii-viii. 
Oras sa Kalihokan: Pagpili og mga kalihokan sama sa pagkolor, paghimo og mga butang 
ginamit ang clay, pagdrama, mga dula, ug uban pa (tan-awa sa "Mga Kalihokan ug mga 
Dula alang sa Nursery," xvi-xvii) nga mosuporta sa mensahe sa ebanghelyo, makaawhag 
og pagpakigbahin, ug makahatag og maanindot nga mga kasinatian. Ayaw kabalaka kon 
ang gagmay nga mga bata gusto pa nga modula. 
Oras sa Panapos: Tabangi ang mga bata nga hipuson ang tanang mga dulaan ug mga 
materyal, dayon ribyuha ug itingub ang mensahe sa ebanghelyo nga gitudlo diha sa lek-
syon. Tabangi ang usa ka bata nga mohatag og panapos nga pag-ampo. 

PAG-ANDAM SA 
MGA BATA ALANG 
SA NURSERY Pipila ka mga semana sa dili pa ang usa ka bata mosulod sa nursery, ang first counselor 

sa kapangulohan sa Primary kinahanglang mohatag sa mga ginikanan sa bata og kopya 
sa checklist nga anaa sa pahina xiii ug makigsabut alang sa usa ka miting tali sa mga gini-
kanan ug sa mga titser sa nursery. 
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Checklist sa mga ginikanan 
Ang usa ka bata tingali mosulod sa unang higayon diha sa nursery nga naghinamhinam o nahadlok, mapahiyumon 
o maghilak. Ang mga ginikanan dako kaayog mabuhat aron mahimong makalingaw ang kasinatian sa ilang anak 
diha sa nursery pinaagi sa pag-andam sa bata pagsayo. Kon ang mga bata masayud asa sila paingon ug unsay 
gipaabut, sa kasagaran ganahan silang motambong. Kadtong kinsa mosulod nga gamay ra o wala pasabtang da-
an mahadlok ug dili gusto nga mosulod. Andama ang inyong anak nga mosulod sa nursery pinaagi sa paghimo nii-
ning mga butang kutob sa mahimo: 

1. Tudloi ang inyong anak mahitungod sa 
nursery mga duha ka mga semana sa dili 
pa siya motambong. 

2. Pakigsabut nga makigkita ang imong anak 
sa mga titser sa nursery mga usa ka 
semana o duha sa dili pa ang unang 
higayon nga siya mosulod sa nursery. 

3. Pakigsabut nga makigkita ang pipila ka mga 
bata sa nursery sa imong anak. 

4. Sa semana sa dili pa mosulod ang imong 
anak sa nursery, isulti ang positibo nga mga 
butang bahin sa nursery. 

5. Dad-a ang imong anak ngadto sa kwarto sa 
nursery mintras wala pay laing tawo 

6. Usa ka adlaw sa dili pa ang klase, 
pahinumdumi ang imong anak nga ang 
nursery magsugod ugma. 

7. Sa unang adlaw sa nursery, hatagig dakong 
panahon ang imong anak nga mag-andam 
para sa Simbahan. Ayaw pagdalidali. 

8. Ibilin sa balay ang tanang mga dulaan sa 
imong anak. 

9. Dad-a ang imong anak ngadto sa kasilyas 
ug atimana ang iyang pagkaon sa dili pa 
nimo siya dad-on ngadto sa nursery. Ang 

bata nga ilisan og diaper dad-on ngadto sa 
ginikanan. 

10. Adto sa nursery sa saktong oras. 
11. Pasaliga ang imong anak nga mobalik 

ka dayon. Balik sa saktong oras aron sa 
pagkuha sa imong anak pagkahuman 
sa nursery. 

12. Kon mahadlok ang imong anak, pabilin diha 
sa nursery uban niya sa unang pipila ka 
mga higayon. 

13. Sultihi ang mga titser sa nursery unsa nga 
klase ang imong tambongan panahon sa 
nursery aron ilang madala ang imong anak 
nganha nimo kon dunay problema. 

14. Pahibaloa ang mga titser sa nursery kon ang 
imong anak adunay dili kasagaran nga 
problema, sama sa allergy sa pagkaon. 

15. Hisguti ang kasinatian sa nursery uban sa 
imong anak sa positibo nga paagi. Siguroha 
ang pagsulti og maayong mga butang 
mahitungod sa klase ug mga titser sa 
nursery sa imong anak. 

16. Hinumdumi nga ang gugma ug pailub 
makapahimo sa nursery nga nindot nga 
kasinatian sa imong anak. 

Palihug ayaw dad-a ang imong anak ngadto sa nursery kon siya aduna sa mosunod nga mga simtoma: 
• Hilanat 
• Sip-on 
• Ubo 
• Dili kasagaran nga saput o kasuko 
• Suka-suka 
• Kalibanga 
• Katol-katol 
• Nagtubig nga mata 
• Kuto 
• usa ka sakit o impeksyon nga gitambalan og antibi-

otics sulod na sa miaging 48 ka mga oras. 

• Klaro nga sakit sa pagkabata nga makatakod: 
hangga (pito ka mga adlaw) 
tipdas (hangtud nga mawala ang katol-katol) 
grabing hilanat (hangtud nga mawala ang katol-katol) 
bayuok (hangtud mawala ang paghubag, sa kasa-
garan pito ka mga adlaw) 
kabahung 

Kon ang imong anak adunay allergy nga maoy nakai-
ngon sa sip-on, ubo, o katol-katol, palihug pahibaloa 
ang mga titser nga ang simtoma sa imong anak dili 
makatakod. 
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Tun-i ang mosunod nga mga kinaiya sa gagmayng mga bata nga makatabang kanimo 
nga mas makasabut ngano nga ang mga bata sa inyong klase ingon niana ang kinaiya. 
Gamita kini nga kahibalo sa pag-andam ug pagtudlo sa mga leksyon ug sa pagpakigsulti 
sa mga bata. Hinumdumi nga kinatibuk-ang mga sumbanan kini; dili tanang mga bata mo-
uswag sa samang gikusgon o ingon ana ang kinaiya sa samang paagi sa samang edad. 
Mental nga Kinaiya sa usa ka Gamay nga Bata 
• Simpol ug literal nga maghunahuna. Dili makasabut sa malisud nga mga ideya. 
• Dunay mubo lang nga atensyon (usa ngadto sa tub ka mga minuto). 
• Kanunay nga mangutana o mohimo og komentaryo nga wala magsubay sa gihisgutan. 
• Kuryoso kaayo ug sigeg pangutana. 
• Gusto kaayong makat-on ug mosulay sa bag-ong mga butang. 
• Malingaw sa pagbalikbalik. 
• Makahimo og simpol nga mga pagpili. 
Pisikal nga Kinaiya sa usa ka Gamayng Bata 
• Sa kasagaran aktibo kaayo. 
• Nagpalambo og mga abilidad sa pagmartsa, paglukso, ug pagpakpak. 
• Dili mahimutang, dali masuko, ug dali kapuyon. 
• Sayon ra nila ang pagkuha kay sa pag-uli niini. 
Sosyal nga mga Kinaiya sa usa ka Gamay nga Bata 
• Masaligon. 
• Sa kasagaran malingaw nga magdula nga usa ra. 
• Sa kasagaran dawo ug ang kaugalingon ray gihunahuna. 
• Lisud mopahulam sa gidulaan niini. 
• Pirming makiglalis tungod sa dulaan. 
Emosyonal nga mga Kinaiya sa usa ka Gamay nga Bata 
• Sa kasagaran gustong mopangga ug panggaon. 
• Pirmeng adunay emosyonal nga paglangi. 
• Kasagaraan dali rang mohilak. 
• Mag-usab-usab pirme ang buot 
Espirituhanon nga mga Kinaiya sa usa ka Gamay nga Bata 
• Gusto nga mag-ampo pero nagkinahanglan og tabang. 
• Makakat-on na sa kahulugan sa pagbinuotan. 
• Sensitibo sa Espiritu. 
• Makasabut nga ang Langitnong Amahan ug si Jesus nahigugma kanato. 
• Makasabut sa sukaranang espirituhanong mga konsepto. 

xiv 

MGA KINAIYA 
SA GAGMAYNG 
MGA BATA 



POSIBLING MGA 
PROBLEMA UG 
MGA SOLUSYON 
DIHA SA NURSERY Bisan sa labing maayo nga nursery, ang mga bata matag karon ug unya magpabadlong. 

Ang mosunod mao ang komon nga mga problema sa kinaiya ug mga sugyot sa pagsul-
bad niini. 
Problema 
Usa ka ginikanan mosulti kanimo 
nga ang bata dili gustong mosulod 
sa nursery. Ang bata mosinggit ug 
mohilak kon ang ginikanan mosulay 
sa pagbiya. 

Usa ka bata morag mahadlok nimo 
o sa ubang mga bata, maglakawla-
kaw nga walay tumong diha sa 
nursery, ug dili makigsulti ni bisan 
kinsa. 

Sa tibuok oras sa nursery, ang usa 
ka bata manggunit sa imong tiil o 
mosulay sa pagsabak nimo. 

Panahon sa leksyon, pipila ka mga 
bata mobarug ug mopalayo sa dili 
pa mahuman ang mga kalihokan. 

Usa ka bata dili magsab-saba ug 
dili maminaw. lyang itulod ug bira-
hon ang mga bata nga naglingkod 
sa duol. 
Pipila ka mga bata mag-away 
tungod sa usa ka dulaan. Ang 
usa ka bata mopatid, mosumbag, 
o mopaak aron di makuha ang 
dulaan. 

Ang usa ka bata dili magtarung 
og dula—molabyog sa dulaan, 
modukdok niini, o molabay niini. 
Dayon siya modagan ngadto sa 
laing dapit sa kwarto. 
Usa ka bata magsigeg kuha og 
dulaan gikan sa butanganan, 
dili mosugot nga i-uli ang bisan 
unsang mga dulaan. 

Posible nga Solusyon 
Awhaga ang mga ginikanan sa pag-andam sa ilang 
mga anak alang sa nursery pagsayo (tan-awa sa 
"Pag-andam sa mga Bata alang sa Nursery," mga 
pahina xii. Imbitara ang ginikanan sa pagpabilin 
hangtud mokalma ug komportable na ang bata. 
Makatabang tingali ang Pag-imbitar sa ubang mga 
hamtong sa paggunit sa naghilak nga mga bata 
aron sila dili mahadlok. 
Pasensyahi, ayaw pugsa ang bata. Hatagi siyag pa-
nahon nga makaila nimo, sa ubang mga bata, ug 
sa palibot. Matag karon ug unya pasaligi ang bata 
ug isugyot nga mosulay og usa o duha ka mga 
kalihokan. Tabangi ang bata nga makaangkon og 
makalingaw nga eksperyensya sa usa ka butang, 
Ang gagmayng mga bata nagkinahanglan og pag-
pangga ug atensyon. Ang paggunit ug pagpakig-
sulti sa bata sa makadiyot matag karon ug unya sa 
kasagaran makatagbaw kaniya. Dayon awhaga ang 
bata nga moapil sa mga kalihokan sa nursery. 
Alisto gayud ug hibaloi ang mga panginahanglan, 
mga interes, ug gidugayon sa atensyon sa kada 
bata. Tan-awa ang mga timailhan sa kalaay o kaba-
lisa aron imong mausab ang kalihokan nga moha-
um sa mga interes sa mga bata. Ayaw pugsa ang 
usa ka bata sa pag-apii sa bisan unsang kalihokan. 
Kon ang mga bata gustong mobalik sa pagdula sa 
mga duwaan, tuguti sila. 
Ang ikaduha nga titser makagiya sa atensyon sa 
bata ngadto sa kalihokan nga gihimo sa unang 
titser. Hatagi ang bata og butang nga magunitan 
aron siya aktibong moapil sa leksyon o kalihokan. 
Usahay ang mga bata makasulbad sa mga kasu-
ngian mismo sa ilang mga kaugalingon, pero kina-
hanglan nga imong uwangon kon gikinahanglan 
aron malikayan nga makapasakit sila sa usag usa o 
makaguba og butang. Mahimong mosugyot ka og 
mga paagi sa mga bata sa pagsulbad sa ilang 
problema. 
Kinahanglang imong hunungon kini nga kinaiya. 
Ipasabut ngadto sa bata ngano nga dili mohimo 
niini; dayon igiya ang bata ngadto sa laing kaliho-
kan. 

Sa hinay pero hugot nga mohisgot pag-usab sa 
gipaabot nga kinaiya. Ipakita sa bata unsaon sa 
pag-uli sa dulaan. Awhaga ang matag bata sa 
pag-uli sa kada dulaan sa dili pa mokuha og lain. 
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Usa ka bata magsugod sa pag-
bakho ug mohilak. Kon suwayan 
nimo sa pag-alam-alam, moingon 
siya nga, "Di ko ganahan nimo," 
ug modagan. 

Usa ka bata mangutana, :Kanus-a 
man moabut akong mama? 
Kanus-a man ko makauli?" 

Ang gagmayng mga bata dali rang malinga. Ipakita 
sa bata ang espesyal nga duwaan ug isugyot nga 
makalingaw ang pagdula niini. Kon kana dili mag-
silbi, sulayi ang istorya o libra. Ang pagpahid sa 
mga mata sa bata usahay makatabang nga mohu-
nong sa paghilak. Kon ang bata magpadayon sa 
paghilak, dad-a siya ngadto sa ginikanan. 
Pasaligi ang bata nga ang iyang mga ginikanan 
mobalik. Hisguti ang pipila ka mga butang nga 
mahitabo sa dili pa ang oras sa pagpauli. 

Gamita ang mga kalihokan niini nga seksyon sa imong gusto sa oras sa tingdula sa nur-
sery. Mahimo usab nimong gamiton ang bisan unsang mga kalihokan niini nga seksyon 
nga mohaum sa usa ka leksyon panahon sa leksyon sa nursery, ug mga kalihokan gikan 
niini nga leksyon mahimo usab nga gamiton sa oras sa tingdula. Pag-andam og mga kali-
hokan alang sa mga bata sa oras tingdula, pero ayaw pugsa ang mga bata nga moapil. 
Ang ubang mga bata mas ganahang magdula sa mga duwaan sa tibuok oras sa tingdula. 
Mga Kalihokan sa Art 
Mga eksperyensya sa art makalingaw ug makatabang sa mga bata nga makapalambo og 
pagsalig sa ilang mga kaugalingon, pagkamamugnaon, abilidad sa paglihoklihok sa mga 
kamot, abilidad sa paggamit sa ilang mga mata ug mga kamot, ug makahibalo sa ilang 
mga balatian [senses]. Ang art usa usab ka makatagbaw nga paagi sa pagpadayag sa 
pagkaindibidwal. Gamita ang imong imahinasyon ug pagkamamugnaon sa pagplano og 
angay nga mga proyekto sa art alang sa imong klase. 
Kini nga mga sumbanan makatabang nimo sa pagplano og mga proyekto sa creative art: 
• Simpol lang nga proyekto. 
• Pagpangandam. Andama ang tanang gikinahanglang mga materyal ug pagkat-on 

unsaon sa paghimo sa proyekto sa imong kaugalingon. 
• Pag-andam sa paghimo og kausaban. Kon ikaw makausab-usab, dili ka maglagot kon 

ang proyekto wala mahimo sumala sa giplano. Hinumdumi nga ang mga bata sa 
kasagaran interesado nga moeksperimento sa mga materyal nga imong gihatag nila kay 
sa paghuman sa usa ka proyekto. 

• Salig ug pakita og interes sa unsay gibuhat sa mga bata, ug hatagi og sinsero nga 
pagdayeg. 

• Lain-laina ang himoonon. Pagplano og mga proyekto nga makahatag og higayon sa 
mga bata sa paggamit og lain-laing mga materyal ug mga pamaagi sa usa ka semana 
ngadto sa laing semana 

• Pagmaalamon. Ang gagmayng mga bata dili kanunay morepresentar og butang sa ilang 
art. Malingaw lang gyud sila nga moeksperimento sa materyal nga gihatag. Kon gusto 
kang mokomentaiyo sa trabaho sa bata, ingna "Sultihi ko mahitungod sa imong litrato" 
imbis mangutana sa, "Unsa man na? 

• Tabangi siyag gamay. Tabangi kon gikinahanglan pero tuguti ang mga bata nga mohimo 
sa ilang kaugalingong trabaho. 

Magkolor samtang Magtukar ang Musika 
Mga materyal nga gikinahanglan: Girekord nga musika o mga intrumento, papel, ug mga 
krayola o de kolor nga mga lapis. 
Patukara ang musika samtang magkolor ang mga bata. Ipakolor nila kon unsay ilang gibati 
sa musika. 
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Collage 
Ang usa ka collage maoy usa ka litrato nga gihimo pinaagi sa pagpapilit sa mga piraso sa 
papel, mga litrato, o ubang mga materyal. 
Mga materyal nga gikinahanglan: Bisag unsang klase sa materyal mahimong gamiton sa 
collage, sama sa papel nga pangputos sa gasa, papel nga tisyu, mga sampol sa wallpa-
per, mga dahon, balas, ug mga produkto sa macaroni. Magkinahanglan ka og glue o pa-
pilit ug piraso sa papel o ubang laing butang nga plat (nga kapapitlan sa collage) alang sa 
matag bata. 
Papilia ang mga bata og mga materyal nga ipaplit sa collage. Pahimoa sila kon unsay gus-to nila nga desenyo. 

Pagtuhog og Macaroni diha sa Lambo 
Mga materyal nga gikinahanglan: Dagko nga dili pa luto nga macaroni (o piraso sa straw o 
bisan unsang materyal nga sayon katuhugan), dako nga lambo o yarn alang sa kada bata, 
ug glue o wax. 
Pagahia ang tumoy sa kada piraso nga lambo o hilo pinaagi sa pagtuslob niini sa glue o 
wax. Kon mauga na ni, gahi na kini aron mahimong katuhugan. Ibaligtos ang laing tumoy 
sa lambo aron ang macaroni dili mahulog. Ipatuhog sa mga bata ang macaroni, ug dayon 
ihigot ang tumoy sa kada usa sa lambo kon mahuman na ang mga bata. 

Simpol nga Dulaan nga Dough 
Mga materyal nga gikinahanglan: 
2 ka tasa nga harina 
1 ka tasa nga asin 
1 ka kutsara nga vegetable oil 
3/4 ka tasa nga tubig 
koloring sa pagkaon (opsyonal) 
Sagula ang harina ug asin. Idugang ang mantika ug igo-igong tubig aron mahimong pare-
ha sa clay. Dugangig gamayng tubig matag karon ug unya hangtud nga humok na pero 
dili kaayo pilit. Sagola ug masaha og gamay. (Sa pagkolor sa dulaan nga dough, butangi 
og koloring sa pagkaon ang tubig sa dili pa kini idugang ngadto sa harina ug asin.) 
Himoa ang dulaan nga dough diha sa balay sa dili pa nimo kini gamiton sa nursery, ug 
tipigi kini sa sudlanan nga adunay hugot nga tabon, kon mahimo. Pagdala og papel (sinaw 
nga papel mas maayo) nga ihikyad diha sa mga lamesa diin ang mga bata mogamit sa 
play dough. 
Mga Dula ug mga Kalihokan ginamit ang mga Bersikulo 
Ang mga bata gustong mobuhat sa mga butang nga maglihok, sama sa simpol nga dula 
o mga aksyon ngadto sa mga bersikulo o mga kanta. Daghang mga kalihokan ginamit 
ang mga bersikulo gilakip diha sa mga leksyon, ug ang ubang simpol nga mga dula gihu-
lagway sa ubos. Kon ang mga bata malingaw sa kalihokan, mahimo kining gamiton sa 
daghang mga higayon sa tibuok tuig, di lang sa mga leksyon diin kini gihisgutan. 
Kini nga mga sumbanan makatabang nimo sa pagtudlo sa kalihokan ginamit ang mga bersikulo ngadto sa mga bata: 
• Sag-uloha ang kalihokan nga ginamit ang mga bersikulo sa imong kaugalingon mismo 

sa dili pa magsugod ang klase. 
• Isulti ang mga pulong ug buhata ang mga aksyon alang sa mga bata pag-una, 

panindota ang aksyon. Dayon imbitara ang mga bata sa pag-apil nimo. 
• Hinaya lang aron ang mga bata makasabut sa mga pulong ug mga aksyon. 
• Gamita ang mga biswal nga tabang panagsa aron makatabang sa pagpresentar sa 

kalihokan ginamit ang mga bersikulo. Ang mga bata mas dunay atensyon ug mas 
makakat-on kon sila adunay butang nga tan-awon. 
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• Ayawg dugaya ang kalihokan ginamit ang mga bersikulo kon ang mga bata wala na 
mahimutang. Kon ang kalihokan ginamit ang mga berssikulo taas, mahimong tabangan 
nimo ang mga bata nga mohimo sa mga aksyon samtang ikaw lang ang mosulti sa 
mga pulong. 

Mga Bersikulo sa Pagkabuotan 
Gamita ang mosunod nga mga bersikulo kon ang mga bata wala na mahimutang ug nag-
kinahanglan og tabang aron magbinuotan. Ang paggamit sa usa niini sa samang panahon 
kada semana makatabang sa mga bata nga makahibalo kon panahon na alang sa pang-
bukas o panapos nga pag-ampo. Tabangi ang mga bata nga mosulti sa mga pulong ug 
mobuhat sa bisan unsa nga mga aksyon ingon nga gisugyot sa mga pulong. 
Ibukhad, Kumoa Kini [Mga kamot] 
Ibukhad, kumoa kini; 
Ibukhad, kumoa kini; 
Pakpak hinay. 
Ibukhad, kumoa kini; 
Ibukhad, kumoa kini; 
Ibutang kini sa inyong paa. 
Akong Lihok-lihokon ang Akong mga Kamot 
Akong uyugon ang akong mga kamot. 
Akong tuyukon ang akong mga kamot. 
Akong ipakpak ang akong mga kamot. 
Akong ipataas ang akong mga kamot, 
Dayon ipaubos kini 
Ug ibutang sa akong paa. 
Akong pahilumon ang akong mga tiil. 
Hunungon nako paglihok ang akong mga tiil. 
Magtarung kog lingkod sa akong lingkuranan. 
lyukbo nako ang akong ulo. 
Ipiyong nako ang akong mga mata. 
Andam na ko sa pag-ampo. 

Usahay ako Taas, ug Usahay ako Mubo 
Gamita ang mosunod nga bersikulo sa pagduko ug pag -unat kon ang mga bata dugay 
nang naglingkod ug kinahanglang molihoklihok. Balika kon gikinahanglan. 
Usahay ako taas—taas kaayo, taas kaayo (tindog, dayon kinto). 
Usahay ako mubo—mubo kaayo, mubo kaayo (duko, dayon duko pa gyud). 
Usahay taas, usahay mubo (tindog, dayon duko pag-ayo). 
Unsa ako karon? (tindog og duko pag-ayo; pasultiha ang mga bata kon sila taas 
ba o mubo). 
Ang Gamay nga Liso 
Sultihi ang mga bata kon unsaon sa pagtanom ang mga liso diha sa yuta, ug tabangi sila 
nga magpakaaron-ingnon nga ang nagtubo nga mga liso. Sulti, "Magpakaaron-ingnon kita 
nga gagmayng mga liso" (tikuko o pagluko sama sa bola, ug piyonga ang mga mata). 
"Ang ad law migawas ug mipainit sa mga liso. Dayon ang ulan mibunok ug miingon, 
'Pagmata, gagmay nga mga liso'" (bukha ang mga mata ug pagsugod sa pagtuyhakaw). 
"Gawas gikan sa yuta, gagmayng mga liso, aron ikaw motubo" (barug ug ituy-od ang mga 
bukton ibabaw sa ulo). "Gagmayng mga liso, mitubo ka na nga matahum nga mga bulak 
[o taas nga mga kahoy]." 
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Mangadto ta sa Balay ni Lola [o ni Lolo] 
Isulti, "Magpakaaron-ingnon nga mangadto sa balay ni Lola [ o ni Lolo]. Una atong isul-ob 
ang atong mga kupo [o magsinina]" (himoa nga kunohay magsul-ob sa kupo o magsinina). 
"Manakay na ta sa sakyanan [o sa bus]" (himoa nga kunohay miabli sa pultahan ug nana-
kay). "O, libaongon kaayo kining dalana" (maglihoklihok nga morag miagi sa libaongon). 
"Tan-awa, babayan nato ang opisyal sa pulis" (himoa ang pagbabay). "Hapit nata moabut. 
Ania na ta sa ilang Lola [o Lolo], Ato siyang gakson" (Ipakita nga migakos ni Lola o Lolo). 

Pagtabang sa Atong mga Ginikanan 
Giyahe ang mga bata sa paghimo og mga aksyon nga nagpakita nga nagtabang sa ilang 
mga ginikanan. Mahimo kang moingon, "Magpakaaron-ingnon ta nga manilhig sa salog." 
Ang mga bata manilhig kunohay sa salog. Mahimo kamong magpadayon sa paghipos sa 
mga higdaanan, paghugas sa mga bintana, pagpamaspas sa mga abug, pagkahig sa mga 
dahon, pagguna sa tanaman, paghugas sa sakyanan, o laing mga kalihokan nga angay sa 
inyong dapit. 

Dula sa Pagpaligid sa Bola 
Mga materyal nga gikinahanglan: Usa ka bola. 
Ang mga bata maglingkod nga semicircle. Ikaw molingkod sa ilang atubangan ug mopali-
gid sa bola ngadto sa usa ka bata, mosulti sa ngalan sa bata o mangutana og pangutana 
kalabut sa leksyon. Ang bata mopaligid sa bola balik nganha nimo og mosulti sa imong 
ngalan o motubag sa pangutana. Siguroha nga mahatagan og turno ang kada bata bisag 
kausa. Mahimo usab ninyong dulaon kining dulaa nga magbarug, mopaligid sa bola ngad-
to ug nganhi. 

Pagparisparis sa mga Porma 
Mga Materyal nga Gikinahanglan: Kinoloran nga papel [coloredpaper], gunting. 
Gamita ang kinoloran nga papel aron sa paghimo og dagko nga ginunting ug usa ka gamay 
nga ginunting sa kada porma nga mosunod: kwadrado, lingin, trayangulo, kasingkasing, octa-
gon, ug oval Ikatag ang mga porma diha sa salog. Ang kada bata magpulipuli sa pagbutang 
sa gagmay nga mga porma sa ibabaw sa kaparihas nga dagko nga porma. Aron dunay kalai-
nan, paghimo sa mao gihapon nga mga porma sa lain-laing mga kolor sa papel, ug ipaparis 
sa mga bata pinaagi sa kolor imbis sa porma. 

Mga Porma sa Musika 
Mga materyal nga gikinahanglan: lain-laing kinoloran nga mga lingin nga gigunting gikan sa 
kinoloran nga papel o panapton, girekord nga musika o mga instrumento, tape (opsyonal). 
l-tape o ibutang ang mga lingin diha sa salog sa dagko nga mga lingin. Palakawlakawa 
ang mga bata libot sa gawas sa dako nga lingin samtang gipatukar ang musika. Kon mo-
hunong ang musika, ang matag bata mosulti sa mga pangalan sa kolor sa lingin nga iyang 
gibarugan. Aron dunay kalainan, gamit og lain-laing mga porma ug ipasulti sa mga bata 
ang ngalan sa kolor ug ang porma. 

Pag-itsa sa Beanbag 
Mga materyal nga gikinahanglan: Mga beanbag: usa ka kahon, basket, o targetanan 
(gihimo pinaagi sa paglungag sa litrato sa poster nga gipapilit sa gahi nga materyal) 
Ipaitsa sa mga bata ang mga beanbag ngadto sa kahon, basket, o sa targetanan. 
(Mahimo nimong himoon ang beanbag nga mohaum sa usa ka holiday o leksyon.) Ang 
mga bata mahimong molabay sa mga beanbag sa mga kahon nga gipatongpatong. 
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Mga Estatuwa 
Mga Materyal nga gikinahanglan: Girekord nga musika, o mga instrumento. 
Palakawlakawa ang mga bata libut sa kwarto samtang nagtukar ang musika. Kon mohu-
nong ang musika, ang mga bata mobarug nga morag mga estatuwa. Ang mga bata mahi-
mong molihok pag-usab kon motukar na sad ang musika, pero kinahanglang mohunong 
sila kon kini mohunong. 

Ang musika sa klasrom sa nursery makahatag og kaalegre ug mahigugmaong kahimtang, 
maghimo sa Primary nga malipayong dapit. Ang mga bata nga anaa sa edad nga nursery 
andam ug gustong makat-on mahitungod sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo, sa ilang 
mga kaugalingon, ug niining maanindot nga kalibutan. Usa ka importante nga paagi nga 
makat-on sila mao ang pinaagi sa musika. Ang mga bata malingaw sa musika sa daghang 
lainlaing paagi. Makakanta sila, makapatukar og instrumento, mosunod sa musika, ug ma-
minaw sa musika. Tan-awa sa "Musika diha sa Klasrom," pahina vii, alang sa dugang mga 
komentaryo sa paggamit sa musika sa pagtudlo sa gagmayng mga bata. 
Pagkanta 
Ang gagmayng mga bata tingali gustong mokanta uban nimo (gagmay kaayong mga bata 
dili tingali makakanta uban nimo), pero malingaw silang maminaw kanimo nga mokanta ug 
sa kasagaran makat-on og importanting mga baruganan pinaagi sa mga kanta. Awhaga 
ang mga bata nga mokanta, pero ayaw kabalaka kon sila dili mokanta. Ang mga bata nga 
dili makakanta uban nimo mahimong malingaw sa paghimo og simpol nga mga aksyon 
samtang ikaw nagkanta. 
Mahimo nimong gamiton ang mao nga mga kanta kada semana sa imong pagsugod sa 
kada laing kalihokan. Kon ang mga bata makadungog sa pamilyar nga tono, masayud sila 
unsa nga kalihokan ang gisugdan. Makausab usab kamo sa mga pulong sa usa ka kanta 
nga mohaum sa mga sitwasyon o mga kalihokan sa mga bata. Kantaha og makadaghan 
ang paborito nga mga kanta sa mga bata sa tibuok tuig. 
Ang mosunod nga mga kanta gikan sa Songbook sa mga Bata angay gayud nga gamiton 
diha sa nursery. Gilakip mao ang mga sugyot alang sa mga paagi nga magamit nimo ang 
mga pulong. Mahimong duna kay laing ideya sa paggamit niini o sa ubang mga kanta di-
ha sa Songbook sa mga Bata aron sila magamit diha sa nursery. 
• "Malipayon ang Pamilya" ["A Happy Family"] (p. 104) (© 1975 Pioneer Music Press, Inc.). 

Paghimo og bersikulo mahitungod sa inyong malipayong nursery o Primary. Gamita isip 
pagtimbaya: "Nakita nako si Susie; nakakita siya nako...." 

• "Buhata Unsay Akong Gihimo" [Do As I'm Doing] p. 104. Gigamit alang sa paghatag og 
direksyon: "Paglimpyo sa nursery; sunod, sunod kanako!..." or "Pagpundok alang sa 
pagkanta...." 

• "Makalingaw nga Buhaton" [Fun to Do] p. 129 
• "Nanag-uban Kita" [Here We Are Together] p. 261 
• "Nagkisiksi Ko" [I Wiggle] p. 271 
• "Kon Ikaw Malipayon" [If You're Happy] p. 125 
• "Akong mga Kamot" [My Hands] p. 273 
• "Dihay Usa ka Snowman" [Once There Was a Snowman] p. 121 (© 1981 Pioneer 

Music Press, Inc.). Paghimo og mga bersikulo mahitungod sa ubang mga butang sa 
kinaiyahan: "Dihay usa ka berde nga kahoy ... taas, taas, taas. Sa iyang landong 
mipahulay ko, ... gamay, gamay, gamay." 

• "Nangatagak ang Ulan" [Rain Is Falling All Around] p. 117 
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• "Kanta" p. 253. Pulihi ang pulong "kanta" sa linihokan nga: "Lukso, lukso, lukso" o "hop, 
hop, hop." Kanta mahitungod sa sinina, mga kolor, o sa kaugalingon: "sapatos, sapatos, 
sapatos, gusto ko sa akong mga sapatos. Ako kining gisul-ob, sapatos, sapatos, 
sapatos!" 

• "Mga pahiyum" p. 128 
• "Popcorn Popping" p. 118 
Mga Instrumento sa Musika 
Pangita og simpol nga mga intrumento sa musika nga kadulaan sa mga bata, o paghimo 
og imoha. 
Plawta o trumpeta: Paglungag og pipila ka mga lungag sa kilid sa karton nga tube (sama 
sa gigamit sa wrapping paper, waxed paper, o mga paper towel). Alang sa nindot nga 
epekto, i-tape ang cellophane sa usa ka tumoy. Sa pagdula, i-hum o kanta diha sa tube. 
Linihaan nga mga Bloke: Pagputol og duha ka piraso nga 1 "-nga gibag-on sa kahoy nga 
mga 2" ang gilapdon ug 4" ang gitas-on. Pagputol og duha ka gagmay nga piraso, mga 
1" x 2 1/2". Lihai ang bisan unsang hait nga mga ngilit o mga tipak gikan sa bloke. Isentro 
ang gagmay nga mga bloke diha sa dagko nga mga bloke ug ilansang pag-ayo. Butangi 
og piraso sa papel de liha sa ubos sa kada bloke. Sa pagdula, ibangga ang mga linihaan 
nga mga bloke o ikuskus ang mga piraso sa papel de liha sa usag usa. 
Tig-uyog: Ibutang ang lugas sa mais o monggos diha sa lata nga walay hait nga mga ngilit, 
o karton nga sudlanan. Padekorasyuni sa mga bata ang mga sudlanan. I-tape pag-ayo ang 
ba-ba aron dili kan-on o dulaan ang mga sulod. Sa pagdula, uyuga. 
Mga kampanilya: Itahi ang mga kampanilya diha sa piraso sa panapton. Sa pagdula, uyoga. 
Pagiihok sunod sa Musika 
Mamugnaong pagiihok sunod sa musika makatabang sa mga bata nga mogamit sa ener-
hiya sa maayong paagi ug sa pagpalambo sa ilang mga abilidad sa paggamit sa ilang 
mga hunahuna sa mamugnaong paagi. Kanta, patugtuga ang piano o laing instrumento, 
o gamita ang girekord nga musika alang sa mga bata nga sundon sa pagiihok. 
Sa pagpaapil sa mga bata nga maglihok sunod sa musika, ikaw mahimong: 
• Mogiya sa mga bata sa pagdagan, paglukso, pagtikubo, pagtuyok, pagkinto, pagkamang, 

paglukso padulong sa laing lugar, o pagsayaw subay sa musika. Papuli-puliha ang mga 
bata sa paggiya sa mga aksyon sa grupo. 

• Mopatugtug o mopakanta sa lain-laing mga tempo ug mopadagan ug mopalakaw sa 
mga bata sumala sa musika. 

• Mopawarawara sa mga bata sa de kolor nga bandana o papel nga streamer samtang 
sila maglihok sunod sa musika. 

• Mogamit sa mga kanta nga dunay aksyon kon dunay kinahanglang usbon alang sa mga 
bata. Kon ang mga bata naglingkod na og dugaydugay, ang aksyon nga kanta ginamit 
ang dagko nga mga kaunuran [muscles] ug piskay nga pagiihok maoy angay. Kon 
nagsige na silag lihok ug kinahanglang pakalmahon, ang aksyon nga kanta ginamit ang 
gagmay nga mga kaunuran samtang ang mga bata molingkod mahimong epektibo. 

Maglisud tingali ang mga bata sa pagconcentrate sa musika kon maminaw lang sila. 
Dungana ang pagpaminaw uban sa pagkanta, pagiihok, o ubang mga kalihokan, sama sa 
mosunod nga mga ehemplo: 
• Pahigdaa ang mga bata sa salog ug papaminawa sa lain-laing klase sa musika. Hisguti 

kon unsay ilang gibati sa musika. Dayon hangyoa sila sa pagpakita unsay ilang gibati. 
• Patukara ang musika nga pangmartsa ug pamartsaha ang mga bata libot sa kwarto. 
• Papakpaka ang mga bata sa ritmo sa musika nga ilang gipaminaw. 
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SAMPOL SA MGA 
LEKSYON NGA 
MAGAMIT 

Pag-abiabi 

Oras sa pagdula 

Oras sa Musika 

Oras sa Snack 

Oras sa Leksyon 

Ang mosunod mao ang mga ehemplo kon sa unsa nga paagi nga ang duha ka mga lek-
syon niini nga manwal magamit diha sa nursery. Samtang imong ribyuhon ang mga sam-
pol, hibaloi nga: 
Ang matag hut-ong sa oras diha sa leksyon nakapokus sa usa ka simpol nga mensahe sa 
ebanghelyo. Ang mga kalihokan ug musika kinahanglang makatabang sa mga bata nga 
makasabut sa sukaranang mga baruganan sa ebanghelyo ug mga termino. 
Pipila lang ka mga bahin sa orihina! nga leksyon ang napili. Makatabang kini nga ang klase 
simpol, aktibo, ug angay alang sa mga bata nga anaa sa edad sa nursery. 
Ang mga kalihokan nga gipili wala kanunay gamita sa samang han-ay nga makita diha sa 
orihinal nga leksyon. Ang mga kalihokan sa panahon sa leksyon kinahanglang han-ayon 
nga labing makatabang nga makasabut ang mga bata nga anaa sa edad sa nursery sa 
mensahe sa ebanghelyo. 
Leksyon 6: Ang Langitnong Amahan ug si Jesus Nahigugma Kanako 
Usa ka paagi sa paghimo sa palibot nga reverent alang sa nursery mao ang pagpatukar 
sa musika nga hinay ug angay alang sa Simbahan. Sa pagtudlo sa mensahe sa ebanghel-
yo niini nga leksyon, mahimo nimong hatagan ang kada bata og tsapa nga mag-ingon 
"Ang Langitnong Amahan ug si Jesus Nahigugma Kanako" (tan-awa sa kalihokan sa pag-
palambo 6, pahina 17. 
35 ka mga minuto 
Sa oras sa pagdula, pangita og mga paagi sa pagtabang sa mga bata nga maghunahuna 
mahitungod sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo. Pananglit, mahimong imong tudloan 
ang mga bata nga ang Langitnong Amahan ug si Jesus malipay kon kita magmabination 
sa usag usa ug nga sila nahigugma kanato pag-ayo. Mahimo usab nimong tabangan ang 
mga bata nga makahinumdom sa leksyon sa miaging semana pinaagi sa pagpangutana 
nila, "Kinsa ang Anak sa Langitnong Amahan?" 

Oras sa Pagpundok 10 ka mga minuto 
Ang oras sa pagpundok mahimo usab nga gamiton sa pag-andam sa mga bata alang sa 
leksyon. Sugdi pinaagi sa pagkanta og usa ka pag-ampo nga kanta ug tabangi ang usa 
ka bata nga moampo. Dayon tabangi ang mga bata nga mangandam alang sa leksyon pi-
naagi sa pagpangutana kanila kinsa ang naghatag kanato niining maanindot nga yuta ug 
sa ebanghelyo ug sa Simbahan (tan-awa ang pang-atensyon nga kalihokan, pahina 15). 
10 ka mga minuto 
Ang musika mahimong epektibo kaayo sa pagtabang sa mga bata nga anaa sa edad sa 
nursery nga makat-on sa mensahe sa ebanghelyo. Pananglit, niini nga leksyon makata-
bang kamo sa mga bata nga maghunahuna mahitungod sa Langitnong Amahan ug ni 
Jesus pinaagi sa pagkanta "Nasayud Ko nga ang Akong Amahan Buhi" [I Know my 
Father Lives] o "Gibati Nako ang Gugma sa Manluluwas" (tan-awa sa kalihokan sa pag-
palambo 2, pahina 17. Kon duna pay panahon, ribyuha ang mga kanta sa miaging mga 
leksyon o kantaha ang pinili nga mga kanta nga gilista sa pahina xx. 
10 ka minutos 
Bisan og walay kalihokan nga gigamit dinhi aron sa pagpalig-on sa mensahe sa ebanghelyo, 
pahinumdumi ang mga bata nga ang Langitnong Amahan ug si Jesus nahigugma kanato ug 
kinahanglan atong silang pasalamatan sa tanan, lakip na sa atong pagkaon. Imbitara ang 
usa ka bata sa paghatag og panalangin sa pagkaon. 
10 ka minutos 
Kini nga leksyon adunay daghang mga bahin nga mahimong magamit sa pagtabang sa 
mga bata nga ang edad anaa sa nursery nga makasabut nga ang Langitnong Amahan ug 
si Jesus nahigugma kanila. Pananglit, mahimo nimong gamiton ang mosunod nga mga 
bahin gikan sa leksyon 6: 
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Oras sa Kalihokan 

Oras sa Panapos 

Pag-abi-abi 

Oras sa pagdula 

Oras sa Musika 

Oras sa Snack 

Oras sa Leksyon 

• Ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo mihatag nato og mga panalangin (pp. 19-20) 
• Ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo nahigugma sa matag usa kanato (p. 21) 
• Dugang kalihokan 2 (p. 18) 
• Kalihokan sa pagpalambo 1 (p. 17) 
15 ka minutos 
Oras sa kalihokan makahatag sa mga bata og kahigayunan nga magmamugnaon ug sa 
paggamit sa ilang kalagsik. Kon possible, ang mga kalihokan kinahanglang makatabang 
sa pagpalig-on sa mensahe sa ebanghelyo. Pananglit, mahimo ninyong dulaon ang dula 
sa pagpaligid sa bola (p. xix), mangutana og mga pangutana sa pagpalig-on sa mensahe 
sa ebanghelyo. 
10 ka minutos 
Gamita ang oras sa panapos sa pagpahinumdom sa mga bata nga ang Langitnong 
Amahan ug si Jesus nahigugma sa matag usa kanila ug nakaila sa ilang mga pangalan. 
Ipakigbahin ang inyong mga pagbati sa pagpasalamat sa mga panalangin nga gihatag sa 
Langitnong Amahan ug ni Jesus kaninyo. Dayon tabangi ang usa ka bata sa paghatag og 
panapos nga pag-ampo. 
Leksyon 10: Mapasalamaton Ako sa mga Kahoy, mga Tanom, ug mga Kabulakan 
Sugata sa pagtimbaya ang matag bata sa iyang pangalan inig sulod nila sa nursery. Sa 
inyong pagtimbaya kanila, ipaila ang tema sa leksyon pinaagi sa pagsulti nila nga karon 
ilang makat-unan ang mahitungod sa mga tanom, mga bulak, ug mga kahoy. 
35 ka minutos 
Sa oras sa pagdula, andama ang mga bata alang sa leksyon pinaagi sa pagsulti nila ma-
hitungod sa maanindot nga mga butang niini nga kalibutan nga gilalang sa Langitnong 
Amahan ug ni Jesukristo aron kita malingaw. 

Oras sa Pagpundok 10 ka minutos 
Kantaha ang pag-ampo nga kanta, dayon tabangi ang usa ka bata nga mag-ampo. Alang 
niini nga leksyon, mahimo kang magdala og tanom aron makita, mabati, ug masimhot sa 
mga bata. Dayon isulti ang imong pagpasalamat sa mga tanom, mga bulak, ug mga ka-
hoy (tan-awa sa dugang nga kalihokan 2, pahina 31). 
10 ka minutos 
Kantaha ang "In the Leafy Treetops" (tan-awa ang dugang mga kalihokan 4, pahina 30). 
Ang paghimo sa mga aksyon sa kanta makatabang nga dunay malipayong palibot ug 
makahatag sa mga bata og kausaban sa kalihokan. Kon duna pay panahon, mahimo 
nimong ribyuhon ang mga kanta sa miaging mga leksyon. 
10 ka minutos 
Kon possible, sugdi ang oras sa snack uban sa simpol nga kalihokan nga may kalabutan 
sa mensahe sa ebanghelyo. Pananglit, niini nga leksyon ang snack mahimo nga pan ug 
prutas. Ipasabut ngadto sa mga bata nga kining mga butanga nagagikan sa mga kahoy, 
mga tanom, ug mga bulak (tan-awa sa kalihokan sa pahina 37). Dayon tabangi ang usa 
ka bata nga mohatag og panalangin sa pagkaon. 
10 ka minutos 
Pagpili og mga bahin gikan sa leksyon nga imong pagtuo makatabang sa mga bata nga 
makasabut sa mensahe sa ebanghelyo. Pananglit, makatabang ka sa mga bata nga ma-
kasabut kon sa unsang paagi nga motubo kining mga kahoy, mga tanom, ug mga bulak 
pinaagi sa pag-abli og usa ka piraso sa prutas aron ang mga bata makakita sa mga liso. 
Ipasabut unsay mahitabo sa mga liso nga motubo ug makahatag og daghang bunga 
(tan-awa sa kalihokan sa pagpalambo 4, pahina 37). Dayon tabangi ang mga bata nga 
motanom og mga liso diha sa papel nga mga baso nga puno og yuta (tan-awa sa kaliho-
kan sa pagpalambo 1, pahina 37). 

xxii i 



Oras sa Kalihokan 15 ka minutos 
Pagkahuman sa leksyon, mahimo nimong patukaron ang hinay nga musika samtang ang 
mga bata mokolor sa mga litrato sa mga kahoy, mga tanom, ug mga bulak. Ang mga kali-
hokan kinahanglan pilion gikan sa mga leksyon o gikan niadtong gilista sa mga pahina 
xvi—xx. Ang ubang mga bata gusto tingaling magdula niining orasa. Pag-andam og mga 
kalihokan, pero ayaw pugsa ang mga bata nga moapil. 
10 ka minutos 
Ang oras sa pagtapos pagagamiton sa pagtingub sa mensahe sa ebanghelyo ug sa pag-
tabang sa mga bata sa pag-ampo. Niini nga leksyon, mahimo nimong pasundon ang mga 
bata sa mga pulong sa kanta nga "Gamayng mga Liso Nahinanok" [Little Seeds Lie Fast 
Asleep] sa pagpahinumdom sa mga bata nga mapasalamaton kita sa mga kahoy, mga 
tanom, ug sa mga bulak (tan-awa sa kalihokan sa pagpalambo 2, pahina 30. Dayon taba-
ngi ang usa ka bata nga mohatag sa panapos nga pag-ampo. 

xx iv 
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Ako Anak sa Dios Leksyon 10 
Aron sa pagtabang sa kada bata nga makasabut nga kita mga anak nga espiritu sa 
Langitnong Amahan, kinsa nakaila kanato ug nagmahal kanato. 

1. Tun-i sa mainampoong paagi ang Exodo 2:1-10; Salmo 82:6; Doktrina ug mga 
Pakigsaad 138:55-56; ug Moises 1:1-6. Tan-awa usab sa Mga Baruganan sa 
Ebanghelyo (31110), kapitulo 2. 

2. Pangitag duha o tulo ka nindot nga mga kinaiya sa kada bata pinaagi sa pagpakigsulti 
sa iyang mga ginikanan. 

3. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia ug Perlas nga Labing Bililhon. 
b. Usa ka beanbag o gagmay og humok nga butang. 
c. Hulagway 1-1, Ang Kalibutan (62196); hulagway 1-2, Moises sa Kabugangan 

(Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo106; 62063). 
4. Himoa ang gikinahanglang mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga 

kalihokan sa pagpalambo nga gusto nimong gamiton. 

Pag-imbitar og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo. 
Kantaha ang "Ako Anak sa Dios" ["I Am a Child of God"] (Songbook sa mga Bata, p. 2) 
uban sa mga bata. 
Ako anak sa Dios, 
Gipadala dinhi, 
Panimalay, ginikanan 
Ako gihatagan. 
Agaka ko, tudloi ko, 
Unsay buhaton. 
Nga makabalik ko sa 
Amahang Langitnong. 
litsa ang beanbag o humok nga butang ngadto sa usa ka bata samtang imong isulti ang 
mga pulong "Nakaila ko og usa ka anak sa Dios nga ginganlan og. "Ipasulti sa bata ang 
iyang kaugalingong pangalan ug ipabalik ang beanbag nganha nimo. Balika ang kalihokan 
hangtud ang tanan nakasulay na. 
Kita Espiritu nga mga Anak sa Langitnong Amahan 
• Kinsa ang Langitnong Amahan? (Gamita ang mga tubag sa mga bata sa paghatag nimo 

og direksyon sa pagpasabut niini nga seksyon diha sa angay nga lebel.) 
Ipakita ang hulagway 1-1, Ang Kalibutan. Ipasabut nga sa wala pa kita matawo dinhi sa 
yuta nagpuyo kita sa langit uban sa Langitnong Amahan. Mga espiritu kita didto. Ang usa 
ka espiritu mao ang anaa sa sulod kanato nga maoy nakapabuhi kanato. Sa mga espiritu 
pa kita, wala kitay unod ug mga bukog sama sa atong mga lawas karon, pero susama 
kitag panagway. 
Ipasabut nga ang Langitnong Amahan mao ang amahan sa atong mga espiritu, ug kita 
iyang espiritu nga mga anak. Wala kita mahinumdom nga nagpuyo uban sa Langitnong 
Amahan sa wala pa kita moanhi sa yuta, pero nasayud kita nga kita iyang espiritu nga mga 
anak tungod kay mabasa nato kini diha sa mga kasulatan. 
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Ipakita ang Biblia ug basaha ang Salmo 82:6, magpasabut nga ang Labing Halangdon 
nagpasabut nga Langitnong Amahan. Ipasabut nga ang kada tawo sa yuta usa ka anak 
sa Langitnong Amahan. 
Kantaha ang "Ako Anak sa Dios" pag-usab. Ipasabut nga ang Dios maoy laing ngalan 
alang sa Langitnong Amahan. 
Nakaila ug Nahigugma ang Langitnong Amahan Kanato 
Ipasabut nga ang Langitnong Amahan nahigugma pag-ayo sa matag usa kanato tungod 
kay kita iyang mga anak. Nakaila siya sa atong mga pangalan ug sa atong tibuok pagka-
tawo. Nasayud siya unsay makalipay nato ug unsay makapaguol kanato. Nasayud siya 
unsay labing maayo sa matag usa kanato. 
Isulti ang mosunod nga mga bersikulo sa makadaghan uban sa mga bata, ginamit ang 
mga aksyon nga gihulagway: 
Ang Langitnong Amahan Nakaila Kanako 
Nakaila ang Langitnong Amahan nako (itudlo ang kaugalingon) 
Ug unsay akong gustong buhaton. 
Nakaila Siya sa akong pangalan ug asa ako magpuyo (pagporma og atop pinaagi sa 

pagdugtong sa mga tudlo sa duha ka mga kamot). 
Nasayud ko nga nahigugma usab siya kanako, (kinuros nga mga bukton ug ibutang ang 

mga kamot diha sa imong abaga sama nga ikaw migakos sa imong kaugalingon). 
Nasayud siya unsay makalipay kanako (ibutang ang mga tudlo sa nagpahiyom nga ba-ba). 
Nasayud siya unsay makapaguol kanako (ibutang ang mga tudlo sa nagtibi nga ba-ba). 
Nasayud ko nga gusto Siyang motabang kanako (itudlo ang kaugalingon), 
Ug mao kanay makapalipay nako! 
Hangyoa ang usa ka bata nga moduol sa atubangan sa klase. Ginamit ang unsay inyong 
nakat-unan gikan sa mga ginikanan sa bata, ipasabut nga ang Langitnong Amahan nasayud 
sa maayong mga kinaiya sa bata. Pananglit, ikaw makasulti, "ang Langitnong Amahan nasa-
yud nga si Emily usa ka mahigugmaong anak, motabang sa iyang mama sa pag-atiman sa 
iyang igsoong babaye, ug sa kasagaran malipayon ug mapahiyumon." Padayon hangtud 
nga ang matag bata makahimo sa iyang turno. 
Ipasabut nga kon mobuhat kita og maayo ug mahigugmaong mga butang, sama kita sa 
Langitnong Amahan. 
Mahimo Kitang sama sa Langitnong Amahan 
• Unsay tawag sa gamay nga iro? 
• Unsa man ang itoy kon modako na? 
• Unsay tawag sa gamay nga manok? 
• Unsa man ang piso kon modako na? 
Ipasabut nga sama sa mga hayop nga modako nga mahisama sa ilang mga ginikanan, mo-
dako kita nga mahisama sa atong mga ginikanan. Ang Langitnong Amahan mao ang ama-
han sa atong mga espiritu, mao nga kita modako nga mahisama kaniya. Ang Langitnong 
Amahan mahigugmaon, ug mabination, ug gusto siyang motabang kanato. Kon kita mahi-
gugmaon, buotan, ug mabination mahisama kita sa Langitnong Amahan. Ipasabut nga kina-
hanglan maningkamot kita nga mahisama sa Langitnong Amahan kada adlaw. 
Ang Langitnong Amahan Adunay Importanting Trabaho nga Ipabuhat Kanato 

Ipakita ang hulagway 1-2, Si Moises diha sa Kabugangan, ug isaysay ang istorya kon sa 
unsa nga paagi nga ang anak nga babaye sa Paraon miluwas ni Moises gikan sa kakuyaw 
sa batang masuso pa siya, nga makita diha sa Exodo 2:1-10. 
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Leksyon 10 

Ipasabut nga si Moises nagtubo nga mahimong usa sa importanting mga tigtabang sa 
Langitnong Amahan, usa ka propeta. Misulti ang Langitnong Amahan ni Moises nga si 
Moises iyang anak (tan-awa sa Moises 1:4, 6) ug siya adunay importante nga ipabuhat ni 
Moises. Basaha ang unang hugpong sa mga pulong sa Moises 1:6 ngadto sa mga bata. 
Si Moises mihimo sa iyang trabaho sa dihang iyang gipagawas ang mga Israelite gikan sa 
yuta sa Ehipto, diin sila giabusohan pag-ayo, ngadto sa laing yuta, diin gitudloan sila ni 
Mosies sa mga kasugoan sa Langitnong Amahan. 
Patagsa-tagsaa sa pagpaatubang ang mga bata diha sa klase, ug tabangi ang matag usa 
sa pagsubli sa unang hugpong sa mga pulong sa Moises 1:6, ipuli ang iyang kaugalingong 
pangalan: "Ako adunay usa ka buhat alang kanimo, (pangalan sa bata), akong anak." 
Ipasabut nga ang Langitnong Amahan adunay importante nga mga butang nga ipabuhat 
kanato samtang magpuyo kita dinhi sa yuta, sama sa pagkainahan o pagkaamahan, pag-
kamisyonaryo, pagkatitser, tigtabang sa Simbahan, o tigtabang sa komunidad. 
• Unsa kaha ang importante nga buhat nga gustong ipabuhat sa Langitnong Amahan kanato? 

l-papantomine sa mga bata kon unsay ilang gusto kon modako na sila, sama nga mahi-
mong inahan o amahan nga magduyan sa usa ka bata, usa ka misyonaryo nga magtrak-
ting, o usa ka titser nga magtudlo og usa ka klase. 
Sultihi ang mga bata nga kinahanglan nilang hinumduman nga sila mga espiritu nga anak 
sa Langitnong Amahan ug nga siya nakaila kanila ug nahigugma kanila. Tabangi sila nga 
makasabut nga mahisama sila sa Langitnong Amahan ug nga sila adunay importanting 
buhat nga himoon dinhi sa yuta. Mahimo nimong ipakigbahin kanila ang personal nga 
kasinatian nga nakatabang kanimo nga makahibalo nga ang Langitnong Amahan nakaila 
kanimo ug nahigugma kanimo. 

Pagpili og pipila niining mga kalihokan nga gamiton sa panahon sa leksyon. 
1. Ipakita ang mga litrato sa lain-laing mga tawo, o paghisgot og mga tawo nga nailhan sa 

mga bata, ug pangutan-a, "Kini bang tawhana anak sa Dios?" Pananglit, "Ang bishop ba 
anak sa Dios?" "Ang opisyal ba sa pulis anak sa Dios?" "Ang inyo bang silingan anak sa 
Dios?" ug uban pa. Tabangi ang mga bata nga makasabut nga ang tanan usa ka anak 
sa Dios. 

2. Sa pagpasabut nga ang Langitnong Amahan nakaila ug nag-amuma sa matag anak, 
ipatiwas sa mga bata ang imong mga pulong, sama niining ehemplo: "Ang Langitnong 
Amahan nasayud nga ako masulub-on kon ," "Ang Langitnong Amahan nasayud 
nga ako malipayon kon ako ," "Ang Langitnong Amahan nasayud sa akong 
paboritong butang nga buhaton nga mao ang ," "Ang Langitnong Amahan 
nasayud nga gusto kong mosulod sa Primary tungod kay _," ug uban pa. 

3. Ipasabut nga ang Langitnong Amahan mao ang hari sa iangit ug yuta. Tungod kay kita 
iyang mga anak, kita mga prinsipe ug mga prinsisa. Paghimo og simpol nga korona 
alang sa kada bata ug isulat ang mga pulong nga Ako anak sa Dios sa kada korona. 
Pakolori sa mga bata ang mga korona. 

4. Uban sa mga bata, kantaha, o isulti ang mga pulong sa unang bersikulo sa "Ako 
Nasayud Akong Amahan Buhi" ["I Know My Father Lives"] (Mga Himno ug mga Awit 
sa mga Bata, p. 59). 

1. Pangutan-a ang mga bata sa paghunahuna og butang nga ilang nagustohan (makuha 
usab nimo kini nga impormasyon gikan sa ilang mga ginikanan). Pangutan-a ang matag 
bata unsa ang ilang gusto, ug sultihi siya nga ang Langitnong Amahan nasayud nga, 
sama niini nga ehemplo: "Ang Langitnong Amahan nasayud nga si Leah gusto sa 
mga iro." 
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2. Tabangi ang mga bata nga mobuhat sa mga aksyon sa mosunod nga kalihokan ginamit 
ang bersikulo: 
Kon kamo taas, taas kaayo (ipatuy-od ug ipataas ang mga bukton) 
Adunay dapit sa simbahan alang kanimo 
Kon kamo mubo, kaayo (tikuko), 
Adunay dapit sa Simbahan alang nimo. 
Taas (pang-unat), 
Mubo (tikuko), 
Taas (pang-unat), 
Mubo (tikuko)— 
Ang Langitnong Amahan nahigugma natong tanan. 

3. Tabangi ang mga bata nga mohimo sa mga aksyon sa mosunod nga bersikulo samtang 
imong isulti ang mga pulong: 
Ang gamayng bata nga si Moises 
Ang gamayng bata nga si Moises diha sa usa ka sakayan (pinasawod nga kamot ug 
ibutang ang tudlo sa laing kamot diha niini). 
Ang iyang mahigugmaong igsoong babaye nagtan-aw kaniya diha sa kasagbutan nga 
iyang gitagoan (milili agi sa mga tudlo sa kamot nga gibutang taliwala sa mga mata). 
Usa ka adlaw niana usa ka prinsesa ang nakakita kaniya (tikubo, tan-aw sa ubos) ug 
mikugos kaniya sa iyang mga bukton (pagpakaaron-ingnon nga magkugos og bata); 
Miingon siya, "Dad-on nako kining bataa ug bantayan nga dili maunsa" (pagpakaaron-
ingnon nga mosayawsayaw sa bata diha sa mga bukton). 
(Gikan sa Fascinating Finger Fun ni Eleanor Doan. © 1951. Gigamit pinaagi sa pagtugot.) 
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Ang Langitnong Amahan 
Adunay Lawas 

Leksyon 10 
Aron sa pagtabang sa kada bata nga makasabut nga ang Langitnong Amahan usa ka ti-
nuod nga tawo, dunay perpekto nga lawas nga unod ug mga bukog, ug nga kita gilalang 
sumala sa iyang hitsura. 

1. Tun-i sa mainampoong paagi ang Juan 14:9; Doktrina ug mga Pakigsaad 130:22; 
Moises 2:27; ug Joseph Smith—History 1:14-17. Tan-awa usab sa Mga Baruganan 
sa Ebanghelyo (31110), kapitulo 1. 

2. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia ug Perlas nga Labing Bililhon. 
b. Papel ug mga krayola alang sa matag bata. 
c. Usa ka gamay nga salamin. 
d. Hulagway 1-3, Jesus ang Kristo (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 240; 

62572); hulagway 1-4, Ang Unang Panan-awon (Pakete sa mga Hulagway sa 
Ebanghelyo 403; 62470). 

3. Himoa ang gikinahanglang mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga kalihokan 
sa pagpalambo nga gusto nimong gamiton. 

Pag-imbitar og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo. 
Ipanghatag ang papel ug mga krayola, ug ipadrowing sa mga bata ang ilang mga kaugali-
ngong panagway. Kon mahuman na sila, pagunite nila ang ilang mga litrato, ug pangutan-
a sila kon hain ang tinuod, ang kanang anaa sa papel o ang naggunit sa mga papel. 
Pangutan-a sila giunsa nila sa pagkahibalo. 
Ipasabut nga sama nga sila tinuod tungod kay aduna silay mga lawas, ang Langitnong 
Amahan tinuod ug siya adunay lawas. Atong makita ang mga hulagway sa Langitnong 
Amahan, pero dili kini tinuod nga Langitnong Amahan. Ang tinuod nga Langitnong 
Amahan adunay lawas nga unod ug mga bukog. 
Si Jesukristo Parehog Hitsura sa Langitnong Amahan 
Pangutan-a ang mga bata kon duna bay misulti nila nga ka parehog histsura sila sa ilang 
mga ginikanan. Ipakita ang litrato 1-3, Jesus ang Kristo, ug ipasabut nga si Jesukristo mao 
ang anak sa Langitnong Amahan. Ang mga kasulatan nagsulti kanato nga si Jesus ka pa-
rehog hitsura sa Langitnong Amahan. Ipakita ang Biblia ug ipasabut ang Juan 14:9 ngadto 
sa mga bata. 
• Kinsa ang ka parehog hitsura ni Jesus? 
Pabaruga ang mga bata. Tabangi sila sa pagsag-ulo sa unang bahin sa unang artikulo sa 
hugot nga pagtuo: "Kita nagtuo sa Dios, ang Mahangturong Amahan, ug sa Iyang Anak, 
nga si Jesukristo." 
Pareho Kitag Hitsura sa Langitnong Amahan ug ni Jesus 
Ipasabut nga kita espiritu nga mga anak sa Langitnong Amahan ug nga kita parehog 
hitsura niya. Duna kitay mga lawas pareho sa iyaha. Ipasabut ang Moises 2:27 ngadto 
sa mga bata. Ipasabut nga ang pagkalalang sa panagway sa Amahan nagpasabut nga 
pareho kitag hitsura kaniya. 

Mga Kalihokan 
sa Pagkat-on 
Pang-atensyon 
nga Kalihokan 

Kalihokan 

5 

Katuyoan 

Pagpangandam 



Kalihokan 

Istorya 

Pagpamatuod 

Papulipuliha ang mga bata sa pagtan-aw sa salamin o ngadto sa laing bata. Pahinganli sa 
kada bata ang parte sa lawas nga iyang makita, sama sa mga bukton, mga tiil, mga mata, 
o mga dalunggan. Ipasabut nga ang Langitnong Amahan ug si Jesus aduna usab niad-
tong mga parte sa lawas. 
• Aduna ba kamoy lawas nga parehog hitsura sa lawas sa Langitnong Amahan ug ni Jesus? 
Ipasabut nga kita nasayud unsay hitsura sa Langitnong Amahan ug ni Jesus tungod kay 
ang ubang mga propeta (mga lider sa Simbahan) nakakita sa Langitnong Amahan ug ni 
Jesus ug misulat mahitungod kanila diha sa mga kasulatan. 
Ipakita ang hulagway 1-4, Ang Unang Panan-awon. Isaysay ang istorya sa Unang Panan-
awon, nga makita sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:14-17. 
• Giunsa pagkahibalo ni Joseph Smith unsay hitsura sa Langitnong Amahan ug ni Jesus? 
• Unsang matanga sa lawas ang anaa sa Langitnong Amahan ug ni Jesus? 
Ipamatuod kon unsa ikaw ka mapasalamaton nga dunay lawas nga gihimo sama sa hitsu-
ra sa Langitnong Amahan. Ipadayag ang pasalamat sa daghang nindot nga mga butang 
nga mahimo sa imong lawas. 

Pagpili og pipila niining mga kalihokan nga gamiton sa panahon sa leksyon. 
1. Pabaruga ang mga bata ug ipabalik-balik og sulti sa makadaghan ang mosunod nga 

kalihokan ginamit ang bersikulo, ginamit ang mga aksyon nga gihulagway: 
Aduna Akoy Talagsaon nga Lawas 
Aduna akoy talagsaon nga lawas (ibutang ang mga kamot sa dughan) 
Nga giplano sa Langitnong Amahan kanako. 
Gihatagan ko Niya ug mga dalunggan aron makadungog (pinasawod nga kamot 
ilibot sa dalunggan) 
Ug mga mata aron ako makakita (tudlo ngadto sa mga mata). 
Duna koy duha ka mga kamot nga akong mapakpak (ipakpak ang mga kamot), 
Duha ka mga tiil aron makatuyok (tuyok). 
Kon gusto ko, ako makahikap 
Sa akong mga kumagko sa tiil (tikubo ug hikapa ang mga kumagko sa tiil). 
Kon maghunahuna ko sa akong lawas (ibutang ang tudlo sa ulo), 
Ang pinakamaayong bahin niini (hilom nga molingkod) 
Nga ang Langitnong Amahan miplano niini 
Nga maparehog hitsura kaniya. 

2. Tabangi ang mga bata sa pagkanta o sa pagsulti sa mga pulong sa "Mga Ulo, Abaga, 
Tuhod, ug mga tudlo sa Tiil" ["Head, Shoulders, Knees, and Toes"] {Songbook sa mga 
Bata, p. 129). Pahinumdumi ang mga bata nga ang Langitnong Amahan mihatag kanato 
og mga lawas sama sa iyaha ug nga kining nindot nga mga lawas makahimo og 
daghang mga butang. 

3. Papuli-puliha ang mga bata sa paggamit sa hulagway 1-4, Ang Unang Panan-awon, 
sa pagsaysay sa istorya sa Unang Panan-awon ngadto sa uban sa klase. 

4. Isaysay ang istorya ni Marc ug ang kalihokan sa pamilya: 
Namatay ang amahan ni Marc sa dihang batang masuso pa si Marc. Pirming 
maghunahuna si Marc kon unsay hitsura sa iyang amahan. Siya ug ang iyang inahan 
moadto sa kalihokan sa pamilya diin siya makigsulti sa iyang mga tiya ug mga tiyo nga 
nakaila pag-ayo sa iyang amahan. 
Sa ilang pag-abut, si Tiyo Joe misugat kanila. Mitan-aw siya ni Marc ug miingon, "Nakaila 
na ko nimo. Pareha kag mga mata sa imong papa." Si Tiya Elizabeth miingon, "Kabalo 
ka Marc, duna kay ilong nga pareha sa imong papa." Miingon si Tiya Mary, "Marc, ang 
imong pahiyum nagpahinumdom nako sa pahiyum sa imong papa." 
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Leksyon 10 

Samtang nagdrayb sila pauli, giingnan ni Marc ang iyang mama, "Nalingaw ko karong 
adlawa! Nakahibalo ko og daghang mga butang bahin sa akong papa karon. Nahibaloan 
nako nga pareha kog hitsura niya, ug kana nakalipay kanako! Karon kon motan-aw ko sa 
salamin, mahinumdom ko unsay iyang hitsura, ug dili ko kalimot niya." Mipaduol ang 
mama ni Marc, mihikap sa kamot ni Marc, ug miingon, "Kon ikauban tika, di sad ko 
kalimot niya." 
Sultihi ang mga bata nga sama ni Marc nga nakahibalo nga pareho siyag hitsura sa 
iyang amahan bisan og wala niya kini makita, nasayud kita nga pareho kitag hitsura 
sa Langitnong Amahan bisan og dili kita makakita kaniya. 

1. Ipakita ang hulagway 1-4, Ang Unang Panan-awon. Isulti ang simpol nga bersyon sa 
istorya sa Unang Panan-awon. Ipasabut og maayo nga ang Langitnong Amahan ug si 
Jesukristo tinuod nga mga tawo ug nga sila maminaw sa atong mga pag-ampo. 

2. Gamita ang hulagway 1-4, Ang Unang Panan-awon, aron sa pagpakita kon sa unsang 
paagi nga ang atong lawas sama sa mga lawas sa Langitnong Amahan ug ni Jesus. 
Samtang imong itudlo ang parte sa lawas diha sa litrato, ipatudlo sa mga bata ang 
maong parte sa ilang kaugalingong mga lawas. Pananglit, kon imong itudlo ang bukton 
sa Langitnong Amahan, ang mga bata kinahanglang motudlo sa ilang kaugalingong 
mga bukton. 

3. Tabangi ang mga bata nga mohimo sa mga aksyon sa mosunod nga kalihokan ginamit 
ang bersikulo samtang imong isulti ang mga pulong: 
Si Joseph miluhod diha sa kakahoyan (luhod ug ikyugpos ang mga bukton) 
Ug nag-ampo og espesyal nga pag-ampo (hikapa ang mga ngabil sa tudlo). 
Nakakita siya sa Amahan ug sa Anak (hangad, ipandong ang mga kamot sa mata) 
Ug naminaw kanila didto (pinasawod nga kamot libot sa dalunggan). 

4. Itudlo ang imong ba-ba ug sulti, "Mao kini ang akong ba-ba." Dayon pangutana, "Mapakita 
ba ninyo nako ang inyong ba-ba?" ug tabangi ang mga bata nga motudlo sa ilang 
kaugalingong mga ba-ba. Pangutana, "Aduna bay ba-ba ang Langitnong Amahan?" Balika 
para sa mga mata, mga dalunggan, mga kamot, ug mga tiil. Dayon tudlo ngadto sa kada 
parte sa lawas nga dili mosulti sa pangalan niini, ug ang mga bata ang pasultia niini. 
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Leksyon 10 
Aron sa pagtabang sa kada bata nga makasabut nga nagpuyo kita uban sa Langitnong 
Amahan isip espiritu nga mga anak sa wala pa kita moanhi sa yuta ug nga kita makapuyo 
uban kaniya pag-usab human niini nga kinabuhi. 

1. Tun-i sa mainampoong paagi ang Abraham 3:22-27. Tan-awa usab ang Mga Baruganan 
sa Ebanghelyo (31110), kapitulo 2. 

2. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Mga kasulatan. 
b. Usa ka monyeka o papel nga pormag tawo. 
c. Hulagway 1-1, Ang Kalibutan (62196); hulagway 1-3, Jesus ang Kristo (Pakete sa mga 

Hulagway sa Ebanghelyo 240; 62572); hulagway 1-5, Pamiiya uban sa usa ka Batang 
Masuso (62307); litrato 1-6, Family Home Evening (62521); hulagway 1-7, Usa ka 
Mahigugmaong Pamilya; hulagway 1-8, Pagpakalawat saSakramento (62021); 
hulagway 1-9, Pag-ampo sa Buntag (62310); hulagway 1-10, Pag-ampo sa Pamilya 
(62275); hulagway 1-11, Batang Lalaki nga Gibunyagan (62018); hulagway 1-12, 
Batang Babaye nga Gikumpirmahan (62020); hulagway 1-13, Joseph Smith (Pakete 
sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 400; 62449). 

3. Himoa ang gikinahanglang mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga kalihokan 
sa pagpalambo nga gusto nimong gamiton. 

Pag-imbitar og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo. 
Ibutang ang monyeka o papel nga pormag tawo diha sa usa sa mga lingkuranan sa mga 
bata. Hangyoa ang mga bata sa pagbarug, pagtalikod, ug paglingkod pag-usab. 
• Nganong wala man motindog ang monyeka? 
• Nganong makabarug man mo? 
Hisguti ang mahitungod sa kalainan tali sa mga bata ug sa monyeka. Tabangi ang mga 
bata nga makasabut nga sila buhi. Sila adunay espiritu sulod sa ilang lawas nga maoy na-
kapabuhi nila aron sila makakita, makadungog, makabarug, makalihok, makahunahuna, 
ug makasulti. 
Kita Espiritu nga mga Anak sa Langitnong Amahan 
Ribyuha uban sa mga bata kon sa unsa nga paagi kita nagpuyo uban sa Langitnong 
Amahan isip iyang espiritu nga mga anak sa wala pa kita matawo dinhi sa yuta. Malipayon 
kita, ug nakauyon kita nga nagpuyo uban sa Langitnong Amahan. Wala kitay pisikal nga 
mga lawas pareho karon, pero kita mga espiritu. Ipasabut nga ang usa ka espiritu sama 
sa pisikal nga lawas pero walay unod ug mga bukog. 
• Diin kamo magpuyo sa wala pa kamo matawo dinhi sa yuta? 
Kantaha ang "Ako Anak sa Dios" ["I Am a Child of God"] (Songbook sa mga Bata, p. 2) 
uban sa mga bata. Pahinumdumi ang mga bata nga ang Dios mao ang laing pangalan 
alang sa Langitnong Amahan. 
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Ako anak sa Dios, 
Gipadala dinhi, 
Panimalay, ginikanan 
Ako gihatagan. 
Agaka ko, tudloi ko, 
Unsay buhaton. 
Nga makabalik ko sa 
Amahang Langitnong. 
Pabaruga ang usa ka bata sa imong tupad. Gamita ang pangalan sa bata, ipasabut nga 
siya nagpuyo uban sa Langitnong Amahan sa wala pa matawo dinhi sa yuta, ug siya usa 
ka espiritu nga anak kinsa nahigugma sa Langitnong Amahan. Buhata kini sa kada bata. 
Ipasabut nga tungod kay ang Langitnong Amahan nahigugma kanato, siya adunay piano 
alang kanato. Sa wala pa mabuhat ang yuta, ang Langitnong Amahan mitawag sa iyang 
mga anak nga magpundok aron ipasabut ang iyang piano. Kitang tanan, atong mga gini-
kanan, ug atong mga igsoon didto usab. 
Ang Langitnong Amahan Mipadala Kanato aron Mopuyo dinhi sa Yuta 
Ipakita ang hulagway 1-1, Ang Kalibutan. Ipasabut nga ang yuta kabahin sa piano sa 
Langitnong Amahan. Ubos sa direksyon sa Langitnong Amahan, gilalang ni Jesukristo ang 
yuta alang kanato. Gipadala kita dinhi aron matawo ug makadawat og pisikal nga lawas. 
Ipakita ang hulagway 1-5, Pamilya uban sa usa ka Batang Masuso. Pahisguti sa mga bata 
ang mahitungod sa litrato. Sultihi sila nga naghinamhinam kita nga moanhi sa yuta ug 
magkat-on ug magtubo. Mianhi kita sa yuta isip mga batang masuso ngadto sa mga 
pamilya kinsa magmahal kanato ug moatiman kanato. 
Sultihi ang mga bata nga sa dihang mianhi kita sa yuta, gihatagan kita og pisikal nga mga 
lawas nga dunay panit, mga unod, dugo, ug mga bukog. Ipahikap sa mga bata ang ilang 
kaugalingong mga bukton. 
• Mabati ba ninyo ang bukog ilawom sa inyong bukton? 
• Makita ba ninyo ug mabati ang inyong panit? 
• Mabati ba ninyo ang inyong mga unod? 
Pahinumdumi ang mga bata nga ang atong mga espiritu sulod sa atong mga lawas 
mihatag kanato sa kinabuhi, pero dili nato makita o mahikap ang mga espiritu. Ang atong 
pisikal nga mga lawas makita ug mahikap. Sultihi ang mga bata nga dakong panalangin 
nga dunay pisikal nga lawas. 
I -recite ang mosunod nga bersikulo uban sa mga bata. Itudlo ang kada parte sa lawas kon 
kini gihisgutan. 
Mapasalamaton Ako sa Akong mga Mata 
Mapasalamaton ako sa akong mga mata, 
Sa akong mga dalunggan, sa akong mga ba-ba ug ilong; 
Mapasalamaton ako sa akong mga kamot ug mga bukton, 
Sa akong mga bitiis, sa akong mga tiil ug mga tudlo sa tiil. 
(Kinuha gikan sa usa ka bersikulo ni Lucy Picco.) 
Ipasabut nga samtang ania kita dinhi sa yuta motubo kita ug makat-on sa daghang mga 
butang. Samtang makat-on kita sa pagpili sa saktong mga butang nga himoon, mahimo 
kitang sama sa atong Langitnong Amahan ug ni Jesus. Importante kini nga bahin sa 
piano sa Langitnong Amahan. 
Ang Langitnong Amahan Gusto nga Makabalik Kita ngadto Kaniya sa Umaabot 
Ipadayag ang imong gugma alang sa Langitnong Amahan. Sultihi ang mga bata nga ikaw 
gustong mobalik ngadto sa Langitnong Amahan aron ikaw makakita kaniya ug makig-uban 
kaniya pag-usab. Ipasabut nga kabahin usab kini sa piano sa Langitnong Amahan. Gusto 
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siya nga ang maiag usa kanato makabalik aron makapuyo uban kaniya kon mahuman na 
ang atong kinabuhi dinhi sa yuta. Gusto siya nga kita, atong mga ginikanan, ug ang atong 
tanang mga pamilya iyang ikauban pag-usab. 
Ipasabut nga sa pagpuyo uban sa Langitnong Amahan ug ni Jesus pag-usab, kinahanglan 
gayud nga mabunyagan kita ug magsunod sa tanang mga sugo. Ipakita ang mga kasula-
tan. Ipasabut nga ang mga kasulatan nagtudlo kanato mahitungod sa Langitnong Amahan 
ug ni Jesus ug unsay ilang gusto nga atong buhaton. 
Ginamit ang mga hulagway nga gilista diha sa seksyon sa "Pagpangandam," hisguti un-
say gusto sa Langitnong Amahan nga atong makat-unan ug buhaton dinhi sa yuta. Gusto 
Siya nga higugmaon nato ang atong mga pamilya, dili maghinakog, mosimba, mokalawat 
sa sakramento, mag-ampo buntag ug gabii, maghimo og pag-ampo sa pamilya ug family 
home evening, magpabunyag, magpakumpirma ug modawat sa Espiritu Santo, magminyo 
sa templo, magtuon bahin sa mga propeta, ug mahimong sama sa Langitnong Amahan 
ug ni Jesus. 
Ipadayag ang imong pasalamat alang sa Langitnong Amahan ug alang sa iyang piano 
alang kanato. Awhaga ang mga bata sa pagbuhat kanunay unsay ilang nahibaloan nga 
sakto aron sila sa umaabot makapuyo pag-usab uban sa Langitnong Amahan ug ni Jesus. 

Pagpili og pipila niining mga kalihokan nga gamiton panahon sa leksyon. 
1. Hatagi og piraso nga papel ang matag bata nga imong gisulatan og Ako Anak sa Dios, 

ug padrowinga og usa ka hulagway sa iyang kaugalingon. Sultihi ang mga bata nga 
mopakita sa ilang mga hulagway ngadto sa uban sa klase. Awhaga ang kada bata sa 
pagsulti og maayo mahitungod sa iyang kaugalingon samtang magpakita sa hulagway. 

2. Tabangi ang mga bata nga mosulti sa mosunod nga bersikulo ug buhata ang mga 
aksyon nga gipakita: 
Linalang sa Dios 
Ang Dios mibuhat sa bulan (lingina ang mga kamot) 
Ug sa nagkidlap nga mga bitoon (abliha ug isira ang mga kamot) 
Ug ibutang kini sa panganod (kab-ot). 
Gibuhat Niya ang adlaw (paghimog lingin ginamit ang bukton ibabaw sa ulo) 
Ug mga kahoy (ipataas ang mga kamot) 
Ug mga bulak (pinasawod nga mga kamot) 
Ug sa gagmay nga mga langgam nga molupad (iwara-wara ang mga kamot). 
(Gikan sa Fascinating Finger Fun ni Eleanor Doan. © 1951. Gigamit pinaagi sa pagtugot.) 

3. Isulat ang mosunod nga mga pangutana sa laing mga piraso sa papel. Ribyuha 
ang leksyon pinaagi sa pagpapili sa matag mga bata og usa ka piraso sa papel. Basaha 
ang pangutana ug ipatubag kini sa bata. Balika kon gikinahanglan aron kahatagan og 
turno ang kada bata. 
a. Kinsa ang anak sa Dios? (Ako, ang tanan.) 
b. Diin kita magpuyo kaniadto sa wala pa kita matawo dinhi sa yuta? (Didto sa langit 

uban sa Langitnong Amahan ug ni Jesus.) 
c. Ngano nga ang Langitnong Amahan misugo kang Jesus sa paghimo og yuta 

alang kanato? (Aron kita makabaton og pisikal nga lawas ug makat-on unsay 
atong gikinahanglang buhaton aron makapuyo uban sa Langitnong Amahan 
ug ni Jesus pag-usab.) 

d. Unsay angay natong buhaton aron makapuyo pag-usab uban sa Langitnong Amahan 
ug ni Jesus? (Mosunod sa mga sugo, dili maghinakog, magpabunyag, moadto sa 
templo, ug uban pa. Sugoa ang mga bata sa pagpakita sa angay nga hulagway 
samtang motubag sila niini nga pangutana.) 

e. Kinsa ang atong ikauban sa pagpuyo human matapos ang atong kinabuhi dinhi sa 
yuta? (Ang Langitnong Amahan ug si Jesus ug ang atong mga pamilya.) 
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Leksyon 10 

1. Kon mosugot ang imong presidente sa Primary, Imbitara ang usa ka amahan sa pagdala 
sa iyang batang masuso nganha sa klasrom. Hisguti ang mahitungod sa mga amahan 
ug sa unsa nga paagi nila gimahal ang mga anak. Sultihi ang mga bata nga sila adunay 
duha ka mga amahan nga nagmahal kanila: ang ilang amahan dinhi sa yuta ug sa ilang 
Langitnong Amahan. Sa dili pa matawo ang mga batang masuso dinhi sa yuta, nagpuyo 
sila uban sa Langitnong Amahan. (Pahibalo: Pagmatngon sa mga sitwasyon sa mga 
bata sa imong klase, ang uban tingali walay mga amahan sa ilang mga panimalay.) 

2. Pagdala og dagko nga mga parisan sa "sapatos sa lalaki." Hisguti kon kinsa ang mosul-
ob niining dagko nga mga sapatos. Ipakomparar sa mga bata ang gidak-on sa ilang 
kaugalingong mga sapatos o tiil sa dagko nga sapatos. Papulipuliha ang matag bata 
nga maglakaw-lakaw nga gisul-ob ang "dagko nga sapatos." 

3. Kantaha o isulti ang unang duha ka mga linya sa "Nagpuyo Ko's Langit" ["I Lived in 
Heaven"] (Children's Songbook, p. 4). 
Nagpuyo ko didto sa langit kaniadto, tinuod kini; 
Nagpuyo didto kauban sa mga tawo nga akong kaila ug nahigugma kanila. 
Mao usab kamo. 
(© 1987 ni Janeen Jacobs Brady. Gigamit pinaagi sa pagtugot.) 
• Kinsa ang atong ikauban sa pagpuyo didto sa langit? (Ang Langitnong Amahan ug si 

Jesus ug ang tanan.) 
4. Tabangi ang mga bata sa paghimo sa mga aksyon sa mosunod nga kalihokan ginamit 

ang bersikulo samtang imong isulti ang mga pulong. Balika sa makadaghan kutob sa 
imong gusto. 
Pabaruga ang tanan nga mag-alirong, magginunitay sa mga kamot. Pagginunitay sa mga 
kamot sa tibuok kalihokan. 
Nagpuyo kitang tanan uban sa Langitnong Amahan (ang tanan magpaduol sa usag usa, 
ibutang ang mga kamot sa sentro sa alirongl). 
Gipadala Niya kita dinhi sa yuta aron magpakabuhi (padak-i ang alirong). 
Gihatagan Niya kita og mga pamilya nga momahal ug motudlo kanato (magpaduol na 
usab sa usag usa). 
Ang atong mga pamilya motabang nato sa pagpuyo uban kaniya pag-usab. (padak-i na 
usab ang alirong). 
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Leksyon 10 
Aron sa pagtabang sa matag bata nga makat-on unsaon sa pag-ampo ngadto sa 
Langitnong Amahan ug masayud nga siya maminaw. 

1. Tun-i sa mainampoong paagi ang Daniel 6. Tan-awa usab sa Mga Baruganan sa 
Ebanghelyo (31110), kapitulo 8. 

2. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia. 
b. Hulagway 1-9, Pag-ampo sa Buntag (62310); hulagway 1-10, Pag-ampo sa Pamilya 

(62275); hulagway 1-14, Si Daniel sa Langub sa mga Leon (Pakete sa mga Hulagway 
sa Ebanghelyo 117; 62096); hulagway 1-15, Panalangin sa Pagkaon. 

3. Himoa ang gikinahanglang mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga kalihokan 
sa pagpalambo nga gusto nimong gamiton. 

Pag-imbitar og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo. 
Hangyoa ang bata nga mihatag sa pangbukas nga pag-ampo nga magpabilin nga mag-
barug sa atubangan sa klase. Pahinumdumi ang mga bata nga sa miaging leksyon ilang 
nakat-unan nga nagpuyo kita uban sa Langitnong Amahan sa wala pa kita matawo. Ang 
Langitnong Amahan mipadala kanato dinhi sa yuta. 
• Unsaon nato sa pagpakigsulti sa Langitnong Amahan samtang ania kita sa yuta? 
• Kinsa ang gipakigsultihan ni (pangalan sa bata nga mihatag sa pag-ampo) sa dihang 

siya nag-ampo? 
Tabangi ang mga bata nga makaamgo nga kon kita mag-ampo nakigsulti kita sa tinud-
anay uban sa Langitnong Amahan. 
Makaampo Kita ngadto sa Langitnong Amahan 
Pagpamatuod nga bisan nga dili kita makakita kaniya, makaampo kita ngadto sa 
Langitnong Amahan ug siya maminaw sa atong mga pag-ampo. 
Ipakita ang hulagway 1-9, Pag-ampo sa Buntag. 
• Unsay gibuhat niining batang babaye? 
• Kinsay iyang gipakigsultihan? 
• Unsa sa inyong hunahuna ang gisulti niining batang babaye ngadto sa 

Langitnong Amahan? 
Gamita ang hulagway 1-9, Pag-ampo sa Buntag, hulagway 1-10, Pag-ampo sa Pamilya, 
ug hulagway 1-15, Panalangin sa Pagkaon, samtang imong hisgutan sa mga bata ang 
mga panahon nga kita mag-ampo. Ipasabut nga kita makaampo ngadto sa Langitnong 
Amahan kon kanus-a gusto nato, ang pinaka komon nga mga panahon mao ang atong 
pagmata ug pagkatulog, sa panahon nga tingkaon, uban sa atong mga pamilya, ug kon 
kita nagkinahanglan og espesyal nga tabang. Pagunite sa mga bata ang angay nga mga 
hulagway samtang imong hisgutan kini. 
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Mitudlo si Jesukristo Kanato sa Pag-ampo ngadto sa Langitnong Amahan 
Ipasabut nga si Jesus mitudlo kanato sa pagbuhat og piho nga mga butang kon kita mag-
ampo. Samtang mag-andam kita sa pag-ampo, hunahunaon nato ang Langitnong 
Amahan. 
• Unsay atong buhaton sa atong mga bukton kon kita mag-ampo? 
• Unsay atong buhaton sa atong mga ulo ug sa atong mga mata kon kita mag-ampo? 
Ipasunod sa mga bata ang imong mga aksyon samtang imong ipakita unsaon sa pagpa-
ngandam sa pag-ampo pinaagi sa pagkyugpos sa imong mga bukton, pagduko sa imong 
ulo, ug pagpiyong sa imong mga mata. Dayon mahimo nimong hangyoon ang usa ka bata 
nga mobarug sa atubangan sa klase, ug pasunda ang ubang mga bata sa iyang mga ak-
syon samtang siya mopakita unsaon sa pag-andam sa pag-ampo. 
Uban sa mga bata, kantaha o isulti ang mga pulong sa "Usa ka Kanta nga Pag-ampo" 
["A Prayer Song"] (Children's Songbook, p. 22) sa makadaghan. Buhata ang mga aksyon 
nga gisugyot sa mga pulong sa kanta. 
Atong iduko ang atong mga ulo karon sa pag-ampo, 
Atong kyugpuson ang atong mga bukton, 
Dayon ipiyong ang atong mga mata, ug samtang kita mag-ampo 
Makigsulti kita sa Langitnong Amahan. 
• Unsa pay atong mabuhat aron makaandam sa pag-ampo? 
Ipasabut nga sa balay, kon kita mag-ampo sa kaugalingon o sa pag-ampo sa pamilya, dili 
lang kyugpuson nato ang atong mga bukton, iduko ang atong mga ulo, ug ipiyong ang 
atong mga mata, pero sa kasagaran mangluhod usab kita. 
Ipasabut nga dunay espesyal nga mga butang nga atong masulti kon kita mag-ampo. 
Kantaha o isulti ang mga pulong sa ikaduhang bersikulo sa "Nag-ampo Ako pinaagi sa 
Hugot nga Pagtuo [I Pray in Faith] (Children's Songbook, p. 14) sa makadaghan. Sultihi 
ang mga bata sa pagpataas og usa ka tudlo alang sa kada usa sa upat ka espesyal nga 
mga butang nga atong isulti kon kita mag-ampo. 
Magsugod ko sa pag-ingon "Mahal nga Langitnong Amahan;" 
Magpasalamat ko kaniya sa mga panalangin nga iyang gipadala; 
Dayon mapainubsanon akong mangayo kaniya sa mga butang nga akong gikinahanglan, 
Sa pangalan ni Jesukristo, Amen. 
(© 1987 ni Janice Kapp Perry. Gigamit pinaagi sa pagtugot.) 
• Unsaon nato pagsugod ang atong mga pag-ampo? 
• Unsay atong mapasalamatan sa Langitnong Amahan? 
• Unsay atong pangayoon sa Langitnong Amahan? 
• Unsaon nato sa pagtapos sa atong mga pag-ampo? 
Ang Langitnong Amahan Maminaw Kanato Kon Kita Mag-ampo 

Ipakita ang hulagway 1-14, Si Daniel diha sa Langub sa mga Leon. Isaysay ang istorya 
gikan sa Daniel 6. Basaha pagkusog ang unang bahin sa bersikulo 22 sa pagpasabut 
ngano nga si Daniel wala maunsa samtang didto siya sa langub sa leon. 
Ipasabut nga si Daniel gustong mag-ampo tungod kay kini usa ka sugo gikan sa 
Langitnong Amahan ug usab tungod kay siya gusto nga mopasalamat sa Langitnong 
Amahan alang sa iyang mga panalangin. 
• Unsay gibuhat sa hari tungod kay si Daniel nag-ampo? (Tan-awa sa Daniel 6:16.) 
• Unsay nahitabo ni Daniel didto sa langub sa mga leon? (Tan-awa sa Daniel 6:22.) 
• Unsaon ninyo sa pagkahibalo nga ang Langitnong Amahan nakadungog sa pag-ampo 

ni Daniel? (Tan-awa sa Daniel 6:23.) 
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Isulti ang usa ka higayon sa dihang ang Langitnong Amahan naminaw sa inyong mga 
pag-ampo. Hangyoa ang mga bata sa pagpakigbahin og bisan unsang mga kasinatian 
nga ilang nasinati uban sa pag-ampo. 
Sultihi ang mga bata kon unsa ka kamapasalamaton nga kita makaampo ngadto sa 
Langitnong Amahan, ug pasaligi sila nga ang Langitnong Amahan maminaw ngari nato 
kon kita mag-ampo. 
Kon ikaw mohangyo og usa ka bata sa paghatag sa panapos nga pag-ampo, ribyuha 
kon unsaon nato sa pag-andam sa pag-ampo. 
• Unsay atong buhaton aron makaandam sa pag-ampo? (Kyugpuson ang mga bukton, 

moduko sa mga ulo, ug mopiyong sa mga mata.) 
• Unsa ang unang butang ang isulti ni (pangalan sa bata) diha sa pag-ampo? 
• Unsay angay pasalamatan ni (pangalan sa bata) sa Langitnong Amahan? 
• Unsa angay pangayoon ni (pangalan sa bata) sa Langitnong Amahan? 
• Unsaon ni (pangalan sa bata) pagtapos sa pag-ampo? 

Pagpili og pipila niini nga mga kalihokan nga gamiton panahon sa leksyon. 
1. litsa ang humok nga butang, sama sa beanbag o bola, ngadto sa mga bata. Human 

masawo sa kada bata ang butang, hangyoa siya nga kompletohon ang mga pulong 
[sentence] "Kon ako mag-ampo, magpasalamat ako sa Langitnong Amahan alang sa." 
Ang bata mahimong motubag, "Akong pamilya." Human makaapil ang kada bata, 
balika ang kalihokan ug pahinganli sa mga bata ang mga butang nga ilang mahimong 
pangayoon sa Langitnong Amahan kon sila mag-ampo. Mahimong mopakita ka og 
mga litrato aron sa pagtabang kanila nga makahunahuna og mga ideya. 

2. Kantaha o isulti ang mga pulong sa "Awit sa Pagpasalamat" ["A Song of Thanks"] 
(Children's Songbook, p. 20), mohimo sa mga aksyon nga gilista sa ubos: 
Salamat kanimo sa kalibutan nga maanindot (himoang lingin ang mga bukton nga 
magrepresentar sa kalibutan); 
Salamat kanimo sa pagkaon nga among gikaon (pagpakaaron-ingnon nga nagkaon); 
Salamat kanimo sa mga langgam nga nanag-awit (iabutang mga tudlo ug ang kumagko 
aron masunod ang pagtuhiktuhik sa langgam); 
Salamat kanimo, Dios, alang sa tanan (ilugway ang mga bukton og layo)! 
(Gikan sa First Year Music ni Hollis and Dann. © 1957 by D. C. Heath and Company. 
Giimprinta pag-usab pinaagi sa pagtugot.) 

3. I -recite ang bersikulo "Mapasalamaton Ako sa Akong mga Mata," magtudlo sa mga 
parte sa lawas samtang gihisgutan kini: 
Mapasalamaton ako sa akong mga mata, 
Sa akong mga dalunggan, sa akong ba-ba ug ilong; 
Mapasalamaton ako sa akong mga kamot ug mga bukton, 
Sa akong mga bitiis, sa akong mga tiil ug mga tudlo. 
(Kinuha gikan sa usa ka bersikulo ni Lucy Picco.) 

4. Ipadrama sa mga bata ang istorya ni Daniel diha sa langub sa mga leon. Makadala 
kamo og simpol nga mga kostyum. Kon dili ka gusto nga hutdon sa pagdrama ang 
tibuok istorya, himoa nga ang mga bata magpakaaron-ingnon nga leon nga mongulob, 
ug dayon ipatak-um nila ang ilang mga ba-ba sama nga gipatak-um kini sa anghel. 

5. Kantaha o isulti ang mga pulong sa "Salamat sa Atong Amahan" ["Thanks to Our 
Father"] (Songbook sa mga Bata, p. 15) o "Iduko Nato ang Atong Ulo" ["We Bow Our 
Heads"] {Songbook sa mga Bata, p. 18). 

6. Padrowinga ang mga bata og mga liltrato nga ilang mapasalamatan ang Langitnong 
Amahan kon sila mag-ampo: Isuiat Kon Ako Mag-ampo, Makapasalamat ako sa 
Langitnong Amahan: sa kada litrato. 
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Leksyon 10 

1. Pahinumdumi ang mga bata nga kon kita mag-ampo nakigsulti kita sa Langitnong 
Amahan, kinsa nahigugma kanato ug naminaw kanato. Tabangi ang mga bata nga 
isulti ang mosunod nga bersikulo: 
Gihigugma nako ang akong Langitnong Amahan; 
Magpasalamat ako kaniya kon ako mag-ampo. 
Ang akong Langitnong Amahan nahigugma kanako; 
Nakadungog siya sa mga butang nga akong isulti. 

2. Tabangi ang mga bata nga mosulti sa usa o duha sa mosunod nga mga bersikulo, 
pagpakita sa angay nga mga aksyon: 
Atong mga bukton kyugpuson, atong mga ulo iduko, 
Atong mga mata piyongon, andam na kita. 
Atong kyugpuson ang atong mga bukton ug iduko ang atong mga ulo 
Ug maminaw samtang ang pag-ampo isulti. 

3. Ipaluta ang mga kamot sa kada bata sa usa ka piraso nga papel. Hisguti kon unsay 
kinahanglan natong buhaton sa atong mga bukton ug mga kamot samtang mag-ampo 
kita. Pakolori sa mga bata ang ilang mga kamot nga gipalut-an. Butangi og pangalan 
ang kada litrato sa mga pangalan sa bata. 
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Leksyon 10 
Aron sa pagtabang sa matag bata nga makasabut nga si Jesukristo anak sa Langitnong 
Amahan. 

1. Tun-i sa mainampoong paagi ang Mateo 3:13-17 ug Lucas 1:26-35; 2:1-7, 41-52. 
Tan-awa usab sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo (31110), kapitulo 3. 

2. Sa pagtugot sa imong presidente sa Primary, Pag-imbitar og amahan sa usa sa mga 
bata nga maghisgot mahitungod sa iyang anak sa dihang bata pa kining masuso. 
Hangyoa siya sa pagdala og mga litrato ug paborito nga dulaan, kon mahimo. Awhaga 
siya sa pagpadayag sa iyang gugma alang sa iyang anak. 

3. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia. 
b. Hulagway 1-16, Ang Pagkatawo (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 201; 62495); 

hulagway 1-17, Ang Batang si Jesus didto saTemplo (Pakete sa mga Hulagway sa 
Ebanghelyo 205; 62500); hulagway 1-18, Juan ang Bautista Nagbunyag ni Jesus 
(Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 208; 62133). 

4. Himoa ang gikinahanglang mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga kalihokan 
sa pagpalambo nga gusto nimong gamiton. 

Pahibalo ngadto sa titser: Samtang maghisgot kamo sa mga amahan dinhi niini nga 
leksyon, pagmatngon sa mga bata sa inyong klase nga walay amahan sa ilang mga 
panimalay. Ipasabut nga kitang tanan adunay Langitnong Amahan nga nagmahal nato. 
Kon ang mga bata sa inyong klase adunay ama-ama, ipasabut nga ang mga ama-ama 
nagmahal usab nato ug moatiman nato. 

Mga Kalihokan 
sa Pagkat-on 
Pang-atensyon 
nga Kalihokan 

Pag-imbitar og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo. 
Pangutan-a ang mga bata nga kon nakaila ba sila sa bisita. Hangyoa ang anak sa bisita 
sa pagpaila kaniya ngadto sa klase. Hangyoa ang amahan sa pagsulti sa mga bata mahi-
tungod sa iyang anak. Imbitara ang bata sa pagsulti og usa ka butang mahitungod sa 
iyang amahan, sama sa kolor sa iyang buhok o sa iyang trabaho. 
Si Jesukristo Mao ang Anak sa Langitnong Amahan 
Sultihi ang mga bata nga matag usa kanila adunay duha ka mga amahan: ang yutan-ong 
amahan ug Langitnong Amahan. Ang atong yutan-ong amahan mao ang amahan sa atong 
pisikal nga mga lawas. Ang Langitnong Amahan mao ang amahan sa mga espiritu sulod 
sa atong mga lawas. Si Jesus adunay usa lang ka amahan, tungod kay ang Langitnong 
Amahan mao ang amahan sa espiritu ni Jesus ug sa iyang pisikal nga lawas. Mao kana 
nganong si Jesus gitawag nga Anak sa Dios. 
Ipakita ang hulagway 1-16, Ang Pagkatawo, ug isaysay ang istorya sa pagkatawo ni Jesus, 
nga makita diha sa Lucas 1:26-35 ug 2:1-7. Ipasabut nga ang anghel misulti ni Maria nga 
ang iyang anak mao ang Anak sa Dios. Gamita ang hulagway samtang ipangutana ang 
mosunod nga mga pangutana: 
• Kinsa nila ang inahan ni Jesus? 
• Kinsa ang iyang pangalan? (Tan-awa sa Lucas 1:27.) 
• Kinsa ang lalaki sa hulagway? (Tan-awa sa Lucas 1:27.) 
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• Kinsa ang amahan ni Jesus? (Ang Langitnong Amahan. Si Jose usa ka buotan nga tawo 
nga gipili sa Langitnong Amahan nga moatiman ni Maria ug ni Jesus.) 

Pabaruga ang mga bata ug ipakanta o ipasulti ang mga pulong sa "Didto sa Pasungan" 
[Away in a Manger] (Songbook sa mga Bata, p. 26). Paghimo og angay nga mga lihok sa 
kamot ug bukton sumala sa gisugyot sa mga pulong. 
Didto's pasungan, way higdaanang kuna, 
Sa batang si Jesus, walay katulgan; 
Kabitoonan sa langit nagbantay, 
Sa batang Jesus, natulog sa kumpay. 
Si Jesus Nahigugma sa Langitnong Amahan ug Misunod Kaniya 

Ipakita ang hulagway 1-17, Ang Batang Jesus diha sa Templo, ug isaysay ang istorya ni 
Jesus diha sa templo, nga makita diha sa Lucas 2:41-52. Ipasabut nga si Jesus miadto sa 
templo tungod kay nahigugma siya sa Langitnong Amahan ug gustong motudlo sa mga 
tawo kabahin kaniya. 
• Unsay gibuhat ni Jesus sa templo? (Tan-awa sa Lucas 2:46.) 
Pabaruga ang mga bata ug buhata ang mosunod nga kalihokan ginamit ang bersikulo 
sa makadaghan: 
Ang Batan-ong Jesus miadto sa templo (alsaha ang mga tiil nga morag naglakaw) 
Sa wala pa siya makusgan ug motaas (ituy-od ang mga bukton) 
Sa pagbuhat sa buhat sa iyang Amahan (bukhara ang mga kamot) 
Tungod kay iyang gihigugma kitang tanan (gaksa ang kaugalingon). 
Ipakita ang hulagway 1-18, si Juan Bautista Nagbunyag ni Jesus, ug isaysay ang istorya 
sa bunyag ni Jesus, nga makita sa Mateo 3:13-17. Ipasabut nga si Jesus nagpabunyag 
tungod kay iyang gihigugma ang Langitnong Amahan ug gustong mosunod kaniya. Si 
Jesus gusto usab nga mopakita og maayo nga ehemplo kanato. Basaha pagkusog ang 
bersikulo 17 (sugod sa Kini mao ang akong Anak nga pinalangga), ug ipasabut nga kini 
ang mga pulong sa Langitnong Amahan. Ang Langitnong Amahan nalipay nga si Jesus 
nagpabunyag. 
• Nakakita na ba kamo og tawo nga gibunyagan? 
Ipasabut nga ang usa ka paagi nga ang mga bata magmasulundon ngadto sa Langitnong 
Amahan ug magpakita kaniya nga sila nahigugma kaniya mao ang pinaagi sa pagpabun-
yag kon sila mag-edad na og otso anyos. 
Ipamatuod nga si Jesus mao ang anak sa Langitnong Amahan. Ipadayag ang imong gug-
ma alang ni Jesus ug ang pagpasalamat nga imong gibati alang kaniya. 

Pagpili og pipila niining mga kalihokan nga gamiton sa panahon sa leksyon. 
1. Ikulob ang tulo ka mga hulagway nga gikan sa leksyon diha sa imong paa o sa lamesa. 

Imbitara ang usa ka bata sa pagpili og usa sa mga hulagway, ipakita kini sa klase, ug 
isaysay ang istorya nga gipakita sa hulagway. Buhata usab sa laing duha ka mga 
hulagway. 

2. Ipakanta o ipasulti sa mga bata ang mga pulong sa unang bersikulo sa "Sultihi Ko sa 
mga Istorya ni Jesus" [Tell me the Stories of Jesus] (Songbook sa mga Bata, p. 36). 

3. Ipadrama sa mga bata ang istorya sa pagkatawo ni Jesus, gamita ang simpol nga 
kagamitan sama sa monyeka, bandana, ug mga purong. 

Kanta 

Istorya 

Kalihokan 

Istorya 
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1. Ipakita ang hulagway 1-16, Ang Pagkatawo, ug pangutan-a ang mga bata kinsa ang 
batang masuso diha sa hulagway. Sultihi sila mahitungod sa pagkahimugso ni Jesus. 
Ipasabut nga si Jesus dili na bata. Dako na siya karon, ug siya ang pinakaimportante 
nga tigtabang sa Langitnong Amahan. Ipakita ang hulagway 1-3, si Jesus ang Kristo, 
ug sultihi ang mga bata nga si Jesus nahigugma kanato ug nagtabang kanato sa 
daghang mga paagi. 

2. Pabaruga ang mga bata ug pakantaha sa mosunod nga mga pulong sa tuno sa "Dihay 
Usa ka Snowman" [Once There Was a Snowman] (Songbook sa mga Bata, p. 121). 
Gamita ang nagtikubo nga mga lihok alang sa unang bersikulo ug tuyhad nga mga 
aksyon alang sa ikaduhang bersikulo. 
Sa bata, bata, bata, pa ako, 
Gamay, gamay, gamay pa ko. 
Karon dako, dako, dako na ko, 
Karon dako, taas, taas, taas taas! 

3. Pakigsulti sa mga ginikanan sa mga sakop sa imong klase pag-una aron makakuha og 
mga litrato sa mga sakop sa klase sa diha nga batang masuso pa sila, o gagmay nga 
mga dulaan nga ilang giduladulaan. Ipakita kini ngadto sa klase. liha ang batang 
masuso sa kada litrato o ang tag-iya sa kada dulaan. Ipasabut nga sa dihang batang 
masuso pa sila, ang mga bata parehog hitsura diha sa litrato ug nagdula sa mga dulaan. 
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Ang Langitnong Amahan ug si 
Jesus Naghigugma Kanako 

Aron sa pagtabang sa kada bata nga mobati nga ang Langitnong Amahan ug si Jesus 
nahigugma sa matag usa kanato. 

1. Tun-i sa mainampoong paagi ang Marcos 10:13-16; Juan 3:16; ug 3 Nephi 17:11-12, 21-24. 
2. Mga materyal nga gikinahanglan: 

a. Usa ka Biblia ug Basahon ni Mormon. 
b. Gamay nga salamin. 
c. Hulagway 1-1, Ang Kalibutan (62196); hulagway 1-3, Jesus ang Kristo (Pakete sa 

mga Hulagway sa Ebanghelyo 240; 62572); hulagway 1-4, Ang Unang Panan-awon 
(Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 403; 62470); hulagway 1-19, Si Kristo ug 
ang mga Bata (Pakete sa mga Hulagway sa Ebangheltyo 216; 62467); hulagway 1-20, 
Si Jesus Nanalangin sa Nephite nga mga Bata. 

3. Himoa ang gikinahanglang mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga kalihokan 
sa pagpalambo nga gusto nimong gamiton. 

Mga Kalihokan 
sa Pagkat-on 
Pang-atensyon 
nga Kalihokan 

Pag-imbitar og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo. 
Lamanoha ang kada bata. Isulti ang pangalan sa bata ug sultihi ang kada bata og usa ka 
butang nga imong nagustohan kaniya. 
Hangyoa ang matag bata sa paghingalan og tawo kinsa nahigugma kaniya ug sa pagsulti 
unsay gibuhat sa tawo nga maoy nakapabati niya nga gihigugma. 
Ipasabut nga kini nga leksyon mao ang mahitungod sa duha ka mga tawo kinsa nahigug-
ma natong tanan. Gihatagan nila kita og matahum nga yuta ug ebanghelyo ug Simbahan. 
• Kinsa kining duha ka mga tawo nga nahigugma sa tanan? (Ang Langitnong Amahan ug 

si Jesukristo.) 
Ipakita ang hulagway 1-4, Ang Unang Panan-awon. Patabanga ang mga bata sa pagsay-
say sa istorya unsay nahitabo diha sa hulagway. 
• Nahinumdom ba kamo kinsa kining mga tawhana nga nia niining litrato? 
• Unsay ilang gibuhat? 
Ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo Naghatag Kanato og mga Panalangin 
Pahinumdumi ang mga bata nga sa wala pa kita moanhi sa yuta, nagpuyo kita uban sa 
Langitnong Amahan ug ni Jesukristo. Nagplano sila alang kanato nga moanhi sa yuta aron 
kita makat-on ug motubo. Nakaila sila kanato ug naghunahuna mahitungod kanato. 
Ipakita ang hulagway 1-1, Ang Kalibutan. 
• Unsay gisugo sa Langitnong Amahan ni Jesukristo nga buhaton alang kanato? 
Ipasabut nga ang Langitnong Amahan misugo ni Jesus sa paglalang sa yuta ug sa tanan 
diha niini. Tabangi ang mga bata nga makasabut nga ang Langitnong Amahan ug si Jesus 
miplano sa tanang mga butang nga atong gikinahanglan sa pagpuyo ug magmalipayon. 
Kining mga butanga nagpahinumdom sa ilang gugma alang kanato. 

Istorya 
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• Unsa nga mga butang ang makapahinumdom kaninyo sa gugma sa Langitnong 
Amahan ug ni Jesus? (Ang mga tubag mahimong maglakip sa mga butang sama sa 
pamilya, mga higala, sa Simbahan, mga tanom, ug mga kahayupan.) 

Kantaha o isulti ang mga pulong sa "Akong Langitnong Amahan Nahigugma Kanako" 
["My Heavenly Father Loves Me"] (Songbook sa mga Bata, p. 16), ginamit ang mga 
aksyon nga gipakita sa ubos. Dayon hangyoa ang mga bata sa pagbarug ug sa pagkanta 
sa kanta uban kanimo. 
Sa higayon nga akong madungog (ibutang ang mga kamot sa dalunggan) huni sa 
kalanggaman (abliha ug isira ang mga tudlo sama sa sungo sa langgam) 
Sa higayon (hangad) nga akong mabati (ipataas ang bukton nga pinabaliko), 
Bugnaw nga kahanginan (pag-aksyon og mga talisik ginamit ang mga tudlo) 
Sa higayon nga makita ko (lihoka ang mga kamot og iatras abante), 
Nindot nga kabulakan (pagpakaaron-ingnon nga naghikap o nagsimhot og bulak) 
Kanindot niining (lakaw-lakaw nga naghunong), 
kalibutan gibuhat sa akong Amahan (ituyhad ang mga kamot ug mga bukton). 
Ipakita ang hulagway 1-3, Jesus ang Kristo. 
• Kinsa kini? 
• Kinsa ang amahan ni Jesus? 
Basaha ang unang bahin sa Juan 3:16 (hangtud sa Anak) ug ipasabut nga ang labing da-
kong mga panalangin nga gihatag sa Langitnong Amahanan nato mao ang pagpadala ni 
Jesukristo dinhi sa yuta. 
Gipakita ni Jesus ang Iyang Gugma sa mga Bata 

Ipakita ang hulagway 1-19, Si Kristo ug ang mga Bata. Isaysay ang istorya sa pagpanala-
ngin ni Jesus sa mga bata, nga makita sa Marcos 10:13-16. 
Itudlo nga migahin og panahon si Jesus sa paghigugma ug sa pagpanalangin sa mga ba-
ta bisan og ang pipila sa iyang mga sumusunod nagtuo nga kinahanglang dili niya tagdon 
ang mga bata. 
• Unsay gibuhat ni Jesus sa dihang ang mga bata miduol? (Tan-awa sa Marcos 10:16.) 
• Unsa kahay gibati sa mga bata kabahin ni Jesus? 
Uban sa mga bata, kantaha o isulti ang mga pulong sa "Mahal ni Jesus ang Gagmayng 
Bata" ['Jesus Loved the Little Children"] (Songbook sa mga Bata, p. 59-english). 
Mahal ni Jesus ang gagmayng bata, 
Gagmay sama nako. 
Panalanginan ug tabangan niya sila 
Ug sabakon niya sila. 
Ipakita ang hulagway 1-20, Si Jesus Nanalangin sa Nephite nga mga Bata. Ipasabut nga 
pagkahuman sa kamatayon ni Jesus mibisita siya sa mga tawo sa Amerika. Ang Amerika 
layo sa gipuy-an ni Jesus dinhi sa yuta. 
Isaysay ang istorya ni Jesus nga nanalangin sa Nephite nga mga bata, nga makita sa 3 
Nephi 17:11-12, 21-24. Ipasabut nga si Jesus mipanalangin sa kada bata sa tagsa-tagsa 
nga paagi. 
• Giunsa pagpakita ni Jesus ang iyang gugma alang sa mga bata? 
• Unsaon ninyo pagkahibalo nga si Jesus nahigugma kaninyo? 

2 0 

Kanta 

Istorya 

Kanta 

Istorya 



Leksyon 10 

I -recite ang mosunod nga bersikulo uban sa mga bata sa makadaghan, maghimo sa mga aksyon nga gibutang: 
Mahal ni Jesus ang Tanang mga Bata 
Mahal ni Jesus ang tanang mga bata (ituy-od ang mga bukton), 
Ang gagmay gamay gihapon (gamita ang kamot nga magpakita sa gamay nga bata), 
Ang bata sa duyan (pormaha ang mga bukton og duyan), 
Ang tawo nga dako ug taas (ipataas ang kamot ibabaw sa ulo). 
{Gikan sa Finger Fun for Little Folk ni Thea Cannon. © 1949 pinaagi sa Standard Publishing 
Company, Cincinnati, Ohio. Gigamit pinaagi sa pagtugot.) 
Ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo Nagmahal Kanatong Tanan 
Tabangi ang mga bata nga makasabut kon unsa ka importante ang matag usa kanila 
ngadto sa Langitnong Amahan ug ni Jesus. Ipasabut nga ang Langitnong Amahan ug si 
Jesus nagmahal sa matag usa kanato ug nakaila sa atong pangalan. 
Paggunit og salamin ug paduola ang mga bata tagsa-tagsa. Inig duol sa mga bata ug mo-
tan-aw sa salamin, ingna, "Mao kini si (pangalan sa bata), ug ang Langitnong Amahan ug 
si Jesus nahigugma ni (pangalan sa bata) pag-ayo." 
Ipamatuod nga ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo buhi ug nga nagmahal sila kana-
to. Ipakigbahin ang imong mga pagbati sa pagpasalamat sa daghang mga panalangin 
nga gihatag sa Langitnong Amahan ug ni Jesus kanimo. 

Pagpili og pipila niini nga mga kalihokan nga gamiton sa panahon sa leksyon. 
1. Kantaha o isulti ang mga pulong sa Jesus ang Atong Mahigugmaong Higala" [Jesus Is 

Our Loving Friend] (Songbook sa mga Bata, p. 37). Hatagi ang kada bata og kopya sa 
handout nga 'Jesus ang Atong Mahigugmaong Higala" (sa katapusan sa leksyon), ug 
pakolori sa mga bata ang ilang mga handout. 

2. Kantaha o isulti ang mga pulong sa "Ako Nasayud Akong Amahan Buhi" ["I Know My 
Father Lives"] (Songbook sa mga Bata, p. 8) o "Ang Gugma ni Jesus" ["I Feel My Savior's 
Love"] (Songbook sa mga Bata, p. 42). 

3. Ipakita ang mga hulagway sa mga butang nga gihatag sa Langitnong Amahan ug ni 
Jesus kanato, sama sa templo, mga kahayupan, mga bulak, mga pamilya, pagkaon, 
mga higala, mga panimalay, meetinghouse, o mga kasulatan. (Ang mga hulagway 
mahimong makuha sa librarya sa meetinghouse, sa Pakete sa mga Hulagway sa 
Ebanghelyo, o sa mga magasin sa Simbahan.) Tabangi ang mga bata nga makasabut 
nga ang Langitnong Amahan ug si Jesus mihatag kanato niining mga butanga tungod 
kay nahigugma sila kanato. 

4. Pagdala og butang, sama sa walay sulod nga botelya sa softdrink, nga mahimong 
patuyukon sama sa usa ka pointer. Palingkura ang mga bata nga mag-alirong diha sa 
salog ug ibutang ang botelya sa tunga sa alirong. Patuyuka ang botelya nga anaa sa 
salog. Kon kini motudlo ngadto sa usa ka bata, kana nga bata mohingalan og butang 
nga gihatag sa Langitnong Amahan ug ni Jesus kanato nga nagpakita sa ilang gugma 
kanato. Tabangi ang matag bata nga makahunahuna og mga tubag kon iyaha nang 
turno. Human makatubag ang bata, siya na sad ang patuyuka sa botelya aron kini 
motudlo ngadto sa laing bata. 

5. Pag-andam og kahon o bag nga adunay pipila ka mga butang nga gikinahanglan nato 
aron mabuhi sa yuta, sama sa pagkaon, tubig, o sinina. Ipasabut nga ang Langitnong 
Amahan ug si Jesus miplano niining yuta nga atong gipuy-an. Ipasabut nga ang kahon o 
bag adunay mga butang nga atong gikinahanglan aron mabuhi dinhi sa yuta. Hatagig 
mga timailhan ang mga bata mahitungod sa usa ka butang hangtud ilang matag-anan 
unsa kini. Kon matag-anan na nila, kuhaa kana nga butang gikan sa kahon og bag. 
Padayona ang dula hangtud ang mga bata makatag-an sa tanang mga butang. 
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6. Paghimo og badge nga nag-ingon nga ang Langitnong Amahan ug si Jesus Nahigugma 
Kanako nga isul-ob sa kada bata o dad-on sa ilang balay. Mahimo nimong ipapilit ang 
badge sa kada bata o butangan og lambo ug ibitay libot sa liog sa bata. Mahimo nimong 
tagoan ang mga badge ilawom sa mga lingkuranan sa dili pa ang klase ug ipapangita 
kini sa mga bata. 

1. Tabangi ang mga bata nga mosulti sa mga pulong ug mohimo sa mga aksyon sa 
mosunod nga bersikulo: 
Kon ikaw taas, taas kaayo (ituy-od ug ikab-ot ang mga kamot), 
Adunay dapit sa Simbahan alang nimo. 
Kon ikaw gamay, gamay kaayo (tikubo), 
Adunay dapit sa Simbahan alang nimo. 
Taas (motuyhad),, 
Mubo (tikubo), 
Taas (motuyhad), 
Mubo (tikubo)— 
Ang Langitnong Amahan ug si Jesus nahigugma natong tanan. 

2. Isulti ang mosunod nga bersikulo ug tabangi ang mga bata nga mohimo sa mga aksyon 
nga gibutang: 
Ang Langitnong Amahan Nakaila Kanako 
Ang Langitnong Amahan nakaila nako (itudlo ang kaugalingon) 
Ug unsay gusto nakong buhaton. 
Nakaila siya sa akong pangalan ug asa ako magpuyo (paghimo og atop pinaagi sa 
pagdugtong sa mga tudlo sa duha ka mga kamot). 
Nasayud ako nga nagmahal siya kanako, usab (ikuros ang mga bukton ug ibutang ang 
mga kamot sa abaga). 
Nasayud siya unsay makalipay kanako (ihikap ang mga tudlo sa nagpahiyom nga ba-ba). 
Nasayud siya unsay makapasubo kanako (ihikap ang mga tudlo subo nga ba-ba). 
Nasayud ko siya gustong motabang kanako (itudlo ang kaugalingon), 
Ug mao kana ang makalipay kanako! 
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Leksyon 10 Ang Espiritu 
Santo Motabang Kanako 

Aron sa pagtabang sa matag bata nga makasabut nga ang Espiritu Santo motabang kanato. 

1. Tun-i sa mainampoong paagi ang Juan 14:16-17; 2 Nephi 32:5; Moroni 10:4-5; ug 
Doktrina ug mga Pakigsaad 39:23; 130:22. Tan-awa usab sa Mga Baruganan sa 
Ebanghelyo (31110), kapitulo 7. 

2. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia ug kopya sa Doktrina ug mga Pakigsaad. 
b. Usa ka pamilyar nga butang ug bag nga kasudlan niini. 
c. Hulagway 1-3, Jesus ang Kristo (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 240; 

62572); hulagway 1-4, Ang Unang Panan-awon (Pakete sa mga Hulagway sa 
Ebanghelyo 403; 62470). 

3. Himoa ang gikinahanglang mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga kalihokan 
sa pagpalambo nga gusto nimong gamiton. 

Mga Kalihokan 
sa Pagkat-on 
Pang-atensyon 
nga Kalihokan 

Istorya 

Pag-imbitar og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo. 
Paduola ang usa ka bata kanimo. Ihunghung ngadto sa iyang dalunggan ang mahitungod 
sa Espiritu Santo, sama sa "Ang Espiritu Santo motabang sa Langitnong Amahan ug ni 
Jesus." Balika ni sa kada bata sa klase (mahimong isulti nimo ang pareha nga butang 
ngadto sa kada bata). Pangutan-a ang mga bata kon nakahibalo ba sila kinsa ang imong 
hisgutan karon. Ipasabut nga ikaw maghisgot mahitungod sa tigtabang sa Langitnong 
Amahan ug ni Jesus, ang Espiritu Santo. 
Ipakita ang hulagway 1-4, Ang Unang Panan-awon. Itudlo ang Langitnong Amahan ug si 
Jesus ug ipasabut nga sila adunay pisikal nga mga lawas nga sama sa atoa. Ipasabut 
nga ang Espiritu Santo sama sa Langitnong Amahan ug ni Jesus sa daghang mga paagi. 
Nahigugma Siya ug motabang Siya kanato. Pero wala siyay pisikal nga lawas sama sa 
Langitnong Amahan ug ni Jesus. Usa siya ka espiritu aron siya hilom nga mobutang og 
mga ideya sa atong mga hunahuna ug mohatag kanato og mga pagbati sa kalipay ug 
kahupayan. 
Ang Espiritu Santo Mohatag Kanato og Kahupayan ug Panabang 
• Kon kamo nasakitan o nagsubo, unsaon kamo sa paghupay sa inyong inahan o amahan 

ug paglingaw kaninyo? 
Ipakita ang hulagway 1-3, Jesus ang Kristo. Sultihi ang mga bata nga si Jesus nasayud 
nga ang mga disipulo, iyang mga tigtabang, magmasulub-on kon mamatay na siya, mao 
nga gisultihan niya sila nga mohangyo siya sa Langitnong Amahan sa pagpadala sa 
Maghuhupay aron sa pagtabang kanila nga dili kaayo maguol (tan-awa sa Juan 14:16-17). 
Sultihi ang mga bata nga kini nga Maghuhupay mao ang Espiritu Santo, ug siya makahu-
pay usab kanato. Ipasabut nga kon kita magmasulub-on o naglagot, ang Langitnong 
Amahan motabang kanato pinaagi sa pagpadala sa Espiritu Santo sa paghupay kanato. 
Ipasabut nga ang Espiritu Santo makapasidaan usab kanato ug makagiya kanato kon nagki-
nahanglan ta og panabang. Isulti sa imong kaugalingong mga pulong ang istorya mahitu-
ngod sa batan-on nga si Harold B. Lee, kinsa nahimong ika-onse nga Presidente sa 
Simbahan: 
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"Mga otso anyos tingali ang akong edad, o bata pa, sa dihang gidala ako sa akong ama-
han ngadto sa usa ka umahan nga medyo layo-layo. Samtang nagtrabaho siya nabise 
usab ako sa akong kaugalingon sa mga butang nga buhaton sa usa ka gamay nga bata. 
Init kadtong adlawa ug abug ug nagdula ako hangtud nga gikapoy ko. Sa pikas bahin sa 
koral dunay guba nga kapasilongan nga nindot para kanako. Sa akong hunahuna kining 
guba nga kapasilongan sama sa kastilyo nga gusto nakong suhiron, mao nga mipaingon 
ko sa koral ug mikatkat aron makaadto niana nga kapasilongan. Dihay miabut nga tingog 
ngari kanako nga miingon niining importante kaayong butang, 'Harold, ayaw og adto did-
to.' Naglingi-lingi ko kon kinsay mitawag sa akong pangalan. Ang akong amahan didto ra 
sa pikas tumoy sa uma. Wala siya makakita kon unsay akong gibuhat. Walay nagsulti nga 
makita. Dayon nakaamgo ko nga adunay tawo nga dili nako makita nga nagpasidaan ka-
nako nga dili moadto didto. Unsay atua didto, wala gayud ako masayud, pero sayo akong 
nakahibalo nga adunay dili nato makita nga mahimong makigsulti kanato" (sa Conference 
Report, Mexico City Mexico Area Conference 1972, pp. 48-49). 
Ipasabut nga usahay ang Espiritu Santo mohunghong og kusog, sama sa iyang gibuhat 
ngadto ni Presidente Lee, pero sa kasagaran mohatag siya kanato og pagbati mahitungod 
kon unsay angay natong buhaton o dili buhaton. 
Ang Espiritu Santo Motabang Kanato nga Masayud Unsa ang Sakto 
Ipasabut nga ang Espiritu Santo nagmahal kanato ug motabang kanato nga makapili sa sakto. 
Pahunahunaa ang mga bata og pipila ka mga butang nga ilang nahimo nga maayo, sama sa 
pagsunod sa ilang mga ginikanan, pagtabang sa uban, ug paghimo sa ilang mga pag-ampo. 
• Unsay inyong bation kon kamo mobuhat sa mga butang nga sakto? 
• Unsay inyong bation kon kamo makabuhat og butang nga sayop? 
Ipasabut nga ang Espiritu Santo motabang kanato nga makahibalo sa kalainan tali sa sak-
to ug sa sayop pinaagi sa paghatag kanato og maayo, mainitong pagbati kon mobuhat 
kita og butang nga sakto ug subo nga pagbati kon mobuhat kita og sayop. 
Pasultiha ang mga bata sa higayon dihang mibati sila og nindot, init nga mga pagbati 
tungod kay mihimo sila og sakto nga mga pagpili o nakatabang og usa ka tawo. Tabangi 
sila nga makaila sa impluwensya sa Espiritu Santo. 
Uban sa mga bata, kantaha o isulti ang mga pulong "Paminaw, Paminaw" [Listen, Listen] 
0Children's Songbook, p. 107). 
Paminaw sa ligdong hinagawhaw nga tingog! 
Paminaw! Paminaw! Paminaw! 
Kon mohimog pagpili. 
Mogiya siya kaninyo kanunay. 
Ang Espiritu Santo Motabang Kanato Nga Masayud Nga Ang Langitnong Amahan 
ug si Jesukristo Tinuod 
Ipasabut nga ang Espiritu Santo makatabang kanato nga makahibalo kon ang butang tinu-
od ba. Ipakita sa mga bata ang usa ka bag nga dunay butang sa sulod niini. Sultihi ang 
mga bata nga adunay sulod ang bag, pero ayaw ipakita kanila ang butang. 
• Aduna bay sulod kining bag? 
Ipasabut nga bisan og ang mga bata dili makakita sa butang diha sa bag, sila nasayud nga 
anaa kini tungod kay misulti ka kanila nga anaa kini. Bisan og pipila lang ka mga tawo ang 
nakakita sa Langitnong Amahan ug ni Jesus, ang Espiritu Santo makatabang kanato nga 
masayud nga ang Langitnong Amahan ug si Jesus tinuod ug nga sila nagmahal nato. 
Ipasabut nga kini nga kahibalo gitawag og pagpamatuod. Usahay ang mga tawo mohatag 
sa ilang mga pagpamatuod diha sa mga miting sa Simbahan ug mosulti kanato nga sila na-
sayud nga si Jesus buhi. Ang Espiritu Santo mitabang kanila nga masayud nga kini tinuod. 
Makadawat Kita sa Gasa sa Espiritu Santo 
Isulti ang imong kasinatian sa dihang ikaw gibunyagan ug gikumpirmahan. Isulti kon unsay 
imong gibati nga dunay mga tawo nga naghupot sa priesthood nga mipandong sa ilang 
mga kamot ug mihatag kanimo sa gasa sa Espiritu Santo. 

Kanta 
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Basaha pagkusog ang Doktrina ug mga Pakigsaad 39:23 pinaagi sa Espiritu Santo. 
Ipasabut nga kon ang mga bata nga mag-edad na og otso anyos ug nabunyagan 
ug nakumpirmahan, makadawat sila sa gasa sa Espiritu Santo. Ang gasa sa Espiritu 
Santo makatabang kanila sa pagtuman sa ilang mga saad nga ilang gihimo sa dihang 
sila gibunyagan. 
Ipadayag ang imong pagpasalamat alang sa Espiritu Santo ug sultihi ang mga bata kon sa 
unsa nga paagi ang Espiritu Santo mihupay ug mitabang kanimo nga masayud unsay sakto. 

Pagpili og pipila niini nga mga kalihokan nga gamiton sa panahon sa leksyon. 
1. Tabangi ang mga bata sa pagkanta o pagsulti sa mga pulong sa "Ang Espiritu Santo" 

["The Holy Ghost"] (Songbook sa mga Bata, p. 56). 
2. Ipakita ang mga hulagway sa mga tawo nga nagbuhat og maayong mga butang, sama 

sa pagpakigbahin ug pagtabang sa usag usa. Pangutan-a ang mga bata kon unsay 
ilang gibati kon sila mohimo og maayong mga butang. Ihulagway ngadto sa mga bata 
ang pipila ka mga sitwasyon sa mga tawo nga naghimo og maayo ug dili maayong mga 
butang, sama sa pagtabang sa ilang mga inahan, pagpakig-away sa ilang igsoong mga 
lalaki, pagpahulam sa ilang mga dulaan, ug pagsunod sa ilang mga ginikanan. Sultihi 
ang mga bata sa pagpahiyom kon ang aksyon maayo ug sa pagmug-ot kon ang aksyon 
dili maayo. 

3. Sa hinay nga tingog isulti "Ang tanan nga makadungog sa akong tingog, ibutang ang 
inyong tudlo sa inyong ilong. Ang tanan nga makadungog sa akong tingog ibutang ang 
kamot sa inyong ulo." Ipadayon, magtudlo sa ubang mga parte sa lawas, hangtud ang 
tanang mga bata naminaw sa imong hinay nga tingog. Ipasabut nga bisan og nagsulti ikaw 
og hinay, kon ang mga bata naminaw, makadungog sila sa imong tingog ug mosunod sa 
imong mga instruksyon. Ipasabut nga ang Espiritu Santo nagsulti kanato sa hinay nga 
tingog. Kon maminaw kita pag-ayo siya mosulti kanato og importante nga mga butang. 

4. Isulti sa imong kaugalingong mga pulong ang mosunod nga istorya bahin ni Preisdente 
Wilford Woodruff, ang ikaupat nga Presidente sa Simbahan: 

Usa ka gabii niana samtang si Presidente Woodruff, ang iyang asawa, ug ang ilang upat 
ka mga anak nagbiyahe, mihunong sila aron matulog sa balay sa usa ka higala. Tulo sa 
mga anak natulog sa balay samtang si Presidente Woodruff, iyang asawa, ug usa ka anak 
natulog sa gawas sa usa ka karwahe. Si Presidente Woodruff miingon: "Bag-o pa lang 
akong mihigda sa dihang ang usa ka tingog miingon ngari kanako: bangon ug balhina ang 
inyong karwahe.' Dili kadto dugdug, kilat o usa ka linog, pero ligdong, nga hinagawhaw 
nga tingod sa Espiritu sa Dios—ang Espiritu Santo.... mibangon ko ug mibalhin sa karwa-
he ... ug mipahimutang niini tupad sa balay. Sa dihang mobalik na unta ako sa paghigda 
ang samang Espiritu miingon ngari kanako, 'Lakaw ug balhina ang imong mga asno pala-
yo gikan sa kahoy nga tugas.' ... gibalhin nako sila ngadto sa kakahoyan ug mihigot nila 
didto. Mibalik ako sa paghigda. Paglabay sa traynta minutos usa ka alimpulos ang miigo 
sa kahoy diin gihigot ang akong mga asno; mibali niini sa may punoan, ug midala niini 
mga usa ka gatus ka mga yarda, mitumba sa duha ka mga koral nga giagian niini, ug 
mibutang niini ... diin ang akong karwahe mahimutang.... Pinaagi sa pagsunod sa pagpa-
dayag sa Espiritu sa Dios ngari kanako akong naluwas ang akong kinabuhi ug sa mga 
kinabuhi sa akong asawa ug anak, ingon man usab sa akong mga kahayupan" ("Leaves 
from My Journal," Millennial Star, 12 Dis. 1881, pp. 790-91). 

1. Usa ka semana sa dili pa kini nga leksyon, hangyoa ang kada ginikanan sa bata sa 
pagpadala og "butang makahupay" nganha sa klase. Mahimo nga espesyal nga habol o 
dulaan o usa ka espesyal nga kanta nga kantahon. Pagdala og sobra pipila ka dugang 
butang basin dunay makalimot sa pagdala og usa. 
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Sa klase, hisguti uban sa mga bata kon sa unsa nga paagiha nga kining mga butanga 
makapabati nila nga luwas ug gimahal. Ipasabut nga usa sa importanting mga tigtabang 
sa Langitnong Amahan ug ni Jesus makahimo sa pagpabati kanato nga luwas ug 
gimahal. Kining tawhana usahay gitawag nga Maghuhupay, tungod kay ang Langitnong 
Amahan mipadala kaniya nga makig-uban kanato kon kita mobati og kasubo ug 
kabalaka. Kini nga tawo mao ang Espiritu Santo, usa ka talagsaong higala! 

2. Kantaha o isulti ang mga pulong sa katapusang mga linya sa "[Ang Ligdong 
Hinagawhaw nga Tingog" ["The Still Small Voice"] (Children's Songbook, p. 106) ug 
tabangi ang mga bata nga mohimo sa gisugyot nga mga aksyon: 
Paminaw, paminaw (pinasawod nga kamot ilibot sa dalunggan). 
Ang Espiritu Santo mohunghung (ibutang ang tudlo sa mga ngabil). 
Paminaw, paminaw (pinasawod nga kamot ilibot sa dalunggan) 
Sa ligdong hinagawhaw nga tingog (ibutang ang kamot ibabaw sa kasingkasing). 
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Leksyon 10 Mapasalamaton Ko sa 
Adlaw ug sa Gabii 

Aron sa pagtabang sa matag bata nga makasabut nga ang pagsunod sa piano sa 
Langitnong Amahan, si Jesukristo mibuhat sa adlaw aron kita makatrabaho ug makadula 
ug sa gabii aron kita makapahulay. 

1. Tun-i sa mainampoong paagi ang Genesis 1:1, 3-5, 14-18; Helaman 14:1-13; ug 
3 Nephi 1:15-23. 

2. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia ug Basahon ni Mormon. 
b. Ginunting 1-1, adlaw; ginunting 1-2, bulan; ginunting 1-3, mga bitoon (susama nga 

mga ginunting nga makita diha sa Primary Visual Aids Cutouts set 3). 
c. Hulagway 1-21, Samuel ang Lamanite sa ibabaw sa Paril (Pakete sa mga Hulagway 

sa Ebanghelyot 314; 62370). 
3. Himoa ang gikinahanglang mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga kalihokan 

sa pagpalambo nga gusto nimong gamiton. 

Mga Kalihokan 
sa Pagkat-on 
Pang-atensyon 
nga Kalihokan 

Istorya 

Pag-imbitar og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo. 
Sultihi ang mga bata nga ikaw naghunahuna og butang nga giplano sa Langitnong 
Amahan ug buhaton ni Jesukristo. Hangyoa ang mga bata sa pagtag-an unsay imong 
gihunahuna. Ihatag ang mosunod nga mga ilhanan, sa tagsa-tagsa: 
1. Mobati kita og kainit. 
2. Lingin kini ug yellow. 
3. Anaa kini sa langit. 
4. Usahay motago kini sa luyo sa panganod o sa bukid. 
Human makatag-an ang mga bata "sa adlaw," ipakita ang ginunting nga hulagway sa adlaw. 
• Kinsa ang naghimo sa adlaw? 
Motrabaho ug Magdula Kita panahon sa Adlaw 

Sultihi ang mga bata sa istorya sa paglalang sa adlaw ug gabii gikan sa Genesis 1:1,3-5 
ug sa paglalang sa adlaw, bulan, ug mga bitoon gikan sa Genesis 1:14-18. 
• Kinsa ang naglalang sa adlaw ug gabii? 
• Unsay gisugo sa Langitnong Amahan ni Jesus nga ibutang sa langit aron makahibalo 

kita nga kini adlaw? 
Sultihi ang mga bata nga ang adlaw mohatag kanato og kahayag aron kita makakita. Ang 
adlaw mopainit kanato ug motabang nga motubo ang mga tanom. Dili kita makapuyo dinhi 
sa yuta kon walay adlaw. 
• Unsay atong tawag sa panahon kon adunay adlaw? (Adlaw.) 
Ipasabut nga makabuhat kitag daghang mga butang maadlaw. Makatrabaho, makadula, 
ug makatabang kita sa uban. 
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Pasultiha ang mga bata mahitungod sa mga butang nga ilang buhaton maadlaw, sama 
sa pagkaon, pagdula, o pagpanilhig sa salog. Pabaruga sila ug ipabuhat ang ilang mga 
ideya. Mahimo nimong buhaton ang pipila sa mga aksyon uban kanila. 
• Unsay atong mahimo sa pagtabang sa uban maadlaw? (Mga tubag mahimong maglakip 

sa pagpanghipos sa mga dulaan, pagpanghugas sa plato, o pagpakigdula sa gagmay 
nga mga igsoon.) 

Mopahulay Kita Magabii 
• Makita ba nato pirme ang adlaw? 
Ipasabut nga sa kada gabii ang adlaw mosalop ug ang langit mongitngit. Dili nato makita ang adlaw sa gabii. 
• Unsay atong tawag sa panahon kon ngitngit? (Gabii.) 
• Unsay gisugo sa Langitnong Amahan ni Jesus nga ibutang sa langit aron mohayag ang kagabhion? (Bulan ug mga bitoon.) 
Sultihi ang mga bata sa pagpakita sa mga ginunting nga mga bulan ug mga bitoon sunod 
sa ginunting nga adlaw. 
Pasultiha o ipaaksyon sa mga bata ang mahitungod sa pipila ka mga butang nga ilang 
pagabuhaton sa gabii, sama sa pag-ampo, pagpaminaw og mga istorya, pagsipilyo sa 
ilang mga ngipon, o pagkatulog. 
Ipasabut nga ang pipila ka mga tawo, sama sa mga doktor, mga nars, ug mga bombero, 
motrabaho sa gabii, pero kadaghanan kanato matulog sa gabii. Kadaghanan usab sa mga 
kahayupan matulog sa gabii. 
• Nganong matulog kita? 
Tabangi ang mga bata nga makasabut nga ang pagkatulog makaayo sa atong mga lawas, 
ug ang Langitnong Amahan ug si Jesus gusto nga kita moatiman sa atong mga lawas. 
Kon dunay tay maayong katulog, maayo ang atong pamati ug magmahimsog. Kon wala 
kitay maayong kinatulgan, kapuyon kita ug saputon. 
Kon ang gitas-on sa adlaw mag-usab-usab sa nagkalain-laing panahon sa inyong dapit, 
ipasabut nga ang kagabhion mahimong motaas sa ubang mga panahon sa tuig ug mubo 
sa ubang mga panahon. Ang atong mga ginikanan motabang kanato nga makahibalo kon 
panahon na sa pagkatulog ug panahon sa pagmata ug maglihok-lihok. 
Pabaruga ang mga bata ug ipahimo ang mosunod nga dula sa kamot: 
Kining Gamayng Bata 
Kining gamayng bata matulog na (ipataas ang usa ka tudlo). 
Giunlanan niya ang iyang ulo (ibutang ang tudlo diha sa palad sa laing kamot). 
Nagbukot siya sa habol (kumkuma ang usa ka tudlo), 
Ug ingon ini siya matulog sa tibuok gabii. 
Miabut ang kabuntagon ug iyang gibuka ang iyang mga mata. 
Giwakli niya ang habol (Ablihi ang kamot aron makita ang tudlo nga nagpahulay). 
Mibangon siya ug nag-ilis ug andam na (patindoga ang tudlo), 
Andam na nga mopahiyom ug motrabaho ug modula. 
Ang Langitnong Amahan Migamit sa Adlaw ug sa Gabii sa Pagpahibalo sa 
Pagkahimugso ni Jesus 

Sultihi ang mga bata nga ang Langitnong Amahan migamit sa adlaw ug sa gabii sa pagta-
bang sa pagsulti mahitungod sa pagkahimugso ni Jesus. Ipakita ang hulagway 1-21, 
Samuel ang Lamanite ibabaw sa Paril, ug ipasabut unsay nahitabo sa hulagway. Ipasabut 
nga si propeta Samuel misulti sa mga Nephite unsay mahitabo sa langit kon panahon na 
nga matawo si Jesus. Ang adlaw mosalop, pero ang langit dili mongitngit. Ipasabut nga 
daghang mga tawo wala motuo ni Samuel, pero unsay iyang gisulti nga mahitabo (tan-awa 
sa Helaman 14:1-13 ug 3 Nephi 1:15-23). 
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Tabangi ang mga bata nga makasabut nga ang pagkahimugso ni Jesus importante kaayo 
nga didto sa layong Amerika, diin magpuyo ang mga Nephite ug mga Lamanite, gihimo sa 
Langitnong Amahan ang gabii sa pagkahimugso ni Jesus nga usa ka mahayag nga adlaw. 
• Unsa ang importanting hitabo ang gisuiti ni Samuel ang Lamanite sa mga katawhan? 
• Unsay nakita sa mga Nephite nga nahitabo sa panganud sa gabii nga nahimugso si 

Jesus? 
Ipamatuod nga ang Langitnong Amahan misugo ni Jesukristo sa paghimo sa adlaw ug sa 
gabii aron sa pagtabang kanato. Awhaga ang mga bata sa pagpasalamat sa Langitnong 
Amahan alang sa adlaw ug sa gabii. 

Pagpili og pipila niini nga mga kalihokan nga gamiton sa panahon sa leksyon. 
1. Pag-andam og piraso sa puti nga papel ug katunga sa piraso sa itumon o asul nga 

papel alang sa kada bata. Ipapilit ang itumon nga katunga sa piraso ngadto sa usa 
ka bahin sa puti nga papel nga magrepresentar sa talan-awon sa adlaw ug sa gabii. 
Paggunting og gamay nga mga lingin nga papel nga magrepresentar sa adlaw ug sa 
bulan, ug tabangi ang mga bata nga mopapilit niini sa sakto nga mga dapit. Gamita ang 
ginunting nga mga bitoon nga idugang sa talan-awon sa kagabhion. Isulat sa matag 
papel sa bata mapasalamaton ko sa adlaw ug sa gabii. 

2. Uban sa mga bata, kantaha o awita ang mga pulong sa "Ang Kalibutan Nindot Kaayo" 
["The World Is So Lovely"] (Songbook sa mga Bata, p. 123), o sa ikaduhang bersikulo 
sa "Ang Kalibutan Dako Kaayo" ["The World Is So Big"] (Children's Songbook, p. 235 -
english ). Buhata ang mga aksyon sa "Ang Kalibutan Dako Kaayo" ingon sa gipakita 
sa ubos: 
Ang kalibutan dako kaayo, o, lingin kaayo (paghimo og dakong linginl ginamit ang 
mga bukton), 
Ug diha niini ang nilalang sa Dios makita; 
Nagkidlapkidlap ang mga bitoon sa kagabhion (ituy-od ug ikitoykitoy ang mga tudlo), 
Mainit ug mahayag kaayo ang adlaw (pagporma og dako nga lingin ginamit ang mga 
bukton). Ang kalibutan dako kaayo, o, iingin kaayo. 
Ang Dios nahigugma kanatong tanan, daghang panalangin (gunite ang mga bukton ug 
gaksa ang kaugalingon). 

3. Kantaha ang "Makalingawng Buhaton" ["Fun to Do"] {Songbook sa mga Bata, p. 129), 
ginamit ang mga sugyot sa mga bata alang sa mga bersikulo. Sa dili pa kantahon ang 
kada bersikulo, pangutan-a ang mga bata kon ang aksyon ba nga ilang gisugyot 
buhaton sa adlaw o sa gabii. Buhata ang mga aksyon sumala sa gisugyot sa mga 
pulong. 

4. Paghimog istorya bahin sa managsoong lalaki ug babaye nga nagdula sa gawas sa 
pagsalop sa adlaw. Gamit og mga pangalan ug mga sitwasyon nga pamilyar sa mga 
bata sa imong klase. Ihulagway unsay gihimo sa mga bata sa pagkahuman sa ilang 
adlaw. lapil ang mga detalye sama sa ang adlaw nagsugod na sa pagsalop, ang ilang 
inahan mitawag kanila sa pagpasulod, ug ang mga bata mibuhat sa gikinahanglan 
nga mga buluhaton, pagpanglimpyo, pagpangandam sa panihapon, pagtabang sa 
paghugas sa mga plato, pagpangandam sa pagkatulog, pagpaminaw sa mga 
istorya nga pangkatulog, ug pag-ampo. Ihulagway kon sa unsa nga paagi nga ang 
managsoong lalaki ug babaye, ang ubang mga tawo, ug mga langgam, mga insekto, 
ug mga kahayupan mamahulay na ug matulog. 
Tabangi ang mga bata nga makasabut nga sa panahon sa kagabhion, kinahanglang 
piyongon nato ang atong mga mata ug matulog aron ang atong mga lawas motubo nga 
mahimsog ug kusgan. Kabahin kini sa piano sa atong Langitnong Amahan para kanato. 
Ihulagway ang istorya uban sa mga ginunting, o ihatag ang ubang mga bahin ngadto sa 
mga bata ug ipadrama kini kanila. 

3 0 

Pagpamatuod 

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo 



Leksyon 10 

1. Ipakita ang mga ginunting sa adlaw, bulan, ug mga bitoon. Ipangutana ang mosunod 
nga mga pangutana: 
• Asa nato makita kining mga butanga? 
• Makita ba nato ang adlaw sa gabii? 
• Makita ba nato ang mga bitoon panahon sa adlaw? 
Ipasabut nga ang Langitnong Amahan misugo ni Jesus sa paglalang sa adlaw nga 
mohatag kanato og kahayag ug mohatag kanato og kainit maadlaw ug sa bulan ug mga 
bitoon nga mohatag kanato og kahayag magabii. 

2. Tabangi ang mga bata nga mohimo sa mga aksyon sa mosunod nga bersikulo samtang 
imong isulti ang mga pulong: 
Nilalang sa Dios 
Ang Dios mihimo sa bulan (paghimog lingin ginamit ang mga kamot) 
Ug nagkidlap nga mga bitoon (bukhara ug kumkuma ang mga kamot) 
Ug ibutang kini sa langit (kab-ot). 
Gihimo niya ang adlaw (paghimog lingin ginamit ang mga bukton sa ibabaw) 
Ug mga kahoy (ipataas ang mga bukton) 
Ug mga bulak (pinasawod nga mga kamot) 
Ug gagmayng mga langgam nga molupad (iwarawara ang mga kamot). 
(Gikan sa Fascinating Finger Fun ni Eleanor Doan. © 1951. Gigamit pinaagi sa pagtugot.) 

3. Kantaha o isulti ang mga pulong sa "Sama Kos Bitoon" ["I Am like a Star"] (Songbook sa 
mga Bata, p. 84) o"Si Jesus Buot nga Ako ang Sunbean alang Kaniya" ['Jesus Wants Me 
for a Sunbeam"] (Songbook sa mga Bata, p. 38). 
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Mapasalamaton Ko sa Tubig 

Aron sa pagtabang sa matag bata nga mobati og pasalamat sa Langitnong Amahan ug ni 
Jesukristo alang sa tubig. 

1. Tun-i sa mainampoong paagi ang Genesis 1:9-10; Exodo 17:1-6; ug Mateo 3:13-17. 
2. Mga materyal nga gikinahanglan: 

a. Usa ka Biblia. 
b. Kon mahimo, pagkuha og mga hulagway sa lain-laing mga katubigan, sama sa mga 

linaw, mga sapa, ug mga dagat. 
c. Hulagway 1-8, Pagpaambit sa Sakramento (62021); hulagway 1-11, Batang Lalaki nga 

Gibunyagan (62018); hulagway 1-18, Juan Bautista Nagbunyag ni Jesus (Pakete sa 
mga Hulagway sa Ebanghelyo 208; 62133). 

3. Himoa ang gikinahanglang mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga kalihokan 
sa pagpalambo nga gusto nimong gamiton. 

Pag-imbitar og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo. 
Hangyoa ang usa ka bata nga moduol sa atubangan sa klase. Ihunghong sa iyang dalung-
gan ang usa ka kalihokan nga mogamit og tubig, sama sa pagpanipilyo, paghugas sa mga 
kamot, o pagpamu-bo sa mga tanom. Ipaaksyon sa bata ang kalihokan samtang ang 
ubang mga bata motag-an unsay giaksyon. (Tingali kinahanglang imong pakit-on ang mga 
bata unsaon sa pag-aksyon ang kada sitwasyon.) Papulipuliha ang kada bata nga moak-
syon sa kalihokan. 
Itudlo nga ang kada kalihokan nga gihimoag aksyon nagkinahanglan og tubig. Sultihi ang 
mga bata nga kinahanglang magpaslamat kita sa Langitnong Amahan ug ni Jesus sa pag-
hatag kanato og tubig. 
Ang Tubig Usa ka Importante nga Bahin sa Paglalang 
Basaha pagkusog ug ipasabut ang Genesis 1:9-10. 
• Ngano nga importante kaayo nato ang tubig? 
• Sa unsa nga paagi makuha nato ang tubig? 
Tabangi ang mga bata nga makasabut nga ang tubig nagagikan sa daghang mga tinubdan, 
lakip na sa mga linaw, mga sapa, mga dagat, ulan, ug snow. Ipasabut nga ang snow ug ice 
mao ang mikaging nga tubig. Ipakita ang hulagway sa tubig nga imong nakuha ug hisguti 
kon diin gikan ang tubig sa inyong dapit. 
Sultihi ang mga bata nga ikaw mapasalamaton nga ang tubig kabahin sa piano sa 
Langitnong Amahan. 
Kantaha ang "Makalingaw nga Buhaton" ["Fun to Do"] (Songbook sa mga Bata, p. 129). 
Alang sa mga bersikulo, pasultiha ang mga bata og mga paagi sa ilang paggamit og 
tubig, sama sa pagpanglaba, sa pagkaligo, pagpanipilyo. Buhata ang mga aksyon sa 
kanta nga gisugyot sa mga pulong. 

Mga Kalihokan 
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Pagpanglaba makalingaw, 
Makalingaw kaayo! 
Pagpanglaba makalingaw, 
Makalingaw kaayo! 
(© 1963 ni D. C. Heath and Company. Giimprinta pag-usab pinaagi sa pagtugot.) 
Nagkinahanglan Kita og Tubig alang sa Daghang mga Butang 
• Nganong nagkinahanglan man kita og tubig? Unsa ang kagamitan niini? 
Ipasabut nga ang tanang mga butang, lakip na ang mga tawo, mga kahayupan, ug mga 
tanom, nagkinahanglan og tubig. Kon mahimo, hatagi ang kada bata og gamay nga tasa 
sa tubig nga mainom. Hisguti kon sa unsa nga paagi nga ang atong lawas dili mabuhi kon 
walay tubig nga mainom. 
• Sa unsa nga paagi nga ang mga hayop ug mga tanom makakuha og tubig nga ilang gikinahanglan? 
Ipasabut nga nagkinahanglan usab kita og tubig alang sa ubang mga butang, sama sa 
pagpanghugas ug pagpangluto. 
Si Jesus Mihatag ni Moises ug sa mga Israelites og Tubig didto sa Desierto 

Isaysay ang istorya ni Moises nga mikuha og tubig gikan sa usa ka bato, nga makita 
sa Exodo 17:1-6. Ipasabut nga ang mga tawo didto sa mainit, uga nga desierto. Walay 
tubig didto. 
• Unsa kahay mahitabo kon wala pa makadawat ang mga Israelite og tubig? 
• Giuhaw na ba kamo? Unsay inyong bation nga makainom og bugnaw nga tubig kon kamo giuhaw? 
Ang Tubig Importante sa Simbahan 

Ipakita ang hulagway 1-18, Juan Bautista Nagbunyag ni Jesus. Isaysay ang istorya sa 
bunyag ni Jesus, nga makita sa Mateo 3:13-17. 
• Diin bunyagi si Jesus? 
• Sa unsang paagi gibunyagan si Jesus? 
Ipakita ang hulagway1-11, Batang Lalaki Gibunyagan. 
• Asa kita bunyagan kon mag-edad na kita og otso anyos? 
• Nakakita na ba kamo og tawo nga gibunyagan? 
Tuguti ang mga bata nga mosulti mahitungod kon unsay nahitabo sa dihang nakakita 
sila og tawo nga gibunyagan. Ipasabut nga kinahanglan nga aduna kitay tubig aron 
mabunyagan. 
Ipakita ang hulagway 1-8, Pagpakalawat sa Sakramento. 
• Unsaon nato paggamit ang tubig sa sakrament miting? 
Ipadayag ang imong pagpasalamat sa tubig aron kita mabunyagan ug makakalawat sa sakramento. 
Ipadayag ang imong pagpamatuod sa piano sa Langitnong Amahan ug sa iyang gugma 
alang kanato sa paghatag kanato og tubig. Sultihi ang mga bata nga ikaw mapasalamaton 
sa Langitnong Amahan ug ni Jesus alang niining talagsaong gasa. 
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Pagpili og pipila niini nga mga kalihokan nga gamiton sa panahon sa leksyon. 
1. I -recite ang mosunod nga bersikulo uban sa mga bata, maghimo sa mga aksyon 

nga gihisgutan: 
Ang Ulan 
Kon ang mga bulak giuhaw 
Ug ang mga dahon uga (abliha ang mga kamot ug ituy-od sa itaas), 
Malipayong gagmayng tinulo sa ulan 
Nangahulog gikan sa langit (iubos ang mga bukton, uyuga ang mga tudlo). 
Nangatagak kini sa palibot (uyuga ang mga tudlo gikan sa pikas bahin ngadto sa pikas) 
Sa ilang malipayong pagdula, 
Hangtud sa mahayag nga adlaw (ipataas ang mga bukton sa ibabaw sa ulo ug 
pagpormag lingin) 
Migukod kanila (itago ang mga tudlo sa luyo). 

2. Tabangi ang mga bata nga mokanta o mosulti sa mga pulong sa uAng Ulang 
Nangatagak" [Rain Is Falling All Around] (Songbook sa mga Bata, p. 117) o "Sama's 
Gamayng Sapa" [Give, Said the Little Stream] (Songbook sa mga Bata, p. 116). 

3. Padrowinga ang mga bata og litrato sa tubig, sama sa linaw, sapa, o tinulo sa ulan. Isulat 
sa papel sa bata ang Mapasalamaton ko sa Tubig 

4. Ipaaksyon sa mga bata ang mga paagi nga sila makadula sa tubig, sama sa paglangoy, 
ice skating, makahimo og snowman, o magtimpasaw sa lim-aw. 

5. Tabangi ang mga bata nga makasabut nga ang tubig makatabang kanato sa paglimpyo. 
Ipa-aksyon nila ang mga buhatunon nga maggamit og tubig, sama sa pagpanglaba o 
pagpanghugas sa ilang mga kamot. 

1. Buhata ang pipila o ang tanan sa mosunod nga mga kalihokan aron sa pagtabang sa 
mga bata nga makat-on sa lain-laing mga pamaagi sa paggamit sa tubig: 
a. Hatagi ang kada bata og gamayng mainom nga tubig. Samtang mag-inom ang mga 

bata, ipasabut nga ang tubig kabahin sa piano sa Langitnong Amahan alang sa yuta. 
Makainom kita og tubig kon kita giuhaw. 

b. Pagbutang og gamayng tubig diha sa panaksan ug tabangi ang matag bata nga 
mohugas sa iyang mga kamot. Pahinumdumi ang mga bata nga ang Langitnong 
Amahan ug si Jesukristo nagplano nga makabaton kita og tubig. Ipasabut nga kita 
makagamit og tubig sa pagpanghugas og mga butang. 

c. Kon mahimo, dad-a ang mga bata sa gawas ug pabu-bua ang kada usa og tanom. 
O pagdala og tanom nganha sa klase ug tuguti ang kada bata nga mohatag og 
gamayng tubig ngadto sa tanom. Ipasabut nga ang mga tanom nagkinahanglan usab 
og tubig aron mabuhi ug motubo. 

2. Buhata ang mosunod nga mga aksyon samtang ang mga bata magpakaaron-ingnon 
nga nag-ulan—hinay sa pirmero, ug dayon pakusogkusugan. 
a. Pikpika ang mga tudlo. 
b. Pikpika ang mga kamot. 
c. Pikpika ang mga tuhod, pulipulihan sa mga kamot. 
d. Pikpika ang mga tiil. 
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Mapasalamaton Ko 
sa mga Kahoy, mga Tanom, 
ug mga Kabulakan 

1. Tun-i sa mainapoong paagi ang Genesis 1:11-13. 
2. Pagbutang og prutas, utanon, o gamayng sanga diha sa usa ka panapton o papel 

nga bag. 
3. Pag-andam og gamay nga mga sampol sa prutas, utanon, o pan. Pakisusi sa mga 

ginikanan aron sa pagsiguro nga walay mga bata nga allergic sa pagkaon. 
4. Mga materyal nga gikinahanglan: 

a. Usa ka Biblia. 
b. Kon mahimo, pagkuha og mga litrato sa lokal nga mga kahoy, mga tanom, ug mga 

kabulakan, ug pagdala og pipila ka gagmayng mga kahoy, sama sa lapis, kutsara, 
ug panaksan, gikan sa inyong panimalay. 

c. Ginunting 1-4, mga kabulakan (susama nga mga ginunting nga makita usab sa 
Primary Visual Aids Cutouts set 3). 

d. Hulagway 1-22, Kahoy nga Namulak; hulagway 1-23, Salag nga dunay Piso nga 
Langgam. 

5. Himoa ang gikinahanglang mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga kalihokan 
sa pagpalambo nga gusto nimong gamiton. 

Pag-imbitar og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo. 
Ipasa ang bag nga dunay prutas, utanon, o sanga sa sulod niini, isira aron ang mga bata 
dili makakita unsay sulod. Ipahikap sa mga bata ang bag ug ipatag-an kon unsay sulod 
niini. Sultihi sila nga dili kusgon ang ilang tingog kon motag-an hangtud ang tanan adunay 
kahigayunan nga mohikap sa bag. Kon ang tanan nakahikap na sa bag, pasultiha ang 
mga bata kon unsa sa ilang hunahuna ang anaa sa bag. Kuhaa ang butang gikan sa 
bag ug hisguti ang dagway niini ug ang kagamitan. 
Mga Kahoy, Mga Tanom, ug mga Kabulakan Nakapahimo sa Yuta nga usa ka 
Maanindot nga Dapit nga Kapuy-an 
Pahinumdumi ang mga bata nga ang tanan dinhi sa yuta gilalang sumala sa piano sa 
Langitnong Amahan. Pagka-ikatulo nga adlaw sa paglalang, gibuhat ni Jesus ang mga 
kahoy, mga tanom, ug mga kabulakan (tan-awa sa Genesis 1:11-13). Ipasabut nga ang 
Langitnong Amahan ug si Jesus gusto nga himoon ang yuta nga maanindot nga dunay 
mga kahoy, mga tanom, ug mga kabulakan. 
Ipakita ang ginunting sa mga kabulakan ug bisan unsang mga litrato sa mga kahoy, mga 
tanom, o mga kabulakan nga imong nakuha. Pasultiha ang mga bata mahitungod sa mga 
kasinatian nga ilang nasinati sa mga kahoy, mga tanom, o mga kabulakan. 
Isaysay ang mga istorya nga nagtudlo sa mga bata nga ang mga kahoy, mga tanom, ug 
mga kabulakan nakapahimo sa yuta nga maanindot nga dapit nga kapuy-an. Hisguti ang 
mahitungod sa matahum nga mga tanom nga nanubo diin ikaw magpuyo. Kon mahimo 
sa inyong dapit, ikaw mahimong mogamit sa hulagway 1-22, Ang Kahoy Namulak, ug sa 
mosunod nga mga ideya: 
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Si Kelly adunay paborito nga kahoy nga adto siya magdula. Usa ka buntag niana ang iyang 
inahan mipukaw kaniya ug miingon nga duna siyay surprisa nga iyang ipakita ni Kelly. Ang 
paborito nga kahoy ni Kelly natabunan og nindot nga puti nga mga kabulakan sama sa po-
pcorn. Nangutana si Kelly kon ngano nga ang popcorn miabut ngadto sa iyang paborito 
nga kahoy, ug ang iyang inahan mipasabut sa kaimportante sa mga pagpamulak. 
Pabaruga ang mga bata ug pakantaha sa "Popcorn Popping" [Popcorn Popping] 
(.Songbook sa mga Bata, p. 118), ginamit ang mga aksyon sa kamot sumala sa gisugyot 
sa mga pulong. Ipasabut nga sa panahon sa tingpamulak, ang apricot nga mga kahoy 
mamulak og puti nga mga bulak sama sa popcorn. 
Mitambo ko's bintana, ug nakita ko? 
Popcorn popping sa kahoy nga apricot! 
Nasurprisa ko sa tingpamulak, 
Akong nakita nga nanggawas ang mga bulak. 
Daghan kong makuha ug makahatag, 
Ang popcorn ball nga humot kaayo. 
Dili gayud mao, pero ingon og mao 
Popcorn popping diha sa kahoy nga apricot. 
Ipasabut nga ang ubang mga bulak motubo diha sa mga kahoy, ang uban sa kasagbutan 
ug sa mga bagon, ug ang uban motubo diha gyud sa yuta. Imbitara ang mga bata sa 
paghisgot sa mga kabulakan nga ilang nakita. 
• Unsaon ninyo paggamit ang mga bulak aron mahimong maanindot ang atong kalibutan? 

(Itanom nato kini sa mga tanaman o sa mga bulak, maghimo og mga bouquet, ug 
ibutang kini sa atong buhok o sa atong mga sinina.) 

• Nganong mohatag kita og mga bulak ngadto sa uban? (Alang sa espesyal nga okasyon 
ug sa paglipay sa mga tawo.) 

Mga Tanom ug mga Kahoy Gikinahanglan Nato aron Mabuhi 

Ipasabut nga ang mga tanom ug mga kahoy gikinahanglan nato aron mabuhi. Ipakita ang 
hulagway 1-22, Kahoy nga Namulak, ug isaysay ang istorya mahitungod sa daghang mga 
kagamitan sa kahoy. Gamita ang mosunod nga mga ideya o hisguti ang ubang mga paagi 
nga gigamit sa mga tawo ang mga kahoy sa inyong dapit: 
Una ang mga langgam mogamit sa kahoy para ilang kapuy-an. Ayohon gyud nila paghi-
mo ang usa ka salag, ug ang inahan nga langgam mangitlog diha niini. (Ipakita ang 
hulagway 1-23, Usa ka Salag nga dunay Piso nga mga Langgam.) Kon ang piso nga 
mga langgam mapusa gikan sa pagkaitlog, ang kahoy maayo kaayo nga baiay alang ka-
nila. Makapanalipod kini kanila gikan sa kainit sa adlaw, gikan sa uian, ug gikan sa mga 
kahayupan sa yuta nga makadaot kanila. Naghatag usab kini og prutas alang sa pamilya 
nga nagpuyo sa duol. Ang mga bata makadula sa landong sa kahoy ug mohimo og du-
yan sa dakong sanga. Kon ang parte sa kahoy mamatay, ang pamilya moputol niini ug 
gamiton kini nga sugnod aron mainit ang balay. 
• Nganong importante ang kahoy ngari kanato? (Makahatag kini og pagkaon, sugnod, 

landong, ug dapit nga kadulaan.) 
Ipakita ang pipil;a ka mga butang gikan sa inyong balay o sa klasrom nga hinimo sa ka-
hoy, ug hisguti ang daghang kagamitan sa kahoy. 
• Unsa ang ubang mga butang nga inyong nahibaloan nga hinimo sa kahoy? 
Ipasabut nga mogamit usab kita sa mga tanom sa daghang mga paagi. Usa sa pinakaim-
portante nga mga butang nga ikahatag sa mga tanom mao ang pagkaon. 
• Unsang klase sa mga tanom ang atong gikaon? 
Kon ang bisan unsang lokal nga litrato nga imong nakuha nagpakita sa mga tanom nga 
gigamit alang sa pagkaon, ipakita kini karon. 
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Pakigsulti sa mga bata bahin sa mga lugas, mga prutas, ug mga utanon nga lokal nga 
mitubo. Ipasabut nga ang mga lugas sa kasagaran himoon nga pan ug serial. Hangyoa 
ang kada bata sa pagsulti sa iyang paborito nga pagkaon nga nagagikan sa tanom. 
Patilawa ang mga bata sa prutas, utanon, o pan nga imong gidala. Sultihi sila mahitungod 
sa tanom o sa kahoy nga gigikanan niini. 
ipasabut nga ang Langitnong Amahan misugo ni Jesus nga maghimo og daghang 
lain-laing mga tanom ug mga kahoy aron kita adunay makaon nga maayo. 
• Unsaon nato sa pagpasalamat ang Langitnong Amahan sa atong pagkaon? (Pinaagi sa 

pagpahinumdom sa pagpangayo og panalangin sa pagkaon sa dili pa kita mokaon.) 
Ipakigbahin ang inyong pagpamatuod sa gugma sa Langitnong Amahan ug ni Jesus alang 
sa matag usa kanato. Pahinumdumi ang mga bata sa paghinumdom niana nga gugma 
kada adlaw kon sila makakita sa maanindot nga mga kahoy, mga tanom, ug mga bulak. 

Pagpili og pipila niini nga mga kalihokan nga gamiton sa panahon sa leksyon. 
1 Pagdala og pipila ka mga liso (sama sa mga liso sa mga bulak, mga batong, o trigo) 

ug usa ka papel nga kopa [papercup] nga puno sa yuta nga alang sa kada bata nga 
dad-on nila sa ilang balay. Ipakita sa mga bata unsaon sa pagtanom sa ilang mga liso, 
ug pahinumdumi sila nga kinahanglan ilang hatagan og tubig og kainit sa adlaw aron 
motubo ang mga liso. 

2. Ipasulti pag-usab sa mga bata ang mga pulong sa kanta human nimo "Gamayng Liso 
Nahikatulog" [Little Seeds Lie Fast Asleep] (Songbook sa mga Bata, p. 119). Dayon 
ingna ang mga bata nga magpakaaron-ingnon nga usa ka gagmay nga mga liso nga 
nahigmata ug nanghiwatid samtang ikaw magkanta o mosulti sa mga pulong pag-usab. 

3. Guntinga ang mga gihay, mga dahon, ug mga punoan gikan sa kinoloran nga papel ug 
sugoa ang mga bata sa pagpapilit niini sa porma sa bulak o sa laing piraso sa papel. 
Labeli ang pahina og Mapasalamaton ako sa maanindot nga kabulakan. 

4. Pagdala og prutas o utanon nga dunay mga liso sa sulod. Sultihi ang mga bata nga 
adunay surprisa sa sulod. Hiwaa ang prutas o utanon aron ang mga bata makakita sa 
mga liso. Ipasabut nga kon ang mga liso itanom ug hatagan og tubig ug init sa adlaw, 
kini motubo ug mohatag og daghan pang prutas o mga utanon. 

5. Dad-a ang mga bata sa pagpanglakaw sa gawas aron manan-aw sa lain-laing matang 
sa tanom. Kon ang kahimtang sa panahon dili maayo, ang mga bata mahimong 
motambo sa bintana ug magpulipuli sa pagsulti unsa nga tanom ang ilang nakita. 
Kon angay, ipasabut ang kausaban sa panahon nga makaapekto sa mga tanom ug 
mga kahoy. 

1. Ipakita ang hulagway 1-22, Kahoy nga Namulak. Sultihi nga ang Langitnong Amahan 
misugo ni Jesukristo sa pagmugna og mga tanom ug mga kahoy (tan-awa sa Genesis 
1:11-13). Ipasabut nga ang mga kahoy makahatag nato og mga sugnod ug prutas. 
Ang mga tanom mohatag nato og prutas ug mga utanon. 

2. Pagdala og tanom o parti sa usa ka tanom (sama sa usa ka bulak o pipila ka mga 
dahon) aron makita, mahikap, ug masimhot sa mga bata. Hatagi ang kada bata og 
kahigayunan sa paghikap o paggunit sa tanom. Itudlo ang kolor, baho, o katahum. 
Ipadayag ang imong pasalamat alang sa mga tanom, kabulakan, ug mga kahoy. 

3. I -recite ang mosunod nga bersikulo, ipakita ang mga aksyon. Dayon ipahimo sa mga 
bata ang mga aksyon samtang ikaw mo-recite sa bersikulo pag-usab. 
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Nagkalot Ako 
Mokalot ko ug mokalot (lihok ingon og nagkalot), 
Ug akong itanom ang mga liso (tikubo ug pagpakaaron-ingnon nga nagtanom). 
Nagkahig ako ug nagkahig (paghimog aksyon nga nagkahig og taas), 
Ug dayon nangibot ako og mga sagbot (tikubog gamay ug paghimog aksyon nga nangibot). 
Ang adlaw mosanag ug mopainit (pormaha og sirkulo ang mga bukton), 
Ang ulan mangatagak, ug mao nga (ipaubos ang mga bukton, uyuga ang mga tudlo) 
Diha gyud sa akong atubangan, 
Ang akong mga liso nagsugod sa pagtubo (itulod ang mga tudlo sa walang kamot 
tali wala sa mga tudlo sa tuong kamot). 
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11 
Aron sa pagtabang sa matag bata nga mobati og pasalamat ngadto sa Langitnong 
Amahan ug ni Jesukristo alang sa mga isda ug mga kahayupan sa tubig. 

1. Tun-i sa mainampoong paagi ang Genesis 1:20-23; Jonas 1-3; Mateo 14:15-21; ug 
Lucas 5:1-11. 

2. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia. 
b. Isda nga papel (tan-awa ang sumbanan sa katapusan sa leksyon). 
c. "Pasol"—usa ka tukon nga dunay tangsi nga gihigot niini ug paperclip, piraso sa 

tape, o magnet nga gibutang sa tumoy sa tangsi. (Hipusa kining tukon aron magamit 
sa umaabot nga mga leksyon.) 

d. Sudlanan nga kabutangan sa isda nga papel. 
e. Kon mahimo, pagkuha og mga litrato sa mga isda o sa ubang mga kahayupan nga 

nagpuyo sa tubig. 
f. Ginunting 1-5, isda (usa ka susama nga ginunting nga makita usab diha sa Primary 

Visual Aids Cutouts set 4; 
g. Hulagway 1-1, Ang Kalibutan (62196); hulagway 1-24, Jesus ug ang Mangingisda 

(Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 210; 62138); hulagway sa 1-25, isda; 
hulagway 1-26, Baki; hulagway 1-27, Bao. 

3. Himoa ang gikinahanglang mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga kalihokan 
sa pagpalambo nga gusto nimong gamiton. 

Pag-imbitar og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo. 
Sultihi ang mga bata nga magpakaaron-ingnon nga nagbarug sa usa ka taytayan nga 
nagtan-aw sa sapa o linaw. 
• Unsay inyong nakita sa dihang mitan-aw mo sa tubig? 
Sultihi ang mga bata sa pagbarug ug magpakaaron-ingnon nga nanglangoy diha sa tubig 
sama sa isda. 
Ang Langitnong Amahan Misugo ni Jesukristo sa Paglalang og Isda ug Ubang mga 
Kahayupan sa Tubig 
Ipakita ang hulagway sa 1-1, Ang Kalibutan, ug ribyuha ang pipila ka mga butang nga 
gisugo sa Langitnong Amahan nga buhaton ni Jesus nga nahisgutan sa miaging mga 
leksyon. Sultihi ang mga bata nga si Jesus mibuhat usab sa mga isda (tan-awa sa 
Genesis 1:20-23). Ang isda kabahin sa piano sa Langitnong Amahan alang sa yuta. 
Ipakita ang hulagway 1-25, Isda, ug hisguti kon asa magpuyo ang mga isda. 
• Nakakita na ba kamo og isda? 
Pasultiha ang mga bata mahitungod sa mga isda nga ilang nakit-an. 
Ipakita ang ginunting 1-5 ug bisan unsang laing mga litrato sa isda nga imong nakuha. 
Hisguti ang mahitungod sa lain-laing mga matang sa isda sama sa goldfish, gisaw, barilis, 
mga iho, o bisan unsang isda nga pamilyar sa mga bata sa klase. 
• Unsa ang laing mga hayop nga nagpuyo sa tubig gawas sa isda? 
Ipakita ang hulagway 1-26, Baki, ug hulagway 1-27, Bao. Hisguti ang mahitungod sa mga 
baki ug mga bao ug asa sila magpuyo. Hisguti usab ang mga balyena, mga lambay, poka 
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[seals], ug ubang mga hayop sa dagat. Ipasabut nga ang pipila sa mga kahayupan sa 
dagat nagpuyo sa lawod, ang uban anaa sa linaw, ug ang uban anaa sa mga sapa. 
Tabangi ang matag bata nga maghunahuna og usa ka hayop sa tubig ug magpakaaron-
ingnon nga maglakaw, magtakingking, o molangoy sama sa gibuhat niini. 
Paggunit og Biblia ug ipasabut nga atong mabasa ang mahitungod sa isda diha sa mga 
kasulatan. Isaysay ang istorya ni Jonas, nga makita sa Jonas 1-3. Ipasabut nga si Jesus 
nag-andam og dakong isda nga motulon ni Jonas aron dili malumos si Jonas. Adunay bu-
hat si Jesus nga ipabuhat niya ni Jonas. Mahimo nimong basahon og kusog ang usa ka 
bersikulo o duha, sama sa Jonas 1:17 o Jonas 2:1, samtang imong isaysay ang istorya. 
(Kon imong basahon og kusog ang bersikulo, ipasabut nga si Jesus usahay pagatawgon 
nga "ang Ginoo.") 
• Kinsa ang mipadala sa isda aron lamyon si Jonas? (Tan-awa sa Jonas 1:17.) 
• Unsay gibuhat ni Jonas sa dihang ang isda milamoy kaniya? (Tan-awa sa Jonas 2:1.) 
• Unsay gibuhat ni Jonas sa dihang migawas siya gikan sa isda? (Tan-awa sa Jonas 3:1-3.) 
• Mituo ug naghinulsol ba ang mga tawo ni Jonas? (Tan-awa sa Jonas 3:5,10.) 
Sultihi ang mga bata nga ang ubang mga isda dagko kaayo, sama sa isda nga milamoy ni 
Jonas, ug ang uban gagmay kaayo ug makapuyo diha sa panaksan. 
Tabangi ang mga bata nga mobuhat sa mosunod nga dula sa tudlo: 
Ang Goldfish 
Ang akong gamay nga goldfish walay mga tudlo (hikapa ang mga tudlo sa tiil). 
Mosalom siya nga walay tingog ug mobangga sa iyang gigutom nga ilong (itudlo ang Hong). 
Dili siya makagawas aron makigdula kanako, ni makasulod ako ug makasalom (paghimog 
aksyon nga nagsalom). 
Ug sa dihang ako moingon, "Gawas diha ug pagdula," 
Ingon og nagsulti siya, "Sulod ngari" (aksyon nga "miduol" ginamit ang kamot). 
Ipakita pag-usab ang Biblia samtang imong isaysay ang istorya bahin ni Simon Pedro nga 
makita diha sa Lucas 5:1-11. 
Ipakita ang hulagway 1-24, Si Jesus ug ang Mananagat, sa sakto nga panahon. 
• Ngano nga si Jesus misakay sa barko ni Pedro? (Tan-awa sa Lucas 5:3.) 
• Unsay gisulti ni Jesus nga buhaton ni Simon Pedro? (Tan-awa sa Luca 5:4.) 
• Unsay nakuha sa pukot ni Simon Pedro? (Tan-awa sa Lucas 5:6.) 
Ang Langitnong Amahan Misugo ni Jesukristo sa Paglalang sa mga Isda ug mga 
Kahayupan sa Tubig aron Atong Magamit 
Ipasabut nga ang Langitnong Amahan misugo ni Jesus nga buhaton ang mga isda ug mga 
kahayupan sa tubig aron atong magamit alang sa pagkaon ug sa ubang mga katuyoan. 
Ginamit ang Biblia pag-usab, isaysay ang istorya nga makita diha sa Mateo 14:15-21. 
Mahimong imong kusgon sa pagbasa ang usa o duha ka mga bersikulo, sama sa Mateo 
14:16-17, samtang imong isaysay ang istorya. 
• Unsay gibuhat ni Jesus sa dihang ang mga tawo gigutom? (Tan-awa sa Mateo 14:15-16.) 
• Unsay gipakaon ni Jesus sa mga katawhan? (Tan-awa sa Mateo 14:19.) 
Ipakita sa klase ang pasol nga imong giandam, ug Imbitara ang usa sa mga bata sa pag-
duol ug mamasol. Butangi og pipila ka ginunting nga mga isda ang sudlanan, ug kon 
ang mga bata motabyog sa lambo sa ibabaw sa sudlanan, butangi ang isda og klip, tape, 
o magnet ug ipabira kini sa bata. Papulipuliha ang kada bata. 
Pahisguti sa mga bata ang mga panahon nga sila namasol o nakakaon og isda. 
Ipadayag ang imong pagpasalamat alang sa mga isda ug mga hayop sa tubig. Pagpamatuod 
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Pagpili og pipila niining mga kalihokan nga gamiton sa panahon sa leksyon. 
1. Pakolori sa mga bata ang isda nga papel nga ilang nakuha sa kalihokan sa pagpamasol 

(balika ang kalihokan kon gikinahanglan). Isulat ang Mapasalamaton ako sa isda sa luyo 
sa isda sa kada bata. 

2. Palingkura ang mga bata sa semicircle. Ibutang ang isda nga gikoloran sa mga bata 
diha sa salog sa ilang atubangan. Isulti ang mosunod nga bersikulo pagdungan: 

Gamayng isda sa sapa, 
Madakpan ta ka nga walay taga. 
Tudloa ang usa ka bata ug papilia ang bata sa iyang kaugalingong isda pinaagi sa pagga-
mit sa pasol o pinaagi sa pagtudlo sa isda. Ang bata moingon, "nakadakop kog usa," 
mosulti sa kolor sa isda. Dayon ang bata mohipos sa isda aron madala sa ila. Padayon 
hangtud ang kada bata nakasulay. 
3. Kantaha uban sa mga bata ang "Salamat sa Atong Amahan" ["Thanks to Our Father"] 

[Songbook sa mga Bata, p. 15). 
4. Tabangi ang mga bata nga mohimo sa mosunod nga dula sa tudlo. Ipasabut nga ang 

usa ka minnow usa ka gamay nga isda. 
Ang Gamay nga Bao 
Duna koy gamay nga bao. 
Nagpuyo ni sa usa ka kahon (pinasawod nga kamot). 
Mosalom ni sa sapa (paghimog aksyon nga naglangoy), 
Ug mokatkat sa mga bato (lihoka ang mga tudlo paingon sa itaas nga morag nagkatkat). 
Mihambat kini sa usa ka minnow (pakpaka ang mga kamot). 
Mi ham bat sa pulgas (pakpaka ang mga kamot). 
Mihambat sa lamok (pakpaka ang mga kamot), 
Ug mihambat kini kanako (pakpaka ang mga kamot)! 
Nadakpan ang minnow (pakpaka ang mga kamot); 
Nadakpan ang pulgas (pakpaka ang mga kamot); 
Nadakpan ang lamok (pakpaka ang mga kamot); 
Pero wa kini makadakop kanako! 
(Vachel Lindsay, gikan sa Collected Poems ofVachel Lindsay. © 1920 ni Macmiilan 
Publishing Co., Inc., gibag-o 1948 ni Elizabeth C. Lindsay. Gigamit pinaagi sa pagtugot.) 

5. Tabangi ang mga bata nga mosulti sa mga pulong sa mosunod nga kalihokan. Ipasabut 
nga ang usa ka sapa usa ka gamay nga suba ug ang suok usa ka dapit nga katagoan. 
Lima ka Gagmayng mga Isda 
Pabaruga ang lima ka mga bata sa atubangan sa klase, ang kada usa maggunit og isda 
nga papel. 
Lima ka gagmayng mga isda nga naglangoylangoy sa sapa. 
Ang usa milangoy ngadto sa sekreto nga suok (usa ka bata "milangoy" balik ngadto sa 
iyang lingkuranan). 
Gagmayng mga isda, gagmayng mga isda, malipayong nagdula, 
Gagmayng mga isda, gagmayng mga isda, misawom sa tibuok adlaw. 
Kantaha ang laing bersikulo uban sa upat ka mga isda, dayon tulo, dayon duha. Usa ka 
bata molangoy sa kada bersikulo. Kon usa na lang ka bata ang nahibilin, gamita ang 
mosunod nga bersikulo 
Usa ka gamayng isda nga naglangoylangoy diha sa sapa; 
Milangoy siya ngadto sa sekreto nga suok; 
Gamayng isda, gamayng isda, naglangoy-langoy sa tibuok adlaw. 
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1. Ipakita ang hulagway 1-25, Isda; hulagway 1-26, Baki; ug hulagway 1-27, Bao. Sa inyong 
kaugalingon mga pulong, isaysay ang istorya sa paglalang sa isda ug mga kahayupan 
sa tubig (tan-awa sa Genesis 1:20-23). Ipadayag ang imong pasalamat sa isda ug laing 
mga kahayupan sa tubig. 

2. Sultihi ang mga bata nga daghang mga kahayupan nagpuyo sa o duol sa tubig. Ipatag-
an nila unsa nga hayop ang imong gihunahuna samtang imong ihatag ang mosunod 
nga mga timailhan: 
a. Ang akong panit berde ug mahumok ug sinawon. Molukso ko. Nagpuyo ko duol sa 

mga linaw, mga suba, o danawan. Makatag-an mo unsa ko? 
(Kon matag-anan sa mga bata nga "baki," ipakita ang hulagway 1-26, Baki, 
o pagdrowing og baki diha sa pisara.) 

b. Hinay kaayo ko. Makadala ko og gahi nga bayanan sa akong likod. Kon ako 
mahadlok, akong bitaron ang akong ulo, mga bukton, ug mga tiil padulong sa sulod 
sa bayanan. Unsa ko? 
(Kon ang mga bata makatag-an nga "bao," Ipakita ang hulagway 1-27, Bao, 
o pagdrowing og usa ka bao diha sa pisara.) 

Human matag-ani sa mga bata ang duha ka mga hayop, paluksoha sila sama sa 
mga baki, dayon pakamanga sila og hinay sama sa mga bao. 

3. Kantaha uban sa mga bata "Mag-unsa Ka kon Ting-init Na" ["Oh, What Do You Do in 
the Summertime?"] (Songbook sa mga Bata, p. 120). 

Dugang nga mga 
Kalihokan para 
sa Gagmayng 
mga Bata 
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11 Mapasalamaton Ko 
sa mga Kahayupan 

Aron sa pagtabang sa mga bata nga mobati og pasalamat ngadto sa Langitnong Amahan 
ug ni Jesus alang sa mga kahayupan. 

1. Tun-i sa mainampoong paagi ang Genesis 1:24-25 ug 6:5-8:19. 
2. Mga materyal nga gikinahanglan: 

a. Usa ka Biblia. 
b. Mga ginunting 1-6 hangtud sa 1-19, mga kahayupan (susama nga mga ginunting 

makita usab sa Primary Visual Aids Cutouts set 4 and 5. 
c. Hulagway 1-28, Paglalang—Buhi nga mga Nilalang (Pakete sa mga Hulagway sa 

Ebanghelyo 100; 62483); hulagway 1-29, Paghimo sa Arka (Pakete sa mga Hulagway 
sa Ebanghelyo 102; 62053); hulagway 1-30, Noe ug ang Arka uban sa mga 
Kahayupan (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 103; 62305). 

3. Himoa ang gikinahanglang mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga kalihokan 
sa pagpalambo nga gusto nimong gamiton. 

Mga Kalihokan 
sa Pagkat-on 
Pang-atensyon 
nga Kalihokan 

Kalihokan 

Pag-imbitar og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo. 
Ibutang ang mga ginunting nga mga kahayupan diha sa salog o sa lamesa sa atubangan 
sa mga bata. Tabangi ang usa ka bata nga mopunit sa ginunting, moila niana nga hayop, 
mopakita niini nganha sa klase. Padayuna hangtud ang kada bata makapuli bisag kausa. 
Ang Langitnong Amahan Misugo ni Jesukristo sa Paglalang sa mga Kahayupan 
Ribyuha uban sa mga bata nga ang Langitnong Amahan misugo ni Jesukristo sa paglalang 
sa atong maanindot nga yuta, lakip na ang adlaw ug gabii, sa mga lawod ug kayutaan, ug 
sa mga tanom ug mga kahoy. Ipakita ang Biblia ug pahinumdumi ang mga bata nga atong 
mabasa ang mahitungod sa paglalang dinhi niini nga libro. Ipasabut nga ang Biblia nagsulti 
kanato nga ang Langitnong Amahan misugo ni Jesus sa paglalang sa tanang mga kahayu-
pan ug mibutang niini sa yuta. 
Ipakita ang hulagway 1-28, Paglalang—Buhi nga mga Nilalang. 
• Kinsa ang nagbuhat sa mga butang nga inyong nakita niining hulagway? 
• Unsay mga ngalan sa mga kahayupan niini nga hulagway? 
Ipasabut nga si Jesus milalang sa tanang matang sa mga kahayupan nga ania karon sa 
yuta. Ang pipila ka mga kahayupan nagpuyo sa kaumahan ug libot sa atong mga panima-
lay. Ang ubang mga kahayupan nagpuyo sa kalasangan, ang uban sa mga kabukiran, ug 
ang uban sa desierto. Ang ubang mga kahayupan nagpuyo sa bugnaw nga dapit sa kali-
butan ug ang ubang mga kahayupan nagpuyo sa mainit nga mga dapit. 
• Unsa nga mga kahayupan ang nagpuyo sa uma? 
• Unsa nga mga kahayupan ang nagpuyo sa lasang, kabukiran, o sa desieto? 
• Unsa ang inyong paborito nga hayop? 
Pabaruga ang mga bata ug magpakaaron-ingnon nga ang ilang paborito nga mga 
kahayupan. 
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Ang mga Kahayupan Motabang Kanato 
Ipasabut nga ang Langitnong Amahan misugo ni Jesus sa pagbutang og mga kahayupan 
dinhi sa yuta aron sa pagtabang kanato. Gigamit nato ang ubang mga kahayupan alang 
sa pagkaon, ang uban sa pagtrabaho alang kanato, ug ang uban aron atong tan-awon o 
duladulaan. 
• Sa unsa nga paagi nga ang mga kahayupan makatabang nato? 
• Unsang klaseha sa mga kahayupan nga kakuhaan nato og pagkaon, sama sa gatas, 

mga itlog, o karne? 
• Gikan sa unsang hayop ang kakuhaan nato og materyal sa sinina? 
• Unsa nga hayop nga makalingaw nga himoong binuhi? 
• Unsa nga hayop ang atong masakyan? 
Pahisguti sa mga bata ang mga kasinatian nga ilang nasinati sa lain-laing mga matang sa 
mga kahayupan. 
Ang Kahayupan nga Naluwas gikan sa Lunop 
Isaysay ang istorya ni Noe ug ang Arka, nga makita sa Genesis 6:5-8:19. Ipakita ang hu-
lagway 1-29, Pagtukod sa Arka, ug hulagway 1-30, Noe ug ang Arka uban sa Kahayupan. 
Mahimo usab nimong gamiton ang ginunting aron sa paghulagway sa istorya. 
• Sa unsa nga paagi si Noe ug ang iyang pamilya napanalanginan tungod sa pagsunod ni 

Jesus? 
• Sa unsa nga paagi naluwas ang kahayupan? 
• Kon makakita kita og bangaw, unsay atong mahinumduman niini? 
Pabaruga ang mga bata ug pasunda sa mga aksyon uban nimo samtang imong i-recite 
ang mosunod nga bersikulo: 
Noe 
Dako kaayo ang gibuhat ni Noe nga arka (pinatuy-od nga mga bukton); 
Nasayud siya unsay buhaton (ibutang ang tudlo sa kilid sa agtang). 
Mimartilyo, migabas, ug misukod (paghimog aksyon sama sa gisulti) 
Sama sa gisugo kaniya (iyango ang ulo). 
Ug si Noe mitawag sa iyang pamilya (mosinyas ginamit ang kamot) 
Sa paglakaw padulong ngadto sa barko (hilom nga maglakaw diha sa lugar)— 
Ug, tinagurha, ang mga kahayupan (ipataas ang duha ka mga tudlo) 
Misakay sa barko aron magpalutawlutaw (paghimog aksyon nga naglutawlutaw). 
Ang dag-om nagpundok (ibutang ang mga kamot ibabaw sa ulo), 
Nagsugod sa pag-ulan (ilihoklihok ang mga tudlo nga morag nag-ulan)— 
Ug ang tibuok yuta natabunan (paghimog aksyon nga morag nagsuhid ang mga kamot); 
Nawala ang yuta (ilingi ang ulo gikan sa pikas ngadto sa lain). 
Luwas nga naglutawlutaw ang arka (paghimog aksyon nga morag naglutaw-lutaw ang 
mga kamot) 
Daghang mga adlaw ug gabii (ibutang ang duha ka mga kamot sa pikas bahin sa nawong), 
Hangtud nga migawas pag-usab ang adlaw (pormaha og lingin ang mga bukton 
ibabaw sa ulo) 
Ug misanag nga mainit ug mahayag kaayo. 
Ug miuga ang tubig (ikorus ang mga bukton diha sa dughan); 
Migawas ang uga nga yuta (ibukhad ang mga bukton ug ituy-od ang mga kamot). 
Nagpasalamat ang pamilya ni Noe (iduko ang ulo ug ikyugpus ang mga bukton) 
Nga ang Dios anaa sa duol kanunay. 
(Kinuha gikan sa bersikulo ni Beverly Spencer.) 
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Ipaambit ang imong mga pagbati sa pasalamat alang sa maanindot nga kalibutan nga gi-
lalang ni Jesukristo sumala sa piano sa Langitnong Amahan. Ipadayag kon unsa ka kama-
pasalamaton sa mga kahayupan nga gibutang dinhi sa yuta alang kanato aron magamit 
ug mapahimuslan. 

Pagpili og pipila niining mga kalihokan nga gamiton sa panahon sa leksyon. 
1. Dulaa ang "Hayop, Hayop, Kinsa Ka?" Paalironga ang mga bata. Pabaruga ang usa ka 

bata sa tunga sa alirong ug magpakaaron-ingnon nga usa ka hayop. Ang ubang mga 
bata mopataas sa ilang kamot aron tag-anon unsa nga hayop ang gisumaysumay sa 
bata. Kon matag-anan sa sakto sa usa ka bata ang hayop, siya na sad ang magpatunga 
ug mosumaysumay og laing hayop. Mahimong imong ipahunghong sa kada bata 
nganha nimo ang ngalan sa hayop nga iyang sumaysumayon aron masiguro nga 
maklaro sa bata ang maong hayop. 

2. Dulaa ang "Unsa Kini Nga Hayop?" Hatagi og ilhanan ang mga bata mahitungod sa 
mao nga hayop, kon unsa kini ka dako, unsa ang tingog niini, unsa ang kolor niini, 
ug kon sa unsa nga paagi kini makatabang sa mga tawo. Sultihi ang mga bata sa 
pagpataas sa ilang mga kamot kon sila nakahibalo kon unsa nga hayop ang imong 
gihisgutan. Balika kini sa laing hayop kutob sa imong gusto. 

3. Uban sa mga bata, kantaha, o isulti ang mga pulong sa "Ang Kalibutan Dako Kaayo" 
[The World Is So Big] (Children's Songbook, p. 235). Buhata ang mga aksyon nga 
gihatag sa ubos: 
Ang kalibutan dako ug, lingin kaayo (pagporma og dako nga lingin ginamit ang 
mga bukton), 
Ug dinhi makita ang mga nilalang sa Dios; 
Mga kabukiran (ibutang ang mga kamot diha sa ulo nga pormag bukid) 
Ug mga walog (ibutang ang mga kamot nga pinakulob sa atubangan sa lawas) 
Ug ang mga kahoy nga tag-as (ituy-od ang mga kamot pinataas), 
Mga hayop nga dagko (kinto) 
Ug mga hayop nga gagmay (tikubo). 
Ang kalibutan dako ug, lingin kaayo (pagporma og dako nga lingin ginamit ang 
mga bukton). 
Ang Dios nahigugma natong tanan (gunite ang mga bukton ug gaksa ang kaugalingon). 

4. Pahisguti sa mga bata ang bisan unsang binuhi nga naa kanila o gusto nilang 
maangkon. Hisguti uban sa mga bata kon unsaon pagtagad ug pag-atiman ang mga 
binuhi. 

5. Hatagi ang mga bata og papel ug mga krayola. Padrowinga ang mga bata og litrato sa 
iyang paborito nga hayop. Isulat sa kada litrato Mapasalamaton ako sa kahayupan. 

1. Ipakita ang litrato 1-28, Paglalang—Buhi nga mga Nilalang. Sa inyong kaugalingong 
mga pulong, isaysay ang istorya sa paglalang sa kahayupan (tan-awa ang Genesis 
1:24-25). Ipadayag ang imong pasalamat alang sa kahayupan. 

2. Pagpili og pipila ka kahayupan nga pamilyar sa mga bata. Sultihi ang mga bata nga 
magpakaaron-ingnon nga usa ka hayop. Hisguti unsa nga mga hayop nga popareho 
ug parehog tingog ug unsa ang ilang kagamitan. 

Dugang nga mga 
Kalihokan para 
sa Gagmayng 
mga Bata 
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Mapasalamaton Ko sa mga 
Kalanggaman ug mga Insekto 

Leksyon 

11 
Katuyoan Aron pagtabang sa kada bata nga mobatig pasalamat ngadto sa Langitnong Amahan ug ni 

Jesukristo alang sa mga kalanggaman, mga insekto, ug sa nagkamang nga mga butang. 

Pagpangandam 1. Tun-i sa mainampoong paagi ang Genesis 1:20-25 ug ang 1 Mga Hari 16:29-17:6. 
2. Mga Materyal nga Gikinahanglan: 

a. Usa ka Biblia. 
b. Kon mahimo, pagkuha og mga litrato sa mga kalanggaman, mga insekto, ug sa 

nagkamang nga mga butang nga komon sa inyong dapit. 
c. Ginunting 1-20 hangtud sa 1-25, mga kalanggaman ug mga insekto (susama nga 

mga ginunting makita usab diha sa Primary Visual Aids Cutouts set 4 and 5). 
d. Hulagway 1-31, Si Elijah Gipakaon sa mga Uwak; hulagway 1-32, Milagro sa mga 

Kanaway sa Dagat (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 413; 62603). 
3. Himoa ang gikinahanglang mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga kalihokan 

sa pagpalambo nga gusto nimong gamiton. 

Pag-imbitar og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo. 
Ihatag ang mosunod nga mga timailhan ug ipatag-an sa mga bata ang tubag sa pangutana 
"Unsa Ako?" 
1. Duna koy sungo. 
2. Duna koy mga balhibo. 
3. Duna koy mga pako. 
4. Makalupad ko. 
Kon makatag-an ang mga bata "nga usa ka langgam," pasunda sila nimo ug pagpakaaron-
ingnon nga mga kalanggaman nga naglupadlupad libot sa kwarto. Giyahe sila balik sa ilang 
mga lingkuranan. 
Ang Langitnong Amahan Misugo ni Jesukristo sa Pagialang sa mga Kalanggaman 
Ipasabut nga ang Langitnong Amahan misugo ni Jesukristo nga mobuhat og mga kalang-
gaman aron kita malingaw ug aron sa paghimo sa yuta nga nindot nga dapit nga kapuy-an. 
Ipakita ang Biblia ug sultihi ang mga bata nga ang Biblia nagsulti kanato mahitungod sa 
pagkabuhat sa mga kalanggaman (tan-awa sa Genesis 1:20-23). 
Ipasabut nga ang lain-laing mga matang sa kalanggaman nagpuyo sa tibuok kalibutan. 
Ipakita ang bisan unsang mga litrato sa mga kalanggaman nga imong nakuha ug ginun-
ting nga hulagway sa mga kalanggaman, tagsa-tagsa. 
• Langgam ba kini? 
• Giunsa ninyo sa pagkahibalo? (Kini dunay mga pako, mga balhibo, ug sungo.) 
Pasultiha ang mga bata mahitungod sa bisan unsang mga kasinatian nga ilang nasinati 
sa mga kalanggaman. 

4 7 

Mga Kalihokan 
sa Pagkat-on 
Pang-atensyon 
nga Kalihokan 



Ang Kalanggaman Makatabang Kanato 

Ipakita ang hulagway 1-31, Si Elijah Gipakaon sa mga Uwak, ug isaysay ang istorya sa 
mga uwak nga mipakaon ni Elijah ang propeta, nga makita sa ! Mga Hari 17:1-6. Tabangi 
ang mga bata nga makasabut nga ang Langitnong Amahan ug si Jesus adunay gahum 
ibabaw sa tanan, bisan sa mga kalanggaman. Si Jesus misugo sa mga kalanggaman sa 
pag-atiman ni Elijah sa dihang nagtago-tago siya gikan sa dautan nga hari nga si Ahab. 
• Giunsa pagkahibalo sa mga uwak nga kinahanglang magdala silag pagkaon ngadto ni 

Elijah? (Tan-awa sa 1 Mga Hari 17:4.) 
• Unsang klaseha sa pagkaon ang gidala sa mga uwak? (Pan ug karne; tan-awa sa 

1 Mga Hari 17:6.) 
Pagpili og usa ka bata nga maoy mahimong Elijah. Sultihi ang mga bata nga sila 
magpakaaron-ingnon nga mao ang mga uwak nga magdala og pagkaon sa buntag 
ug pag-usab sa gabii. 
Isaysay ang mosunod nga istorya sa mga kanaway sa dagat ug mga gangis sa imong 
kaugalingong mga pulong: 
Sa dihang ang mga pioneer miabut sa Walog sa Salt Lake, mitanom sila og mga trigo ug 
mga lugas. Nagkinahanglan sila og lugas aron makahimo og pan ug siryal nga makaon. 
Ang trigo midako ug mitaas. Sa dihang hapit na anihon ang trigo, dihay baga, nga panga-
nud nga miabut. Dili kadto ulan, pero panganud sa liboan ka gutom nga itom nga mga 
gangis. Ang mga gangis mihugpa sa trigo ug gisugdan kini sa pagkaon. 
Gihimo sa mga pioneer ang tanan nilang mahimo aron sa pagsumpo sa mga gangis sa 
pagkaon sa ilang trigo. Nagdaob sila, mibunal sa mga gangis ginamit ang mga silhig ug 
mga habol, ug gani naningkamot sa paglumos sa mga gangis. Pero ang mga gangis wala 
mohunong. Ang mga pioneer nahadlok nga wala na silay pagkaon sa tingtugnaw. Nag-
ampo sila ug nangayo og tabang sa Langitnong Amahan. 
Sa wala madugay ang daghang panon sa mga kanaway miabut ug nagsugod sa pagkaon 
sa mga gangis. (Ipakita ang hulagway 1-32, Milagro sa mga Kanaway.) Sa wala madugay, 
kadaghanan sa mga gangis nawala. Ang mga pioneer nagpasalamat sa Langitnong 
Amahan sa pagpadala sa mga kanaway ug sa pagluwas sa ilang mga tanom. 
• Giunsa pagtabang sa mga kanaway ang mga pioneer? 
Ang Langitnong Amahan Misugo ni Jesukristo sa Paglalang sa mga Insekto ug 
Nagkamang nga mga Butang 
Sultihi ang mga bata nga si Jesukristo milalang sa mga insekto ug sa nagkamang nga 
mga butang sama sa mga kaka ug mga bitin. Kining mga hayop kabahin sa piano sa 
Langitnong Amahan. 
Ipatag-an sa mga bata ang mga insekto ug ang nagkamang nga mga butang nga gihulag-
way sa mosunod nga mga tigmo. Kon matag-anan ang kada tigmo, Ipakita ug hisguti ang 
angay nga mga ginunting. 
1. Ako dalag ug maghagonghagong. 

Ang akong lawas puno sa balhibo 
Mohimo kog dugos alang kaninyo ug kanako. 
Ako usa ka (Putyukan, nga mohimog hagonghong nga tingog.) 

2. Magbulibod kog lawalawa aron makakuhag pagkaon. 
Duna koy walo ka mga tiil. 
Sa kasagaran ang mga tawo di gusto nako. 
Makatag-an mo kinsa ko? (Kaka; lihoka ang mga tudlo sama sa mga tiil.) 

3. Usa ko kaniadto ka ulod. 
Makalupad ko sa kahanginan. 
Duna koy nindot nga mga pako. 
Usa ko ka (Kabakaba; hinaya paglihok ang mga tudlo sama sa mga pako.) 
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• Unsay imong nahibaloan niini nga mga nilalang? 
Ipasabut nga ang mga insekto gilalang tungod sa daghang mga katarungan. Ang ubang 
mga insekto mahimong makaon sa mga kalanggaman, ug sa ubang mga insekto, ang 
uban nindot tan-awon ug paminawon. Ang mga buyog makahatag og dugos nga makaon, 
ug makatabang sila sa mga prutas, mga bulak, ug mga utanon nga motubo. 
Ipakita ang ginunting sa usa ka putyukan ug sa bisan unsang mga litrato sa mga buyog o 
mga balay sa putyukan nga imong nakuha. Ihulagway kon unsaon sa mga buyog pagkuha 
sa mga duga gikan sa mga kabulakan aron gamiton sa paghimo og dugos, ug dayon sul-
tihi ang mga bata nga magpakaaron-ingnon nga sila mga putyukan nga nanguha og duga 
gikan sa usa ka bulak ngadto sa laing bulak aron himoong dugos. 
• Unsa nga mga insekto ang inyong gusto? Ngano? 
Ipakita ang bisan unsang mga litrato nga imong nakuha nga mga insekto. Ipasabut nga 
ang ubang mga insekto magsamoksamok kanato. Ilang kan-on ang atong pagkaon ug 
mopaak o mohilo kanato. Pahinumdumi ang mga bata sa istorya sa kanaway ug sa mga 
gangis. Ang mga gangis mikaon sa tanang pagkaon sa mga pioneer. 
Ipasabut nga sa kasagaran ang mga insekto mopasakit o mosamoksamok kanato, nanali-
pod lamang sila sa ilang mga kaugalingon, 
Pahinumdumi ang mga bata nga ang mga kalanggaman, mga insekto, ug ubang nagka-
mang nga mga butang importante nga kabahin sa yuta. Ipadayag ang imong mga pagbati 
sa pagpasalamat niini nga mga nilalang. 

Pagpili og pipila niini nga mga kalihokan nga gamiton sa panahon sa leksyon. 
1. Dulaa ang dula nga kabakaba. Palingkura ang mga bata nga mag-alirong. Pagpili 

og usa ka bata nga mahimong kabakaba. Kining bataa mowarawara sa papel nga 
kabakaba sa ibabaw sa ulo sa laing mga bata samtang maglakaw libut sa gawas sa 
alirong. Samtang ang bata maglakaw libut sa alirong, i-recite kini nga bersikulo: 
Usa ka gamay nga kabakaba milupad 
Sa usa ka mahayag, mainit nga adlaw. 
Milupad kini sa panganud nga asul, 
Ug sa dihang mitugpa na, mitugpa kini nganha nimo! 
Kon moingon ka nga, "Mitugpa kini nganha nimo," ang bata nga mao ang kabakaba 
mobutang sa papel nga kabakaba diha sa paa sa laing bata. Kana nga bata mao na 
karon ang kabakaba. Balika ang bersikulo hangtud ang kada bata nakasulay nga 
mahimong kabakaba. 

2. Ipasabut sa simpol nga mga termino kon sa unsa nga paagi ang ulod mahimong 
kabakaba. Sultihi ang mga bata nga magpakaaron-ingnon nga mga ulod nga naglukot 
diha sa ilang pinuy-nan. Palingkura sila sa ilang mga lingkuranan o sa salog ug ipagakus 
nila ang bitiis, magpakaaron-ingnon nga natulog. Sultihi sila nga kon ang ulod mausab 
ngadto sa usa ka kabakaba, ang iyang mga pako mosugod sa pagiihok ug mobukhad. 
Ipatuy-od sa mga bata ang ilang mga bukton. Pahinumdumi ang mga bata nga ang 
mga kabakaba hilom kaayo, bisan kon molihok sila. Pabaruga ang mga bata ug 
magpakaaron-ingnon nga hilom nga molupad libut sa kwarto. 

3. Uban sa mga bata, kantaha o isulti ang mga pulong sa "Ang Kalibutan Dako Kaayo" 
[The World Is So Big] (Children's Songbook, p. 235). Gamita ang mga aksyon sa ubos 
uban sa "Ang Kalibutan Dako Kaayo": 
Ang kalibutan dako, o, lingin kaayo (pagporma og usa ka dako nga lingin ginamit ang 
mga bukton), 
Ug niini makita ang mga gilalang sa Dios; 
Mga kabukiran (ibutang ang mga kamot ibabaw sa ulo nga magporma og bukid) 
Ug mga walog (ipakulob ang mga kamot sa atubangan sa lawas) 
Ug mga kahoy nga tag-as kaayo (ituy-od ang mga bukton pataas), 
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Mga hayop nga dagko (kab-otsa taas) 
Ug mga hayop nga gagmay (kab-otsa ubos). 
Ang kalibutan dako kaayo, ug lingin kaayo (pagporma og dako nga lingin ginamit ang 
mga bukton). 
Ang Dios nahigugma kanatong tanan; ang atong mga panalangin daghan (gunite ang 
mga bukton ug gaksa ang kaugalingon). 

4. Kantaha o isulti ang mga pulong sa "Ang Tanang mga Butang Mahayag ug Maanindot" 
[All Things Bright and Beautiful] (Children's Songbook, p. 231), ginamit ang mga aksyon 
nga gihatag sa ubos: 
Ang tanang mga butang mahayag ug maanindot (paghimo og dako nga lingin ginamit 
ang mga bukton), 
Ang tanang mga gilalang dagko ug gagmay (ituy-od ang mga bukton ug idikit ang 
mga kamot), Ang tanang mga butang maalamon ug talagsaon (ibutang ang tudlo sa ulo), 
Ang Ginoong Dios mihimo niining tanan (ikyugpos ang mga bukton sama sa pag-ampo). 
Ang kada gamay nga bulak nga mobukhad (pagkumo, dayon ablihi ang mga kamot), 
Ang kada gamay nga langgam nga mokanta (idikit ang mga tudlo ug mga kumagko 
sama sa sungo sa langgam), 
lyang gihimo ang ilang silaw nga mga kolor (iwarawara ang mga kamot sama sa usa ka 
porma sa bangaw); 
lyang gihimo ang ilang gagmayng mga pako (ikapaykapay ang mga kamot sama sa 
mga pako). 

5. Pagdala og garapon sa dugos aron makita o matilawan sa mga bata. (Susiha ang mga 
ginikanan sa mga bata aron sa pagsiguro nga walay bata nga allergic sa dugos.) 

6. Tabangi ang mga bata nga mobuhat og usa o sa duha sa mosunod nga mga dula sa 
mga kamot: 
Duha ka Gagmayng mga Langgam nga Nagkanta 
Duha ka gagmay nga mga langgam nga nagkanta naglingkod sa paril (ibutang ang 
tudlo sa kada abaga), 
Usa ginganlan og Pedro (ipataas ang wala nga tudlo) 
Ug ang usa ginganlan og Pablo (ipataas ang tuo nga tudlo). 
Lupad, Pedro (ibutang ang wala nga tudlo sa likod); 
Lupad, Pablo (ibutang ang tuong tudlo sa likod). 
Balik, Pedro (ibutang ang wala nga tudlo sa abaga pag-usab); 
Balik, Pablo (ibutang ang tuong tudlo sa abaga pag-usab). 
Balay sa Putyukan 
Aniay balay sa putyukan (ipakulob ang wala nga kamot). 
Asa ang mga putyukan? 
Nanago aron walay makakita (itago ang mga tudlo sa tuong kamot sa ilawom nga 
nagkulob nga walang kamot). 
Sa dili madugay manglupad na sila gikan sa balay sa putyukan (ipagawas ang tuong 
kamot ug usausaha pagpataas ang mga tudlo samtang iphon sa mga bata). 
Usa, duha, tulo, upat, lima! BZZZ! 

1. Ipakita ang simpol nga litrato, ginunting nga dagway, o pagdrowing og usa ka langgam. 
Sultihi ang mga bata nga ang Langitnong Amahan misugo kang Jesukristo sa paglalang 
sa mga kalanggaman (tan-awa sa mga Genesis 1:20-23). Ipadayag ang imong 
pasalamat alang sa mga kalanggaman. 

2. Ipasabut nga ang mga langgam adunay espesyal nga mga sungo aron sa pagtabang 
kaniia nga makatuka sa ilang pagkaon. Ipabutang sa mga bata ang ilang mga kamot 
hangtud sa ilang mga ba-ba sama sa mga sungo ug magpakaaron-ingnon nga motuka 
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og pagkaon. Ipasabut nga ang mga kalanggaman adunay mga pako usab aron sa 
pagtabang kanila nga makalupad. Ipakapaykapay sa mga bata ang ilang mga bukton 
ug magpakaarong-ingnon nga naglupad. 

3. Kantaha o isulti ang mga pulong sa "Mga Langgam diha sa Kahoy" [Birds in the Tree] 
(Children's Songbook, p. 241), ginamit ang mga aksyon nga gihatag sa ubos: 
Nakakita kitag gamayng salag (pinasawod nga mga kamot) 
Diha sa mga sanga sa usa ka kahoy (itaas ang mga bukton sa ibabaw sa ulo). 
Iphon nato ang mga itlog sa sulod; 
Adunay usa, duha, tub (ipataas ang usa, duha, ug tulo ka mga tudlo). 
Ang mama nga langgam naglingkod diha sa salag (pinasawod nga walang kamot; 
ibutang ang tuong kamot sa ibabaw) 
Sa pagpapiso sa mga itlog, tanang tub (ipataas ang tulo ka mga tudlo). 
Ang papa nga langgam naglibotlibot sa paglupad (lihoka ang mga bukton nga morag 
naglupadlupad) 
Sa pagbantay sa iyang pamilya. 

4. Tabangi ang mga bata nga mohimo sa mosunod nga dula sa tudlo: 
Gamay nga Kaka 
Gamayng kaka mikatkat sa tubo sa tubig (gamita ang duha ka mga tudlo sa usa ka 
kamot nga "mokatkat" sa pikas bukton). 
Miulan ug naanod ang kaka (ipataas ang mga kamot ibabaw sa ulo; dayon ipaubos 
samtang ilihoklihok ang mga tudlo). 
Miabut ang adlaw ug misuyop sa ulan (paghimog lingin sa ibabaw sa ulo ginamit ang 
mga bukton). 
Dayon ang gamay nga kaka mikatkat pag-usab (balika ang aksyon gikan sa unang linya). 
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1. Tun-i sa mainampoong paagi ang Genesis 1; 2:15-25; ug 3. Tan-awa usab sa Mga 
Baruganan sa Ebanghelyo (31110), mga kapitulo 5 ug 6. 

2. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia. 
b. Mga ginunting 1-1 hangtud sa 1-25 (susama sa mga ginunting nga makita diha sa 

Primary Visual Aids Cutouts set 3, 4 and 5. 
c. Hulagway 1-33, Adan ug Eva (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 101; 62461); 

hulagway 1-34, Adan ug Eva Mitudlo sa Ilang mga Anak. 
3. Himoa ang gikinahanglang mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga kalihokan 

sa pagpalambo nga gusto nimong gamiton. 

Mga Kalihokan 
sa Pagkat-on 
Pang-atensyon 
nga Kalihokan 

Kanta 

Kalihokan 

Pag-imbitar og usa ka bata nga mohatag sa pangbukas nga pag-ampo. 
Hangyoa ang tanang mga anak sa Langitnong Amahan sa pagbarug. Pahinumdumi ang 
mga bata nga kitang tanan mga anak sa Langitnong Amahan, mao nga kinahanglang 
mobarug ang tanan. 
Kantaha ang "Ako Anak sa Dios" [I Am a Child of God] (Songbook sa mga Bata, p. 2) 
uban sa mga bata. Itudlo nga ang kanta nagsulti kanato nga ang Langitnong Amahan 
mihatag kanato og yutan-ong panimalay. 
Ako anak sa Dios, 
Gipadala dinhi, 
Panimalay ginikanan 
Ako gihatagan. 
Agaka ko, tudloi ko 
Unsay buhaton, 
Nga makabalik. 
Sa Amahang Langitnong 
Ang Yuta Gilalang Sumala sa Piano sa Langitnong Amahan 

Ibutang nga pinakulob ang mga ginunting diha sa lamesa o sa imong paa. 
• Unsa ang ubang mga butang nga gibuhat ni Jesus alang sa yuta? 
Samtang hisgutan sa bata ang matag usa niiining mga gibuhat, sultihi siya sa pagpakita 
sa tugbang nga ginunting. 
• Unsa man nga mga binuhat nga kamo mapasalamaton? 
Tabangi ang mga bata nga makasabut nga ang yuta ug ang tanang anaa niini gibuhat 
para atong magamit ug matagamtaman. Pahinumdumi ang mga bata nga ang yuta ug 
ang tanan nga anaa niini kabahin sa piano sa Langitnong Amahan. 
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Kantaha pag-usab ang "Ako Anak sa Dios" uban sa mga bata. 
Si Adan ug si Eva Kabahin sa Piano sa Langitnong Amahan 
Patan-awa ang mga bata sa mga ginunting nga gipakita. 
• Unsa pay laing kinahanglan dinhi sa yuta? 
Ipakita ang hulagway 1-33, Si Adan ug si Eva. Ipasabut nga human sa tanang laing mga 
butang nga gibuhat, si Adan ug si Eva gilalang. Isulti ang mahitungod sa paglalang sa 
mga tawo, nga makita diha sa Genesis 1:26-28. Ipasabut nga si Adan ug si Eva mao ang 
unang duha ka mga tawo nga nagpuyo sa yuta. Aduna silay mga lawas sa unod ug mga 
bukog nga susama sa lawas sa Langitnong Amahan. 
• Kinsa ang unang tawo nga nagpuyo sa yuta? 
• Kinsa ang unang babaye? 
• Unsang matang sa lawas ang naangkon ni Adan ug ni Eva? 
Ipahikap sa mga bata ang ilang mga bukton, ug pahinumdumi sila nga ang ilang mga 
fawas sama sa mga lawas nila ni Adan ug Eva. 
Ginamit ang hulagway 1-33, Si Adan ug si Eva, isaysay ang istorya ni Adan ug ni Eva sa 
inyong kaugalingong mga pulong, mopasabut sa mosunod nga mga punto (tan-awa sa 
Genesis 2:15-25; 3): 

1. Human makadawat si Adan ug si Eva og pisikal nga mga lawas, nagpuyo sila sa 
maanindot nga dapit nga gitawag og ang Tanaman sa Eden. 

2. Gikasal si Adan ug si Eva sa Langitnong Amahan hangtud sa kahangturan. 
3. Ang mga prutas ug mga bulak dali rang motubo sa Tanaman sa Eden, ug buotan ang 

tanang kahayupan. 
4. Si Adan ug si Eva wala makahibalo sa kalainan tali sa maayo ug dautan. 
5. Si Adan ug si Eva dili makaanak. 
6. Si Adan ug si Eva mahimong mokaon sa prutas sa kada kahoy gawas sa usa. 
7. Si Adan ug si Eva mikaon sa prutas gikan niadtong kahoya. 
8. Si Adan ug si Eva kinahanglang mobiya sa Tanaman sa Eden. 
9. Ang tibuok kalibutan nausab. Si Adan ug si Eva kinahanglang motrabaho og maayo aron 

makakaon, ang mga sagbot nagsugod sa pagtubo, ug ang mga hayop nahimong ihalas. 
10. Si Adan ug si Eva nagsugod sa pagpanganak. 
Ipakita ang hulagway 1-34, Si Adan ug si Eva Nagtudlo sa Ilang mga Anak. Ipasabut nga 
si Adan ug Eva napanalanginan og daghang mga anak. Sila ang unang mga ginikanan sa 
yuta. Ilang gitudloan ang ilang mga anak mahitungod sa Langitnong Amahan ug ni Jesus. 
Midako ang ilang pamilya ug mikatap sa tibuok yuta. 
• Unsay gibuhat ni Adan ug ni Eva human sila mibiya sa Tanaman sa Eden? 
Ipasabut nga si Adan ug si Eva ug ang ilang mga anak migamit ug nalipay sa mga tanom 
ug sa mga mananap nga gibuhat alang sa yuta. 
Tabangi ang mga bata sa paghimo sa mosunod nga dula ginamit ang mga tudlo: 
Adan ug Eva 
Si Adan ug si Eva nagpuyo dinhi sa yuta (iakob ang duha ka mga kamot nga morag ang yuta.) 
Sa dihang bag-o pa kini. 
Ilang giatiman ang mga mananap (gamita ang usa ka kamot sa paghapuhap sa laing kamot) 
Ug nagtanom silag pagkaon (ibutang ang mga tudlo sa ba-ba, nga morag nagkaon). 
Nanganak si Adan ug si Eva (isikit ang duha ka mga tudlo) 
Nga nakabaton og mga anak nga ilaha (dugangi og duha ka mga tudlo). 
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Karon daghang mga anak ang nangatawo (lihoklihoka ang tanang napulo ka mga tudlo). 
Tan-awa midaghan pag-ayo ang mga tawo sa kalibutan (gamita ang mga bukton sa paghimo 
og dako nga lingin; dayon ipatuy-od ang mga bukton padulong sa kilid)\ 
Tabangi ang mga bata nga makasabut nga tungod kay si Adan ug si Eva mao ang unang 
mga ginikanan dinhi sa yuta, kabahin kitang tanan sa ilang pamilya. 
Miingon ang Langitnong Amahan ug si Jesus nga ang Yuta Maayo 
Basaha pagkusog ang unang pulong [sentence] sa Genesis 1:31. Pasunda ang mga bata 
sa pagbasa sa sentence uban kaninyo. Ipasabut nga ang Langitnong Amahan ug si Jesus 
mibati nga tanan nilang mga gibuhat mga maayo. Labaw sa tanan, ilang gibati nga kita 
maayo, ug gihigugma nila kita pag-ayo. 
Ihatag ang imong pagpamatuod bahin sa gugma sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo 
alang sa matag usa kanato. Ipasabut nga ang yuta ug ang tanan nga anaa niini para atong 
magamit ug ikalipay. Sa panahon nga makakita kita og usa ka bulak, usa ka bitoon, o bisan 
unsang laing nga nilalang, gipahinumduman kita nga ang Langitnong Amahan ug si Jesus 
nahigugma kanato. Ipadayag ang imong pasalamat sa ilang gugma ug alang sa yuta 

Pagpili og pipila niini nga mga kalihokan nga gamiton sa panahon sa leksyon. 
1. Pagpili og pipila ka mga kalihokan gikan sa mga leksyon 8 hangtud sa 13, sama sa 

"Ang mga Gibuhat sa Dios" o sa "Noe," nga buhaton sa mga bata. 
2. Ribyuha unsay nahitabo sa kada adlaw sa Paglalang samtang ang mga bata moihap 

sa mga adlaw ginamit ang ilang mga tudlo. 
3. Kantaha o isulti ang mga pulong sa "Ang Akong Langitnong Amahan Nahigugma 

Kanako" [My Heavenly Father Loves Me] (Songbook sa mga Bata, p. 16) uban sa 
mga bata. 

4. Padrowinga o pakolora ang mga bata og butang nga kabahin sa piano sa Langitnong 
Amahan, sama sa usa ka bulak, usa ka kahoy, o sa adlaw. Isulat sa ibabaw sa kada 
papel sa bata ang mapasalamaton ko sa yuta. 

1. Kantaha o isulti ang mga pulong sa "Ang Kalibutan Dako Kaayo" [The World Is So Big] 
0Children's Songbook, p. 235). Tabangi ang mga bata nga mohimo sa mga aksyon nga 
gipakita sa ubos: 
Ang kalibutan dako, o, lingin kaayo (pagporma og usa ka dako nga lingin ginamit ang 
mga bukton), 
Ug diha niini makita ang mga gilalang sa Dios; 
Mga kabukiran (ibutang ang mga kamot ibabaw sa ulo nga magporma og bukid) 
Ug mga walog (ipakulob ang mga kamot sa atubangan sa lawas) 
Ug mga kahoy nga tag-as kaayo (ituy-od ang mga bukton pataas), 
Mga hayop nga dagko (kab-otsa taas) 
Ug ang mga hayop gagmay (kab-otsa ubos). 
Ang mga bitoon misanag pag-ayo sa tibuok gabii (ipatuy-od ug ilihoklihok ang mga tudlo), 
Ang adlaw init kaayo ug hayag kaayo (pagpormag dako kaayo nga lingin ginamit ang 
mga bukton). 
Ang kalibutan dako kaayo, o lingin kaayo (pagporma og dako nga lingin ginamit 
ang mga bukton) 
Ang Dios nahigugma kanatong tanan; daghan ang atong mga panalangin (gunite ang 
mga bukton ug gaksa ang kaugalingon. 
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Leksyon 10 

2. Tabangi ang mga bata nga mohimo sa mga aksyon sa mosunod nga dula sa tudlo 
samtang imong isulti ang mga pulong: 
Gilalang sa Dios 
Ang Dios mibuhat sa bulan (paghimo og lingin ginamit ang mga kamot) 
Ug nagkidlap nga mga bitoon (ibukhad o kumkuma ang mga kamot) 
Ug gibutang kini sa langit (kab-otsa ibabaw). 
Gibuhat Niya ang adlaw (pagporma og lingin ginamit ang mga bukton ibabaw sa ulo) 
Ug mga kahoy (ipatuy-od pataas ang mga bukton) 
Ug mga bulak (pinasawod nga mga kamot) 
Ug sa gagmayng mga langgam nga molupad (iwarawara ang mga bukton). 
(Gikan sa Fascinating Finger Fun ni Eleanor Doan. © 1951. Gigamit pinaagi sa pagtugot.) 
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Ang Igpapahulay Mao ang 
Adlaw sa Pagsimba 

Aron sa pagtabang sa kada bata nga makasabut nga ang Igpapahulay mao ang adlaw sa 
pagsimba ug pagpahulay. 

1. Tun-i sa mainampoong paagi ang Genesis 2:1-3 ug Exodo 16:11-31. Tan-awa usab sa 
Mga Baruganan sa Ebanghelyo (31110), kapitulo 24. 

2. Mga Mateiyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia. 
b. Hulagway 1-6, Family Home Evening (62521); hulagway 1-7, Usa ka Mahigugmaong 

Pamilya; hulagway 1-8, Pagpaambit sa Sakramento (62021); hulagway 1-9, Pag-ampo 
sa Buntag (62310); hulagway 1-10, Pag-ampo sa Pamilya (62275); hulagway 1-35, 
Pagpanguha sa Mana; hulagway 1-36, Mga Bata ug mga Ginikanan Nagbasa sa 
Istorya sa Kasulatan. 

3. Himoa ang gikinahanglang mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga kalihokan 
sa pagpalambo nga gusto nimong gamiton. 

Leksyon 

11 

Pag-imbitar og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo. 
Tabangi ang mga bata nga modrama sa kada adlaw nga Paglalang samtang imo silang 
pahinumduman kon unsay gibuhat sa matag adlaw. (tan-awa sa Genesis 1): 
Adlaw 1 Pagpakaaron-ingnon nga natulog ug dayon momata, sa pagpaila sa 

gabii ug adlaw. 
Adlaw 2 Tindog, hangad, ug idupa ang mga bukton aron sa pagpaila sa langit. 
Adlaw 3 Tikubo aron sa pagpunit og bulak ug dayon simhota ang bulak. 
Adlaw 4 Paghimo og dako nga lingin ginamit ang imong mga bukton alang sa adlaw ug 

gamay nga lingin ginamit ang imong mga kamot alang sa bulan, ug dayon liho-
klihoka ang imong mga tudlo samtang ang imong mga bukton magrepresentar 
sa nagkidlap nga mga bitoon. 

Adlaw 5 Pagpakaaron-ingnon nga usa ka langgam nga naglupadlupad libot sa kwarto o 
usa ka isda nga naglangoylangoy sa dagat. 

Adlaw 6 Pagpakaron-ingnon nga usa ka mananap. Lakaw-lakaw libot sa kwarto sa 
makadaghan og sundog-sundugon kana nga mananap. Dayon maglinya ug 
ang matag usa mingon, "Ang akong ngalan mao si (kaugalingong pangalan 
sa bata). Ako anak sa Dios." 

Hilom nga palingkura ang mga bata. 
Sultihi ang mga bata nga sa ikapito nga adlaw, ang Langitnong Amahan ug si Jesus 
mipahulay. Gitawag nila kining adlaw sa pahulay Igpapahulay. 
Ipasulti og usab sa mga bata ang pulong Igpapahulay sa pipila ka mga higayon. 
Ang Igpapahulay Usa ka Balaan nga Adlaw 
Basaha pagkusog ang Genesis 2:1-2 ug bersikulo 3 hangtud sa pulong nga adlaw. 
Ipasabut nga sa dihang nahuman sa Langitnong Amahan ug ni Jesus ang paglalang sa 
yuta ug sa tanan nga anaa niini, ilang gipanalanginan ang ikapito nga adlaw. Usa kini ka 
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balaan nga adlaw, lahi gikan sa ubang mga adlaw sa semana. Ang Igpapahulay usa ka 
adlaw alang kanato nga mopahulay gikan sa atong trabaho ug sa pagsimba sa 
Langitnong Amahan ug ni Jesus. 
• Unsa nga adlaw sa semana ang Igpapahulay? 
• Unsa ang gibuhat sa Langitnong Amahan ug ni Jesus sa adlaw nga Igpapahulay? 

(Tan-awa sa Genesis 2:2.) 
Sultihi ang mga bata sa pagpataas sa pito ka mga tudlo. Ipha hangtud sa ikapito uban 
nila, molihok sa kada tudlo kon kini naihap. Ipasabut nga sulod sa unom ka mga adlaw 
(lihoka ang unang unom ka mga tudlo), kita motrabaho. Sa ikapito nga adlaw lihoka ang 
(ikapito nga tudlo lamang), mopahulay kita gikan sa atong trabaho tungod kay kini adlaw 
nga Igpapahulay. 
Ipakita ang hulagway 1-35, Pagpanguha sa Mana, ug isaysay ang istorya sa mga Israelites 
ug mana, nga makita sa Exodo 16:11-31. 
Tabangi ang mga bata nga makasabut sa milagro sa mana. Ipasabut nga sa kada adlaw 
ang mga Israelites manguha lang og igo nga mana alang nianang adlawa, pero sa ikaunom 
nga adlaw makakuha sila og igo alang sa duha ka mga adlaw. Kon ang mga Israelites 
manguha og sobra sa bisan unsang adlawa gawas sa ikaunom, madaot kini. Sa ikapito 
nga adlaw, nga mao ang Igpapahulay, walay mana nga makuha. Niining adlawa ang mga 
Israelite mikaon sa sobra nga mana nga ilang nakuha sa ikaunom nga adlaw. 
• Giunsa sa mga Israelites pagkuha og pagkaon? 
• Nganong dili man sila manguha og mana sa Igpapahulay? 
Basaha pagkusog ang Exodo 16:26. Ipasabut nga ang mga Israelites gitudloan nga dili 
motrabaho sa Igpapahulay. Sa Igpapahulay, ang Langitnong Amahan ug si Jesus gusto 
nga maghunahuna ta nila kay sa atong trabaho. Ang Igpapahulay usa ka balaan kaayo 
nga adlaw ngadto sa Langitnong Amahan ug ni Jesus. 
Ipasabut og maayo nga ang Igpapahulay dili ang adlaw sa pagtrabaho ug pagbuhat sa 
naandang mga butang pero adlaw sa pagsimba sa Langitnong Amahan ug ni Jesus. Ang 
pagsimba nagpasabut sa paghunahuna mahitungod sa Langitnong Amahan ug ni Jesus 
ug sa pagbuhat sa mga butang nga nagpakita kon unsa ka dako ang atong gugma kanila. 
Ang Igpapahulay Mao ang Adlaw sa Pagsimba 
Tabangi ang mga bata nga makasabut nga ang Igpapahulay usa ka malipayong adlaw tungod 
kay atong gisimba ang Langitnong Amahan ug si Jesus sa daghang lain-laing mga paagi. 
• Unsay inyong gibuhat karon sa pagpakita sa Langitnong Amahan ug ni Jesus nga 

nahigugma kamo nila? 
Ipasabut nga usa sa importante nga paagi nga makasimba kita sa Langitnong Amahan ug 
ni Jesus, o sa pagpakita kanila nga gihigugma nato sila, mao ang pagsimba ug pag-ambit 
sa sakramento. Ipakita ang hulagway 1-8, Pagpaambit sa Sakramento. Ang Langitnong 
Amahan ug si Jesus malipayon kon kita mokanta ug maminaw ug kon kita maghilom ug 
magbinuotan aron makapaminaw kita sa atong mga titser ug mobati sa gugma sa 
Langitnong Amahan ug ni Jesus alang kanato. 
Tabangi ang mga bata nga mohimo sa dula sa tudlo: 
Nalipay Ko nga Nakasimba Ko Karon 
Nalipay ko nga nakasimba ko karon (itak-op ang mga kamot ug paghimo og tore sa 
Simbahan pinaagi sa pag-abut sa mga tumoy sa tudlo). 
Nakat-on ko sa pagpaminaw (pinasawod sa kamot libut sa dunggan) 
Ug sa pag-ampo (ikyugpos ang mga bukton ug iduko ang ulo). 
Nakat-on ko ni Jesus nga tua sa langit (tudlo ngadto sa taas) 
Naghunahuna ko ni Jesus ug sa iyang gugma (gaksa ang kaugalingon) 
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Gipakita usab nato sa Langitnong Amahan ug ni Jesus nga gihigugma nato sila pinaagi sa 
pagmahinlo ug pagmalimpyo kon moadto ta sa Simbahan. Kinahanglang limpyohan nato 
ang atong mga nawong ug buhok ug isul-ob nato ang atong pinakanindot nga mga sinina. 
Ipa-pantomine sa mga bata ang pagpangandam sa pag-adto sa Simbahan. 
• Unsay atong buhaton sa pagsimba sa Langitnong Amahan ug ni Jesus kon kita atua 

sa Simbahan? 
• Unsay atong buhaton sa pagsimba sa Langitnong Amahan ug ni Jesus kon kita anaa 

sa panimalay? 
Tabangi ang mga bata nga makasabut nga kinahanglang dili kita mogasto o mamalit sa 
panahon sa Igpapahulay. Kinahanglang dili ta moadto sa mga kalihokan sa sport o kali-
ngawan panahon sa Igpapahulay. Kinahanglang dili ta motrabaho diha sa atong nataran 
o mga tanaman o mangisda o mangayam sa panahon sa Igpapahulay. 
Ipasabut nga adunay daghang mga butang nga mabuhat diha sa balay aron mabalaan ang 
adlaw nga Igpapahulay. Ipakita ang mga hulagway gikan sa seksyon sa "Pagpangandam" 
sa saktong higayon sa panahon niining panaghisgutan. Makadula kitag hilom nga dula 
uban sa mga sakop sa pamilya, magpabasa og mga istorya sa kasulatan, maghimo og 
album sa pamilya, mobisita sa mga kabanay o kadtong nagmasakiton, magdrowing og 
mga litrato sa mga butang nga kita mapasalamaton, makipaglakawlakaw uban sa usa ka 
sakop sa pamilya, mag-ampo, manganta, ug maminaw sa maayong musika. 
Papulipuliha ang mga bata sa pagpapantomine sa mga butang nga ilang gustong buhaton 
sa balay aron mabalaan ang adlaw nga Igpapahulay. 
Sultihi ang mga bata nga ang Langitnong Amahan ug si Jesus malipay kon kita mosimba 
sa Igpapahulay ug kon kita mokanta, mag-ampo, ug maminaw sa atong mga titser. Malipay 
usab sila kon kita magbinuotan sa balay sa panahon sa Igpapahulay. Isulti ang pipila ka 
mga butang sa pagbinuotan nga imong gustong buhaton sa panahon sa Igpapahulay, ug 
ipadayag kon unsa ikaw ka malipayon sa panahon sa Igpapahulay. Awhaga ang mga bata 
sa pagpakigbahin uban sa ilang mga pamilya kon unsay ilang nakat-unan niini nga leksyon. 

Pagpili og pipila niining mga kalihokan nga gamiton sa panahon sa leksyon. 
1. Buhata ang mosunod nga kalihokan, maghimo og bersikulo alang sa kada bata sa 

imong klase. Imbitara ang mga bata sa paghimo sa mga aksyon uban kanimo. 
Tungod kay Dominggo Karon 
Tudloa ang usa ka bata sa imong klase ug isulti ang pangalan sa bata samtang imong 
isulti kini nga bersikulo ug himoon ang giingon nga aksyon: 
(Pangalan sa bata) naminaw sa mga kasulatan karon (pinasawod nga kamot libut sa 
dunggan) 
(Pangalan sa bata) naminaw sa mga kasulatan karon, tungod kay Dominggo karon. 
Pagsulti og bersikulo alang sa kada bata, ginamit ang mosunod nga mga ideya nga 
pare ho sa ibabaw: 
(Pangalan sa bata) nag-ampo sa Primary karon (kyugpusa ang mga bukton, iduko ang ulo, 
ipiyong ang mga mata.) 
(Pangalan sa bata) nagdrowing og litrato karon(pagpakaaron -ingnon nga nagdrowing 
ginamit ang kamot). 
(Pangalan sa bata) mibisita og usa ka tawo nga nagsubo karon (pakiglamano sa bata 
nga ginganlan). 
(Pangalan sa bata) nakat-on mahitungod sa family history karon (pagpakaaron-ingnon 
nga nagpakli og mga pahina ug nagtan-aw sa mga litrato). 
(Pangalan sa bata) misulat ngadto ni Loio ug Lola karon (lihoka ang mga kamot nga ingon 
og nagsulat. 
(Pangalan sa bata) naminaw sa istorya karon (pinasawod nga kamot libut sa dunggan). 
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2. Isaysay sa mga bata ang mosunod nga istorya sa inyong kaugalingong mga pulong: 
Ang mga pioneer milatas og daghang mga milya aron makaabut sa Walog sa Salt Lake 
aron manimuyo. Miabut sila pipila ka mga adlaw sa dili pa ang Igpapahulay. Bisan og 
dunay silay balay nga himoonon ug mga tanom nga igtatanom, nakahukom sila nga dili 
motrabaho sa Igpapahulay. Nagtrabaho sila pag-ayo ug dihadiha dayon mibugwal sa 
yuta miandam niini aron katamnan. Gahi kaayo ang yuta, mao nga kinahanglan nga ila 
kining bas-on pag-ayo aron kini madaro. Pagka Sabado sa gabii, daghan na ang ilang 
natanom nga mga utanon. Pagka Dominggo sa buntag nagpundok sila alang sa mga 
miting sa Igpapahulay ug nagpasalamat sa Langitnong Amahan sa pagdala nila diha sa 
bag-ong lugar nga kapuy-an. 

3. Padrowinga ang kada bata og usa ka hulagway sa iyang kaugalingon nga naghimo og 
buhatonon sa Igpapahulay. Ipasulti sa mga bata ngadto sa usag usa mahitungod sa 
ilang mga hulagway. Labeli ang kada litrato sa pangalan sa bata ug kalihokan sama niini 
nga ehemplo: Si David mikanta sa mga kanta sa Primary sa panahon sa Igpapahulay. 

Dugang nga mga 
Kalihokan alang 
sa Gagmayng 
nga Bata 1. Tabangi ang mga bata nga mohimo sa mga aksyon sa mosunod nga kalihokan nga 

bersikulo samtang imong isulti ang mga pulong: 
Ang Paglalang 
Si Jesus miingon nga ang adlaw kinahanglang mohayag (paghimo og dako nga lingin 
ginamit ang mga bukton ibabaw sa ulo), 
Ang ulan kinahanglang mangatagak (ipaubos ang mga kamot sa atubangan sa lawas 
samtang lihoklihokon ang mga tudlo), 
Ang mga bulak kinahanglang motubo (pinasawod nga kamot, ang mga palad maghayang) 
Si Jesus miingon nga ang mga kalanggaman kinahanglang mokanta (bukhara ug 
kumkuma ang mga tudlo sama sa sungo sa langgam), 
Ug natuman kini (ikyugpos ang mga bukton). 
(Johnie B. Wood, sa Kanta, Tan-awa, Buhata, Aksyon nga mga Kanta alang sa mga Bata 
[Sing, Look, Do, Action Songs for Children], ed. Dorothy M. Peterson [Cincinnati: 
Standard Publishing Co., 1965].) 
Ipasabut nga human sa pagkalalang sa yuta, ang Langitnong Amahan ug si Jesus 
mipahulay. Ang Igpapahulay mao ang adlaw nga kita mopahulay ug mahinumdom 
sa Langitnong Amahan ug ni Jesus. 

2. Sultihi ang mga bata nga kon kita mohimo sa atong trabaho sa Sabado mas sayon 
mahinumduman si Jesus ug ang Langitnong Amahan sa Dominggo. Kantaha ang 
"Sabado" [Saturday] (Songbook sa mga Bata, p. 105), maghimo sa mga aksyon sumala 
sa gisugyot sa mga pulong. 
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11 Ako Adunay Lawas 

Aron sa pagtabang sa kada bata nga magpasalamat ug motahud sa iyang pisikal nga lawas. 

1. Tun-i sa mainampoong paagi ang Daniel 1 ug Doktrina ug mga Pakigsaad 89. Tan-awa 
usab sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo (31110), kapitulo 29. 

2. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia ug usa ka kopya sa Doktrina ug mga Pakigsaad. 
b. Hulagway 1-5, Pamilya uban sa Batang Masuso (62307); hulagway 1-37, Daniel 

Nagdumili sa Pagkaon sa Karne ug Bino sa Hari (Pakete sa mga Hulagway sa 
Ebanghelyo 114; 62094); hulagway 1-38, Mga Bata Nagdulaog Bola. 

3. Himoa ang gikinahanglang mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga kalihokan 
sa pagpalambo nga gusto nimong gamiton. 

Pahinumdom ngadto sa titser: Kinahanglan nga sensitibo ka ngadto sa mga pagbati ni 
bisan kinsang mga bata sa inyong klase nga adunay mga depekto sa lawas. Pokus sa 
mga butang nga mahimo sa ilang mga lawas, ug dili sa ilang mga depekto. 

Pag-imbitar og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo. 
Pabaruga ang mga bata. Tabangi sila nga makakanta ug mohimo sa mga aksyon sa 
"O, Abaga, Tuhod, Tiil" [Head, Shoulders, Knees, and Toes] (Songbook sa mga Bata, 
p. 129). Kantaha og hinay aron matudlo o malihok ang mga parte sa lawas samtang kini 
hisgutan. Pananglit, iyango ang imong ulo, uyuga ang imong mga abaga, ipiko ang imong 
mga tuhod, ug kinto. 
Ulo, abaga, tuhod, tiil, tuhod, tiil, tuhod, tiil; 
Ulo, abaga, tuhod, tiil, mata, dalunggan, baba, ilong. 
Ipasabut ngadto sa mga bata nga ilang magamit ang ilang mga lawas sa pagtabang 
kanila sa pagkanta niini nga kanta. 
Gipiano sa Langitnong Amahan nga Kitang Tanan Makabaton og Pisikal nga Lawas 
Ribyuha uban sa mga bata nga sa dihang nagpuyo kita sa langit uban sa Langitnong 
Amahan ug ni Jesukristo, wala kitay pisikal nga mga lawas. Mga espiritu lang kita. 
Kinahanglan nga moanhi kita sa yuta aron makabaton og pisikal nga mga lawas. Gipiano 
sa Langitnong Amahan nga matawo kita sa yuta ug makabaton og yutan-ong mga ginika-
nan nga moatiman kanato. 
Ipakita ang hulagway 1-5, Pamilya uban sa Batang Masuso. 
• Kinsa ang mga tawo nga ania niini nga hulagway. 
• Kinsa ang nagplano nga makaanhi kita sa yuta ug makabaton og mga pamilya? 
Pabaruga ang mga bata ug ipasunod nila ang imong mga aksyon samtang imong ipasa-
but nga ang atong mga lawas gikan sa ibabaw sa atong mga ulo (hikapa ang ulo) ngadto 
sa tumoy sa mga tudlo sa tiil (hikapa ang mga tudlo). Ang atong mga nawong (pahiyom) 
ug ang atong mga tudlo (lihoka ang mga tudlo) ang tanan parte sa atong mga lawas. 
Patuyuka ang mga bata makausa ug dayon palingkura. 
Ipasabut nga ang atong mga lawas makahimo og daghang mga butang. Kada parte sa 
lawas adunay iyang trabaho nga himoonon. 
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• Unsay inyong mahimo sa inyong mga mata? 
• Unsay inyong mahimo sa inyong mga dalunggan? 
• Unasay inyong mahimo sa inyong ba-ba? 
• Unsay inyong mahimo sa inyong mga kamot? 
• Unsay inyong mahimo sa inyong mga tiil? 
Pabaruga ang mga bata ug ipahimo ang mosunod nga aksyon nga bersikulo: 
Duna Akoy Talagsaon nga Lawas 
Duna koy talagsaong lawas (ihikap ang mga kamot ngadto sa dughan) 
Nga giplano sa Langitnong Amahan alang kanako. 
Gihatagan ko niyag dalunggan aron makadungog (pinasawod nga kamot ilibut sa dalunggan) 
Ug mga mata aron ko makakita (itudlo ang mga mata). 
Duna koy duha ka mga kamot nga makapakpak (ipakpak ang mga kamot), 
Duha ka mga tiil nga makatuyok (tuyok). 
Kon gusto ko, makahikap ko sa 
Akong mga tudlo sa tiil (tikubo ug hikapa ang mga tudlo 
Kon maghunahuna ko sa akong lawas (ibutang ang tudlo sa ulo) 
Ang pinakanindot nga bahin niini (hilom nga molingkod) 
Nga ang Langitnong Amahan miplano niini 
Nga parehog hitsura kaniya. 
Ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo Gusto nga Atong Atimanon ang Atong 
mga Lawas 
Ipasabut nga ang atong mga lawas importante kaayo, ang Langitnong Amahan ug si 
Jesus mihatag kanato og lagda aron sa pagtabang kanato sa pag-atiman sa atong mga 
lawas ug himoon kini nga lig-on ug himsog. Kini nga mga lagda gitawag og ang Pulong 
sa Kaalam. Ipakita ang kopya sa Doktrina ug mga Pakigsaad (o ipakita asa ang Doktrina 
ug mga Pakigsaad magsugod diha sa tub ka kombinasyon). Ipasabut nga ang Pulong sa 
Kaalam gisulat niining libro sa kasulatan. 
Hisguti ang mga klase sa pagkaon nga gisulti diha sa Pulong sa Kaalam nga makatabang 
kanato nga magmahimsog ang atong mga lawas, sama sa mga prutas, utanon, ug mga 
lugas. Dayon hisguti ang mga butang nga gisulti sa Langitnong Amahan ug ni Jesus nga 
dili nato gamiton, sama sa tabako, alkohol, ug kape. Tabangi ang mga bata nga makasa-
but nga kita mosunod sa Pulong sa Kaalam ug mokaon sa sakto nga mga pagkaon, ang 
Langitnong Amahan ug si Jesus mahimuot kanato ug mopanalangin kanato. 
Isaysay ang istorya sa Daniel 1 kon sa unsa nga paagi nga mikaon si Daniel sa pagkaon 
nga gusto sa Langitnong Amahan nga iyang kan-on. Ipakita ang hulagway 1-37, Si Daniel 
Nagdumili sa Pagkaon sa Karne ug Bino sa Hari, sa angay nga panahon. 
• Unsay gibuhat ni Daniel sa dihang misulti ang hari sa pagkaon sa mga butang nga dili 

maayo alang kaniya? (Tan-awa sa Daniel 1:8, 12-13.) 
• Sa unsa nga paagi nga si Daniel ug ang iyang mga higala napanalanginan tungod sa 

pagsunod sa mga lagda sa Langitnong Amahan mahitungod kon unsay kan-on? 
(Tan-awa sa Daniel 1:15, 17, 20.) 

• Unsa nga makapahimsog nga pagkaon ang inyong gikaon? 
• Nganong mokaon man kamo og makapahimsog nga pagkaon? 
• Unsay inyong bation kon kamo mokaon og mga pagkaon nga maayo alang kaninyo? 
Ipasabut nga kinahanglan usab nga kita mohimo sa laing mga butang aron magmahimsog 
ug magmalig-on ang atong mga lawas. 
Ipakita ang hulagway 1-38, Mga Bata Nagdula og Bola. 
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• Unsay gibuhat niining mga bataa? 
• Ngano nga importante man nga magpaugnat sa atong mga lawas? 
• Unsa ang ubang mga paagi nga atong mapaugnat ang atong mga lawas? 
Ibutang ang imong mga kamot sa usa ka parte sa imong nawong ug ipiyong ang imong 
mga mata ingon og ikaw natulog. 
• Unsay akong gipasumangil nga gibuhat? 
• Ngano nga importante man nga makaangkon og sakto nga gidugayon sa pagkatulog? 
Pagpakaaron-ingnon nga nanghugas ka sa imong kamot. 
• Unsay akong gipasumangil nga gibuhat? 
• Kanus-a kita mohugas sa atong mga kamot? 
• Kanus-a kita maligo? 
• Kanus-a kita magsipilyo? 
• Nganong kinahanglan man kitang limpyo? 
Hisguti ang laing importanting mga lagda sa panglawas, sama sa pagsul-ob og tukma 
nga sinina sa lain-laing panahon, pagpraktis og maayong luwas nga mga kinaiya, ug pag-
hanggap og presko nga hangin. 
Ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo Gusto nga Atong Panalipdan ang Atong 
mga Lawas 
Ipasabut nga ang Langitnong Amahan ug si Jesus gusto nga atong panalipdan ang atong 
mga lawas gikan sa mga kadaot. Pangutan-a ang mga bata mahitungod sa mga kakuyaw 
nga ilang mahimong masugatan, ginamit ang mosunod nga mga pangutana o mahimong 
maghimo kag imoha: 
• Unsay mahitabo kon kamo magdula og mga posporo? 
• Unsay mahitabo kon kamo magdula sa dalan o duol sa mga sakyanan? 
• Unsay mahitabo kon kamo dili magbantay sa hait nga mga butang sama sa mga 

kutsilyo ug mga gunting? 
• Nganong itaod nato ang mga bakus sa lingkuranan kon kita mosakay og sakyanan? 
Ipasabut nga kinahanglang atong panalipdan ang atong mga lawas. Kinahanglang dili 
nato buhaton ang mga butang nga makuyaw sa atong mga lawas ug makadaot niini. 
Ipasabut nga ang Langitnong Amahan ug si Jesus gusto nga kita mobati nga luwas ug 
malipayon. Gusto sila nga atong atimanon ang atong mga lawas aron kita magmahimsog. 
Ipadayag ang imong mga pasalamat nga imong gibati sa imong pisikal nga lawas. 
Ipadayag ang imong pasalamat nga ang mga bata nag-atiman sa ilang mga lawas 
aron sila magmahimsog ug magmalig-on. 

Pagpili og pipila niini nga mga kalihokan nga gamiton sa panahon sa leksyon. 
1. Kantaha ang "Mapikopiko" [Hinges] {Songbook sa mga Bata, p. 127), mohimo 

sa mga aksyon sumala sa gisugyot sa mga pulong. Sultihi ang mga bata nga ikaw 
mapasalamaton kaayo sa lawas nga daghan og mabuhat. 

2. Pagdala og mga litrato sa nagkalain-laing mga butang sa pagkaon ug mainom. 
Pasultiha ang mga bata kon ang kada butang maayo ba o dili sa ilang mga lawas. 
Ipasabut nga ang ubang mga butang maayo, pero dili maayo kon sobra ra. Pananglit, 
ang karmelitos lami, pero kon sobrahan ra masakit kita. Ipakita ang mga iitrato sa 
maayong mga butang nga matan-aw sa mga bata. 
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3. Sa usa ka bag o kahon, pagdala og pipila ka mga butang nga makatabang kanato sa 
pag-atiman sa atong mga lawas. lapil ang butang nga makatabang kanato nga 
mahimong limpyo, sama sa sabon, trapo o gamay nga toalya, o totbras. lapil ang usa 
ka butang sa maayong pagkaon, usa ka gamay nga habol nga magrepresentar og 
pagkatulog, ug butang magrepresentar nga pagpaugnat sa kusog, sama sa gamay nga 
bola. Hatagi ang mga bata og mga timailhan mahitungod sa usa ka butang ug ipatag-an 
nila kon unsa kini. Ipakita ang butang kon matag-anan nila. Padayona hangtud ang 
tanang mga butang napakita na. 

4. Pabaruga ang mga bata ug ipa-pantomime nila ang paghinlo ug paglimpyo sa ilang 
lawas. Sultihi sila nga magpakaaron-ingnon nga nanghugas sa ilang mga kamot, 
nagsipilyo sa ilang mga ngipon, ug nanudlay sa ilang mga buhok. Dayon ipa-pantomine 
nila ang ilang paborito nga paagi sa pagpaugnat sa kusog, sama sa pag-ambak-ambak, 
sa pagtakingking, paglukso, o pag-itsa og bola. 

5. Hisguti sa mga bata ang mahitungod sa ubang mga tawo nga dunay depekto sa ilang 
mga lawas. Kinahanglan nga dili kita mobiaybiay niining mga tawhana o motudlo o 
mokatawa kanila. Hisguti kon unsaon nato sa pagtagad ang mga tawo nga dunay mga 
depekto (makigsulti kanila, makig-amigo kanila, normal nga motagad nila, motabang nila 
kon nagkinahanglan silag tabang). 

6. Padrowinga ang kada bata og hulagway sa iyang kaugalingon. Labeli ang kada papel og 
Mapasalamaton ako sa akong lawas. 

1. Ipakita ang hulagway 1-5, Pamilya uban sa usa ka Batang Masuso, ug pahisguti sa mga 
bata ang mahitugod niini. 
• Miagi ka ba sa pagkabatang masuso? 
• Makalakaw o makasulti ba ang batang masuso? 
Pahinumdumi ang mga bata nga sila sa makausa mga batang masuso, pero karon ang 
ilang mga lawas midako na ug makahimo silag daghan pa nga mga butang. Samtang 
ang ilang lawas nagtubo pa. 
Ipakita ang hulagway 1-16, Ang Paghimugso, ug pahinumdumi ang mga bata nga bisan 
gani si Jesus usa ka bata kaniadto. 

2. Itudlo ang imong ba-ba ug isulti, "Mao kini ang akong ba-ba." Dayon pangutana, 
"Mapakita ba ninyo ngari kanako ang inyong ba-ba?" ug tabangi ang mga bata nga 
motudlo sa ilang mga ba-ba. Usba alang sa mga mata, ilong, mga dalunggan, mga 
kamot, ug mga tiil. Dayon itudlo ang kada parte sa lawas nga dili mosulti sa pangalan 
niini ug ang mga bata maoy pasultia sa pangalan niini. Kon ang mga bata makasulti sa 
pangalan sa tanan niining mga partiha, mahimo usab nimong ipangutana ang mga 
pangalan sa ubang mga parte sa lawas nga wala kaayo mailhi sa mga bata, sama 
sa mga siko, mga tuhod, mga pulso, ug mga buol-buol. 

3. Paghimo og simpol nga istorya mahitungod sa usa ka gamay nga bata gikan sa inyong 
dapit. Hisguti ang mahitungod sa pagmata sa bata sa buntag, pagsinina, pagpamahaw, 
ug uban pa sa tibuok adlaw. Samtang ikaw maghisgot sa kada kalihokan, pangutan-a 
ang mga bata unsa nga mga parte sa lawas ang gigamit sa bata. 

4. Pabaruga ang mga bata ug pakantaha sa mosunod nga kanta sa "Dihay usa ka 
Snowman" [Once There Was a Snowman] (Songbook sa mga Bata, p. 121). Gamita ang 
nagtikubo nga mga aksyon alang sa unang bersikulo ug maghiwatid nga mga aksyon 
alang sa ikaduhang bersikulo. 
Sa bata, bata, bata, pa ako, 
Sa bata, gamay, gamay, gamay pa ko. 
Karon dako, dako, dako na ko, 
Karon dako, taas, taas, taas na! 
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11 Mapasalamaton Ko sa 
Akong mga Kamot 

Aron sa pagtabang sa kada bata nga mopasalamat sa iyang mga kamot ug unsay mahi-
mo niini. 

1. Tun-i sa mainampoong paagi ang Mateo 19:13-15 ug ang Doktrina ug mga Pakigsaad 
20:70; 35:6; 42:43-44. 

2. Pagdalag bag o kahon nga dunay pamilyar nga mga butang nga Iain-Iain og mga grano 
ug porma, sama sa bato, dahon, piraso sa panapton, kutsara, sudlay, ug lapis. Apili 
usab bisan tagsa lang ka butang ang kada bata diha sa klase. 

3. Kon mahimo, paghimo og kopya sa sign language handout (makita sa katapusan sa 
leksyon) alang sa kada bata. 

4. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Ua ka Biblia. 
b. Usa ka gamay nga butang sama sa butones o sensilyo. 
c. Hulagway 1-8, Pagpaambit sa Sakramento (62021); hulagway 1-11, Batang Lalaki 

Gibunyagan (62018); hulagway 1-12, Batang Babaye Gikumpirmahan (62020); 
hulagway 1-39, Nanalangin sa usa ka Batang Masuso; hulagway 1-40, 
Pagpangalagad ngadto sa Masakiton (62342). 

5. Himoa ang gikinahanglang mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga kalihokan 
sa pagpalambo nga gusto nimong gamiton. 

Pahinumdom ngadto sa titser: Kinahanglan nga sensitibo ka sa mga pagbati ni bisan kin-
sang bata sa imong klase kinsa adunay mga depekto sa lawas. Pokus sa mga butang nga 
mahimo sa ilang mga lawas, ug dili sa ilang mga depekto. 

Pag-imbitar og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo. 
Sultihi ang usa ka bata sa pagkuot sa bag o kahon nga imong giandam, nga dili motan-aw 
niini. Sugoa ang bata sa paghikap og usa sa mga butang, pasultiha unsay iyang nahika-
pan (humok, gahi, hamis, sagalsalon), ug pasulayi sa pagpatag-an kon unsa kini. Dayon 
ipakuha sa bata ang butang gikan sa bag o kahon ug ipakita kini ngadto sa klase. 
Ipahikap kini sa ubang mga bata. Padayon hangtud nga ang kada bata nakahikap na. 
• Unsay imong gigamit sa pagkuot sa bag (kahon)? 
• Unsay imong gigamit sa paghikap sa butang? 
Ipasabut nga ang atong mga kamot importanting panalangin ngari kanato. Atong magamit 
ang atong mga kamot sa daghang mga paagi. 
Daghan Kitag Mahimo sa Atong mga Kamot 
Sultihi ang mga bata sa pagpataas sa ilang mga kamot ug ipatan-aw kini. Hisguti ang ma-
hitungod sa unsay mabuhat sa mga bata sa ilang mga kamot. Makapunit sila og butang 
sa ilang mga tudlo ug kumagko; makagunit sila og butang sa ilang mga palad, ilang ma-
warawara ug malisoliso ang ilang mga kamot sa tanang direksyon. 
Ginamit ang gamay nga butang sama sa butones o sensilyo, papulipuliha ang mga bata 
sa pagpunit sa butang nga dili mogamit sa ilang mga kumagko. Pahinumdumi ang mga 
bata nga ang kada parte sa atong mga lawas importante. 

Mga Kalihokan 
sa Pagkat-on 
Pang-atensyon 
nga Kalihokan 

Kalihokan 
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• Sa unsa nga paagi nga ang inyong mga kamot nakatabang kaninyo sa pag-andam sa 
pag-adto sa simbahan? 

Ipa-pantomine sa mga bata ang mga kalihokan sa buntag, sama sa paghugas sa ilang 
mga nawong, pagsinina, pagsudlay sa ilang buhok, pagkaon, ug pagsipilyo sa ilang 
mga ngipon. 
• Sa unsang paagi nga ang inyong mga kamot makatabang kaninyo sa pagdula? 
Ipa -pantomine sa mga bata ang mga paagi nga ilang magamit ang ilang mga kamot 
sa pagdula, sama sa pagpauntol sa bola, pagpakaon sa monyeka, paghimog bilding 
ginamit ang mga bloke o balas, o pagdula og dram. 
• Sa unsang paagi nga ang inyong mga kamot makatabang kaninyo sa pagtrabaho? 
Ipa -pantomine sa mga bata ang mga paagi nga atong magamit ang atong mga kamot 
sa pagtrabaho, sama sa pagpunit sa mga dulaan, pag-andam sa lamesa, pag-andam 
sa higdaanan, o pagpakaon sa binuhi. 
• Sa unsang paagi nga ang inyong mga kamot nakatabang kaninyo kon kamo moadto sa 

Simbahan? 
ipa -pantomine sa mga bata ang mga paagi nga magamit nato ang atong mga kamot didto 
sa Simbahan, sama sa paglamano, paggunit og litrato, pagpataas sa kamot aron sa pag-
tubag sa pangutana, o pag-ambit sa sakramento. 
Tabangi ang mga bata nga makasabut nga ang atong mga kamot dako nga tabang ngari 
nato ug nga ang Langitnong Amahan ug si Jesus gusto nga kita mogamit sa atong mga 
kamot sa pagtabang sa atong mga kaugalingon ug sa pagtabang sa uban. Ipasabut nga 
ang Langitnong Amahan ug si Jesus dili gusto nga kita mogamit sa atong mga kamot sa 
pagpasakit sa uban—sa pagsumbag o pagkusi o sa pagkawras. Gusto sila nga makat-on 
kita sa paggamit sa atong mga kamot sa saktong paagi. 
Ang ubang mga Tawo Mogamit sa Ilang mga Kamot aron sa Pagtabang Kanato 
• Sa unsang paagi nga ang inyong mga ginikanan ug ubang mga sakop sa pamilya 

migamit sa ilang mga kamot aron sa pagtabang kaninyo? 
Hisguti kon sa unsa nga paagi nga ang atong mga pamilya moandam sa atong pagkaon, 
molaba sa atong sinina, moliston sa atong sapatos, modula uban kanato, ug mohimo og 
daghang laing mga butang alang kanato. 
Ipasabut nga ang mga tawo nga naghupot sa priesthood makapanalangin kanato pinaagi 
sa pagpandong sa mga kamot. Ipakita ang mga hulagway nga gilista sa seksyon sa 
"Pagpangandam," tagsa-tagsa, ug ipaila sa mga bata ang lain-laing mga matang sa mga 
panalangin nga atong madawat pinaagi sa mga kamot sa mga naghupot sa pagkapari. 
Tabangi sila nga makasabut nga kita mahatagan og mga panalangin sa dihang mga bata 
pa kitang masuso; mabunyagan kita kon kita mag-edad na og walo ka tuig; makumpirma-
han kita human sa bunyag ug mahatagan sa gasa sa Espiritu Santo; makaambit kita sa 
pan ug tubig, nga gipanalanginan ug gipaambit sa mga naghupot sa priesthood, sa pana-
hon sa sakramento kada semana; ug makadawat kita og mga panalangin kon kita mag-
masakiton. 
Ablihi ang inyong Biblia sa Mateo 19:13-15 ug isaysay ang istorya ni Jesus nga nanalangin 
sa mga bata. Basaha og kusog ang unang bahin sa bersikulo 13 (hangtud sa pag-ampo). 
Hisguti kon giunsa paggamit ni Jesus ang iyang mga kamot sa pagpanalangin sa mga bata. 
Ipasabut nga si Jesus migamit usab sa iyang mga kamot sa pagtabang sa mga tawo sa 
laing mga paagi, sama sa pagpanalangin kanila kon sila magmasakiton, buta, o bungol. 
Ang Atong mga Kamot Makasulti 
Gamita ang imong mga kamot sa pagkamay o pagtawag. Pangutan-a ang mga bata un-
say imong gisulti ginamit ang imong mga kamot. 
Ipasabut nga ang ubang mga tawo nga bungol ug dili makadungog o makasulti maghimo 
og mga sinyas sa ilang mga kamot nga magpasabut og mga pulong. Makig-istorya sila 
ginamit ang ilang mga kamot. Gitawag kini og sign language. 
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Ginamit ang handout sa katapusan sa leksyon, tudloi ang mga bata unsaon sa pagsulti sa 
"amahan," "inahan," ug sa "Gimahal ko ikaw" sa sign language. Kon mahimo, hatagi ang 
kada bata og kopya sa handout nga dad-on sa ila ug ipakita ug hisgutan uban sa iyang 
pamilya. 
Ipataas ang imong mga kamot ug ipadayag ang imong pasalamat alang kanila. Awhaga 
ang mga bata sa pagpasalamat sa Langitnong Amahan alang sa ilang mga kamot ug sa 
paggamit sa ilang mga kamot sa pagtabang sa ilang mga kaugalingon ug sa uban. 

Pagpili og pipila niining mga kalihokan nga gamiton sa panahon sa leksyon. 
1. Palut-i ang porma sa mga kamot sa kada bata sa usa ka piraso sa papel. Isulat 

Mapasalamaton ako sa akong mga kamot diha sa kada papel, ug pakolori sa bata 
ang pinalut-an ug ipadala sa ilaha. 

2. Tabangi ang mga bata nga mokanta o mosulti sa mga pulong sa "Ako Dunay Duha ka 
Gagmay nga mga Kamot" [I Have Two Little Hands] (Songbook sa mga Bata, p. 126). 
Buhata ang mga aksyon nga gisugyot sa mga pulong. 

3. Kon maayo ang lugar ug panahon, dad-a ang mga bata sa gawas aron mohikap sa mga 
butang nga dunay lain-laing grano, sama sa tisa, masilya, mga punoan sa kahoy, ug 
kasagbutan. 

4. Buhata ang mosunod nga kalihokan aron sa pagtabang sa mga bata nga moihap sa 
ilang mga tudlo ug mga kumagko. 
Pag-ihap sa mga Tudlo 
Ipataas ang usa ka kamot ug gamita ang usa ka tudlo sa imong laing kamot sa pagtudlo 
ug pag-ihap, sugod sa kinagamyan nga tudlo. 
Usa ka tudlo, duha ka mga tudlo, tulo ka mga tudlo, upat. 
Karon usa ka kumagko nga idugang. 
Lima ang anaa sa usa ka kamot, 
Sama sa gipiano sa Langitnong Amahan. 
Ipataas ang laing kamot ug itudlo ug ipha sa samang paagi. 
Usa ka tudlo, duha ka mga tudlo, tulo ka mga tudlo, upat. 
Karon usa ka kumagko nga idugang 
Lima ang anaa niining kamota usab. 
Makatudlo ko nila unsay buhaton. 
Ipataas ang duha ka mga kamot ug ipiko ang kada tudlo kon kini naihap na. 
Napulo ang tanan—iphon natog usab. 
Usa ug duha ug tulo ug upat, 
Lima, unom, pito, walo, siyam, napulo—ang tanan. 
(Ipatul-id pagdungan ang mga tudlo.) 
Tisar silang makatindog ug taas. 

5. Kantaha ang kanta nga "Makalingaw" [Fun to Do] (Songbook sa mga Bata, p. 129) sa 
makadaghan nga higayon. Alang sa kada bersikulo, pasultiha ang mga bata og butang 
nga mahimo sa ilang mga kamot, sama sa pagpauntol og bola, pagpu-pu og bulak, 
pagduyan og monyeka, pagpatukar sa piano, o sa pagbabay. 

6. Tabangi ang mga bata sa pagbuhat sa mosunod nga kalihokan ginamit ang bersikulo, 
ginamit ang mga aksyon nga gisugyot sa mga pulong. 
Mokab-ot ko og Taas 
Mokab-ot ko og taas 
Ug mokab-ot sa ubos 
Ug lamanohon ang mga kamot. 
Akong ilagyo pag-ayo ang akong mga tudlo, 
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Ug karon kumoon nako kini. 
Mokab-ot ko sa atubangan 
Ug mokab-ot ko sa luyo; 
Akong pakpakon ang akong mga kamot sama niini. 
Dayon molingkod ug mobutang niini sa akong paa. 
Diin hilom silang magpabilin. 

1. Tabangi ang mga bata nga mohimo sa mga aksyon sa mosunod nga kalihokan ginamit 
ang bersikulo samtang imong isulti ang mga pulong: 
Gusto Ko sa Akong mga Kamot 
Gusto ko sa akong mga kamot; sila akong mga higala (ibutang ang mga kamot sa 
atubangan ug tan-awa kini). 
Bise sila ug matinabangon hangtud sa pagsalop sa adlaw (ipa-pantomime ang trabaho 
nga mahimo sa mga kamot). 
Hilom silang makakyugpos (ikyugpos ang mga kamot) o ipakpak og kusog (pakpak)! 
Kon sila mobuhat unsa ang matarung, mapagarbuhon kaayo ko! 

2. Palingkura ang mga bata nga mag-alirong. Ihulagway ang sitwasyon ug ipa -pantomine 
sa mga bata unsay buhaton sa ilang mga kamot niana nga sitwasyon. 
Mga Ehemplo: 
Ipakita kanako unsay buhaton sa inyong mga kamot sa dili pa mangaon. 
Ipakita kanako unsay buhaton sa inyong mga kamot kon maminaw sa usa ka istorya. 
Ipakita kanako unsay buhaton sa inyong mga kamot kon gisugo kamo sa pagpunit sa 
inyong mga dulaan. 
Ipakita kanako unsay buhaton sa inyong mga kamot kon kamo mag-ampo. 
Ipasabut nga kinahanglan nga atong tabangan ang atong mga kamot kanunay sa 
pagbuhat sa mga butang nga ilang buhaton. 

3. I -recite ang mosunod nga bersikulo uban sa mga bata, mohimo sa mga aksyon nga 
gisugyot sa mga pulong: 
Ipakpak ang Inyong mga Kamot 
Pakpaka ang inyong mga kamot, pakpaka ang inyong mga kamot, 
Pakpaka kini pareho sa akong gihimo. 
Hikapa ang inyong mga abaga, hikapa ang inyong mga abaga, 
Hikapa kini pareho sa akong gihimo. 
Pikpika ang inyong mga tuhod, pikpika ang inyong mga tuhod, 
Pikpika kini pareho sa akong gihimo. 
Uyuga ang inyong ulo, uyuga ang inyong ulo, 
Uyuga kini pareho sa akong gihimo. 
Pakpaka ang inyong mga kamot, pakpaka ang inyong mga kamot, 
Karon pahiloma na sila. 
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Mapasalamaton Ko sa 
Akong mga Dalunggan 

Leksyon 

11 
Katuyoan Aron sa pagtabang sa kada bata nga magpasalamat sa iyang mga dalunggan ug unsay 

mahimo niini. 

Pagpangandam 1. Tun-i sa mainampoong paagi ang Marcos 7:32-35 ug Joseph Smith—Kasaysayan 1:17. 
2. Mga materyal nga gikinahanglan: 

a. Usa ka Biblia ug Perlas nga Labing Bililhon. 
b. Hulagway 1-4, Ang Unang Panan-awon (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 403; 

62470); hulagway 1-41, Bata nga dunay Tabang sa Pandungog; usa ka hulagway sa 
buhi nga propeta. 

3. Himoa ang gikinahanglang mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga kalihokan 
sa pagpalambo nga gusto nimong gamiton. 

Pahinumdom ngadto sa titser: Kinahanglang sensitibo ka sa mga pagbati ni bisan kinsang 
bata sa imong klase, nga adunay mga depekto sa lawas. Pokus sa mga butang nga mahi-
mo sa ilang mga lawas, dili sa ilang mga depekto. 

Mga Kalihokan 
sa Pagkat-on 
Pang-atensyon 
nga Kalihokan 

Kanta 

Pag-imbitar og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo. 
Buhata ang mosunod pinaagi sa honghong: 
Sugata sa pagtimbaya ang kada bata. Sugoa ang mga bata sa pagbuhat sa pipila ka mga 
butang, sama sa paglingkod, pagpataas sa ilang mga kamot, pagpaubos sa ilang mga 
kamot, ug pagpataas sa duha ka mga tudlo. 
Sa inyong normal nga tingog, pangutan-a ang mga bata giunsa nila sa pagkahibalo 
unsay buhaton samtang ikaw naghonghong. 
• Unsang partiha sa inyong lawas ang nakatabang kaninyo nga makahibalo unsay 

akong gisulti? 
Ang Atong mga Dalunggan Mga Panalangin ngari Kanato 

Uban sa mga bata, kantaha o isulti ang mga pulong sa mga bersikulo 1 ug 2 sa "Salamat 
sa Atong Amahan" [Thanks to Our Father] (Songbook sa mga Bata, p. 15). 
Salamat sa Amahan maoy among halad, 
Kay tanang mga butang iyang gihatag. 
Kamot ug tiil, mata ug dalunggan, 
Sinina nga isul-ob, ug among pagkaon. 
• Unsay gisulti niining kantaha nga gihatag sa Langitnong Amahan kanato? 
• Hain niini nga mga butang ang makatabang nato nga makadungog? (Atong mga 

dalunggan.) 
Sugoa ang mga bata sa paghikap og hinay sa ilang mga dalunggan. Ipasabut nga ang 
parte sa ilang mga dalunggan sa gawas sa ilang mga ulo dili mao ang makadungog. 
Kining parteha makatabang sa tingog nga mosulod ngadto sa dalunggan ngadto sa eard-
rum ug sa ubang bahin sa dalunggan nga makatabang nila sa pagdungog. 
• Unsaon nato sa pag-amping ang mga dalunggan? 
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Ipasabut nga kinahanglan kita manalipod sa atong mga dalunggan gikan sa kusog nga 
tingog ug gikan sa mga butang nga makadaot niini. 
Ipasabut nga tungod sa daghang mga katarungan, ang dalunggan sa ubang mga tawo 
dili maayo, mao nga dili sila makadungog sa tanang mga tingog nga madungog sa mga 
tawo. Kon dunay nailhan ang mga bata nga may kadaot sa pandungog, mahimong imong 
ipasabut ang tabang sa pandungog niana nga tawo. Ipakita ang hulagway 1-41, Bata nga 
Dunay Tabang sa Pandungog, samtang ikaw magpasabut. Tabangi ang mga bata nga 
makasabut nga sa kasagaran ang mga tawo nga dili makadungog pag-ayo dili usab ma-
kasulti pag-ayo, tungod kay ang mga tawo makat-on sa pagsulti pinaagi sa pagsunod sa 
mga tingog nga ilang nadungog. 
Himoa ang mga sinyas sa sign language alang sa "ako nahigugma kanimo" (tan-awa sa 
leksyon 17). 
• Nahinumdom ba kamo unsay buot ipasabut niini? 
Pahimoa ang mga bata niini nga mga sinyas. 
Pahinumdumi ang mga bata nga sa miaging semana imong gihisgutan kon sa unsa nga 
paagi nga ang mga kamot makasulti pinaagi sa sign language. Tabangi ang mga bata nga 
makasabut nga ang mga tawo kinsa dili makadungog makaistorya sa laing mga paagi, 
sama sa sign language, pinaagi sa pagsulat, ug pinaagi sa pagbasa sa mga ngabil. 
Isaysay ang istorya ni Jesus ug sa bungol nga tawo, nga makita sa Marcos 7:32-35. 
• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati sa bungol nga tawo sa dihang iyang nahibaloan 

nga makadungog na siya? 
Ipasabut nga usa ka dako nga panalangin ang makadungog. 
Makadungog Kita og mga Tingog ginamit ang Atong mga Dalunggan 

Sultihi ang mga bata nga sila magpraktis ginamit ang ilang mga dalunggan. 
Papulipuliha ang mga bata sa pag-anha sa atubangan sa kwarto. Ihonghong sa dalung-
gan sa bata ang pangalan sa usa ka pamilyar nga hayop o butang nga makahimo og 
tingog. Ipahimo sa bata ang tingog diha sa klase, ug ipatag-an sa ubang mga bata unsa 
kana nga tingog. (Mga tingog sa usa ka baka nga nagmoooo, iro nga nagpaghot, o sak-
yanan nga nagpasirbato.) 
Hisguti uban sa mga bata ang pipila ka importante nga mga tingog nga ilang madungog 
sa ilang mga dalunggan, sama sa ilang mga ginikanan nga nagtawag ug mga tingog nga 
magpasidaan nila nga sila namiligro. 
• Unsay inyong paborito nga mga tingog nga paminawon? 
Makapaminaw Kita sa mga Pagtulun-an sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo 
Palingkura sa hilom ang mga bata ug papaminawa. 
• Unsay inyong nadungog? 
Hisguti ang nagkalainlaing mga tingog nga ilang nadungog, sama sa pag-abli ug pagsira sa 
mga pultahan, mga tawo nga nag-istoryahanay diha sa hawanan, tukar sa organ, o hangin. 
• Unsa ang laing mga tingog nga atong madungog sa Simbahan? 
Ipasabut nga atong madungog ang atong mga titser, mga ginikanan, mga lider sa Primary, 
bishop, ug uban pang mga lider sa Simbahan. 
• Ngano nga importante man alang nato nga maminaw niining mga tawhana? 
Ipasabut nga kining mga tawhana motabang kanato nga makat-on unsa ang gusto sa 
Langitnong Amahan ug ni Jesus nga atong buhaton. 
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Ipakita ang hulagway 1-4, Ang Unang Panan-awon, ug ipasulti sa mga bata unsay ilang 
nahinumduman mahitungod sa hulagway. Ablihi ang mga kasulatan ngadto sa Perlas nga 
Labing Bililhon ug basaha pagkusog unsa ang gisulti sa Langitnong Amahan ngadto ni 
Joseph Smith diha sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:17: "Kini mao ang Akong Hinigugma 
nga Anak. Paminaw Kaniya!" 
Ipasulti pag-usab sa mga bata kini nga pamahayag uban kanimo sa pipila ka mga higayon. 
Ipasabut nga ang Langitnong Amahan gusto nga kita maminaw sa unsay isulti niya ug ni 
Jesus. Tabangi ang mga bata nga makasabut nga ang Langitnong Amahan ug si Jesus dili 
direkta nga makigsulti ngadto sa tanan, pero makapaminaw kita sa atong mga ginikanan, sa 
mga titser, ug sa mga lider sa Simbahan. Makasulti sila nato kon unsay gusto sa Langitnong 
Amahan ug ni Jesus nga atong mahibaloan. Ang Espiritu Santo makatabang unsaon nato 
nga makahibalo unsay gusto sa Langitnong Amahan ug ni Jesus nga atong buhaton. 
Ipakita ang litrato sa buhi nga propeta. 
• Kinsa man kini? 
Ipasabut nga ang Langitnong Amahan ug si Jesus makigsulti kanato pinaagi sa mga lider 
sa Simbahan, ilabi sa atong propeta ug sa atong bishop. Kini nga mga lider mosulti kanato 
unsa ang gusto sa Langitnong Amahan ug ni Jesus nga atong buhaton. Kinahanglang ma-
minaw gayud kita ngadto kanila. 
Ipadayag ang imong pasalamat sa imong mga dalunggan ug sa gasa sa pandungog. 

Pagpili og pipila niini nga mga kalihokan nga gamiton panahon sa leksyon. 
1. Ipapiyong sa mga bata ang ilang mga mata ug patabuni sa ilang mga kamot. Hikapa 

ang usa ka bata sa ulo. Kana nga bata kinahanglang mosulti, "Mapasalamaton ako sa 
akong mga dalunggan." Ipatag-an sa laing bata kang kinsa nga tingog ang ilang 
nadungog. Padayon hangtud ang kada bata nakasulti na. 

2. Buhata ang mosunod nga kalihokan ginamit ang bersikulo uban sa mga bata. 
Aduna Akoy Talagsaon nga Lawas 
Aduna akoy talagsaon nga lawas (ibutang ang mga kamot sa dughan) 
Nga giplano sa Langitnong Amahan kanako. 
Gihatagan Niya ako og mga dalunggan aron ako makadungog (pinasawod nga 
kamot ilibut sa dunggan) 
Ug ang mga mata aron ako makakita (itudlo ang mga mata). 
Duna koy duha ka mga kamot nga akong mapakpak (ipakpak ang mga kamot), 
Duha ka mga tiil aron makatuyok (tuyok). 
Kon gusto ko, ako makahikap 
Sa akong mga tudlo sa tiil (tikubo ug hikapa ang mga tudlo sa tiil). 
Kon ako maghunahuna sa akong lawas (ibutang ang mga tudlo sa ulo), 
Ang pinakamaayong bahin niini (hilom nga molingkod) 
Nga ang Langitnong Amahan miplano niini 
Nga maparehog hitsura kaniya. 

3. Paatubanga ang mga bata sa usa ka direksyon samtang ikaw magbarug sa ilang luyo. 
Paghimo og kasaba ginamit ang imong mga kamot o laing butang nga makahimo og 
kasaba, ug ipatag-an sa mga bata unsa ang imong gibuhat aron makahimo sa kasaba. 
Mahimo kang mopakpak, mopapiti sa imong mga tudlo, o mobagting og kampanilya. 
Pasulaya ang mga bata nga sila mismo ang magsaba-saba. 

4. l-rekord ang mga kabanha nga madungog sa inyong kasilinganan, sama sa paghot 
sa iro, kanta sa langgam o katawa. Patukara ang mga kasaba diha sa klase ug 
papaminawa ang mga bata ug ipatag-an kon unsa kana nga kasaba. 
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5. Tudloi ang mga bata og simpol nga kanta o hugpong sa pulong [phrase] sa sign 
language. Kon duna kay nailhan nga maayo niini, mahimo nimong imbitaron sila nga 
moanha sa klase ug mohimo og sign language sa "Ako Anak sa Dios" samtang ang 
klase mokanta. 

6. Lingkod uban sa mga bata nga mag-alirong. Ihunghong ang mubo nga mensahe 
ngadto sa bata nga sunod nimo. Dayon kini nga bata mohunghong sa mensahe ngadto 
sa sunod nga bata, ug ipadayon libot sa nag-alirong. Ang katapusan nga bata mosulti 
og kusog sa mensahe. Isulti ngadto sa klase ang mensahe nga imong gihatag ngadto 
sa unang bata aron mahibaloan kon nausab ba. 
Human sa kalihokan pangutan-a ang mga bata unsa ang ilang gigamit sa pagpaminaw 
sa mensahe. (Dalunggan.) Pahinumdumi sila sa pagpasalamat sa Langitnong Amahan 
sa ilang mga dalunggan. 

1. Kon posible, dad-a ang mga bata sa gawas. Awhaga sila sa pagpaminaw pag-ayo 
ginamit ang ilang mga dalunggan. Unsa nga tingog ang ilang nadungog? Kon nakabalik 
na mo sa kwarto, ribyuha ang mga tingog nga ilang nadungog. 

2. Pabaruga ang mga bata ug ipasulti ang mosunod nga bersikulo, maghimo sa mga 
aksyon nga gipasabut sa mga pulong. 
Hikapa ang Inyong mga Mata 
Hikapa ang inyong mga mata, 
Hikapa ang inyong ilong, 
Hikapa ang inyong mga dalunggan, 
Hikapa ang inyong mga tudlo sa tiil. 
Ituy-od ang inyong mga kamot 
Taas kaayo, 
Taas pa gayud 
Ngadto sa langit. 
Ibutang ang inyong mga kamot 
Sa inyong buhok; 
Hilom nga molingkod 
Sa inyong lingkuranan. 
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Aron sa pagtabang sa mga bata nga mopasalamat sa iyang mga mata ug sa unsay 
mahimo niini. 

1. Tun-i sa mainapoong paagi ang Juan 9:1-7 ug 3 Nephi 11:1-17. 
2. Mga materyal nga gikinahanglan: 

a. Usa ka Biblia ug Basahon ni Mormon. 
b. Usa ka tubo nga dunay dako nga lungag ug liston o piraso sa lambo. (Kon dako ang 

imong klase, mahimong magdala ka og sobra sa kada usa.) 
c. Ua ka bandana o panapton para itabon sa mata. 
d. Hulagway 1-43, Si Jesus Miayo sa Buta (Pakete sa mga Hlagway sa Ebanghelyo 213; 

62145); hulagway 1-44, Si Jesus Nagtudlo sa Kasadpang Bahin sa Kalibutan (Pakete 
sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 316; 62380). 

3. Himoa ang gikinahanglang mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga kalihokan 
sa pagpalambo nga gusto nimong gamiton. 

Pahinumdom ngadto sa titser: Kinahanglang magmabination ka sa mga pagbati ni bisan 
kinsang mga bata sa imong klase kinsa adunay mga depekto sa lawas. Pokus sa mga bu-
tang nga mahimo sa ilang mga lawas, dili sa ilang mga depekto. 

Pag-imbitar og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo. 
Ipakita sa mga bata kon unsa ka sayon ang pagpasulod sa liston o lambo sa tubo nga bu-
kas ang imong mga mata. Dayon piyonga ang inyong mga mata ug sulayi ang pagpasu-
lod ang liston sa tubo. Hatagi og higayon ang kada bata. 
Ang Atong mga Mata usa ka Panalangin ngari Kanato 
Ipasabut nga duna kitay mga mata aron nga kita makabasa ug makat-on, ug makadula, 
ug makakita sa maanindot nga yuta. 
Hisguti uban sa mga bata kon unsa ka lahi ang ilang mga kinabuhi kon dili sila makakita. 
• Unsaon ninyo pagkaon ang inyong pagkaon? 
• Unsaon ninyo pagkahibalo unsa nga sinina ang inyong isul-ob? 
• Unsaon ninyo pagkahibalo asa kamo paingon diha sa inyong balay? 
Tabangi ang mga bata nga mokanta o mosulti sa mga pulong sa "Duha ka Gagmayng 
mga Mata" [Two Little Eyes] (Children's Songbook, p. 268). 
Duha ka mata nga mamilok, 
Duha ka mata nga makakita; 
Ulo ug abaga; tuhod; ug tudlo; 
Ug daghang pang mga butang nga nakahimo nako. 
Tra la la la la la, 
Duha ka mata makakita, 
Duha ka mata nga mamilok, 
Ug daghang pang mga butang nga nakahimo nako. 
(Gikan sa Merrily We Sing, © 1948, 1975 pinaagi sa Pioneer Press, Inc. [usa ka dibisyon sa 
Jackman Music], Gigamit pinaagi sa pagtugot.) 
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Patan-awa ang mga bata sa bintana (o sa usa ka nindot nga litrato) ug magpakaaron-ing-
non nga mao pa kini ang unang higayon nga sila makakita. Imbitara sila sa pagsulti unsa 
ang ilang nakita. Hisguti ang mahitungod sa mga kolor ug mga porma. Tabangi ang mga 
bata nga makaamgo kon unsa ka dako nga panalangin ang makakita. 
• Unsa pa man ang ubang paborito nimong tan-awon? 
Ipasabut nga ang mga mata sa ubang mga tawo dili kaayo makakita. Kining mga tawhana 
kinahanglang mosul-ob og antyohos o contact lenses aron matabangan sila nga makakita. 
Ang uban mga tawo buta ug walay gayuy makita. 
Hisguti kon giunsa sa buta nga mga tawo nga makalakaw lakaw sa mga lugar sa ilang 
mga kaugalingon uban sa iro nga mogiya o sa usa ka sungkod. Taptapi ang mga mata sa 
usa ka bata ug pagpakaaron-ingnon nga ikaw usa ka iro nga mogiya. Paguniti sa bata 
ang imong bukton sama sa higot sa iro. Dad-a ang bata libut sa kwarto. Papulipuliha ang 
mga bata nga magpakaaron-ingnon nga buta o usa ka iro nga mogiya. 
Ipakita ang hulagway 1-43, Jesus Miayo sa Buta, ug isaysay ang istorya ni Jesus nga 
miayo sa buta, nga makita sa Juan 9:1-7. 
• Unsay gibuhat ni Jesus sa clay? (Tan-awa sa Juan 9:6.) 
• Unsay nahitabo sa diha nga ang buta nga tawo gihugasan diha sa lim-aw? (Tan-awa sa 

Juan 9:7.) 
• Unsa sa inyong hunahuna ang gibati sa buta nga tawo sa dihang nakakita na siya? 
Mapasalamaton Ako sa Langitnong Amahan tungod sa Akong mga Mata 

Pabaruga ang mga bata ug pasunda sila sa mosunod nga bersikulo uban kanimo, 
motudlo sa kada parte sa lawas kon kini gihisgutan: 
Mapasalamaton Ako sa Akong mga Mata 
Mapasalamaton ako sa akong mga mata, 
Sa akong mga dalunggan, sa akong ba-ba ug ilong; 
Mapasalamaton ako sa akong mga kamot ug mga bukton, 
Sa akong mga tuhod, tiil ug mga tudlo sa tiil. 
(Kinuha gikan sa bersikulo ni Lucy Picco.) 
Ilibot sa pagpasa ang hulagway 1-44, Si Jesus Nagtudlo didto sa Kasadpang bahin sa 
Kalibutan, ug hangyoa ang kada bata sa pagsulti og usa ka butang bahin sa iyang nakita 
sa litrato. Isugilon ang istorya ni Jesus nga mibisita sa Kasadpang Bahin sa Kalibutan, nga 
makita sa 3 Nephi 11:1-17. 
• Kinsa ang nakita sa mga tawo? 
• Unsa ang gibati sa mga tawo sa dihang ilang nakita si Jesus? (Tan-awa sa 3 Nephi 

11:16-17.) 
• Unsa ang kolor sa kupo ni Jesus? (Tan-awa sa 3 Nephi 11:8.) 
Ipasabut nga dili kita makakita ni Jesus sa linawas sama sa nasinati sa mga tawo ni Nephi, 
pero sa matag higayon nga atong makita ang maanindot nga kalibutan, mahinumduman 
nato ang iyang gugma alang kanato. 
Ipaambit sa mga bata ang imong pasalamat sa imong mga mata. Isulti kon giunsa sa 
maanindot nga linalang nga inyong nakita kada adlaw mopahinumdom kaninyo sa gugma 
ni Jesus ug sa Langitnong Amahan alang kaninyo. Pahinumdumi ang mga bata sa pagpa-
salamat sa Langitnong Amahan alang sa ilang mga mata. 
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Leksyon 10 

Pagpili og pipila niini nga mga kalihokan nga gamiton sa panahon sa leksyon. 
1. Imbitara ang mga bata sa pagtan-aw pag-ayo sa mga mata sa usag usa, sa mga tabon-

tabon, sa mga kilay, ug sa mga pilok. Ipasabut nga ang atong mga tabon-tabon, mga 
kilay, ug mga pilok makatabang nga dili masudlan og hugaw, abug, ug singot ang atong 
mga mata. 

2. Sa dili pa ang klase, paggamit og hait nga butang sama sa alpiler nga makalungag sa 
papel sa porma nga lingin ug eskwala. Sa klase, taptapi ang mga bata tagsa-tagsa ug 
sultihi sila sa paghikap sa mga burot-burot diha sa papel ug ipasulti unsa nga porma 
kini. Ipasabut nga pareha kini sa braille, nga mao ang paagi nga makabasa ang mga 
tawo nga buta. 

3. Paggamit og mga bag nga papel, paghimog mata nga moabli ug mopiyong (tan-awa 
ang ilustrasyon sa katapusan sa leksyon) alang sa kada bata. Isulat sa kada bag sa 
papel ang mapasalamaton ako alang sa akong mga mata. Pakolori sa mga bata ang 
mga mata ug padrowingi og buhok ang mga bag nga papel. Ginamit ang mga mata sa 
bag nga papel, ipa -pantomime sa mga bata ang mga panahon nga atong bukhon ug 
piyongon ang atong mga mata, sama sa pagmata o pagkatulog, kon mag-ampo kita, 
ug kon kita mahadlok. 

4. Kon posible, dad-a ang mga bata sa paglakaw-lakaw sa kinaiyahan. Hangyoa sila sa 
pagkyugpos sa ilang mga bukton ug maghilom sa paglakaw, aron sila makaconcentrate 
sa paggamit sa ilang mga mata. Kon mobalik na sila sa klase, Imbitara sila sa 
pagpulipuli sa pagsulti unsay ilang nakita. 

1 Kantaha o isulti ang mga pulong sa "Popcorn Popping" (Songbook sa mga Bata, p. 118). 
Ipasabut nga ang mga bulak sa kahoy nga apricot pareho sa popcorn. 
• Kon motambo ka sa bintana, sama sa gisulti sa kanta, makakita ba kamo og bulak sa 

popcorn sa kahoy nga apricot? Unsay inyong nakita sa dihang mitambo mo sa bintana? 
Patamboa ang mga bata sa bintana, o dad-a sila sa gawas sa makadiyot. Balik ngadto 
sa klase ug ribyuha unsay ilang nakita. 
• Unsay inyong gigamit aron makakita niining mga butanga? (Mga mata.) 
Ipasabut nga kinahanglan nga magpasalamaton kita ngadto sa Langitnong Amahan 
alang sa atong mga mata. 

2. Pabaruga ang mga bata ug isulti ang mga pulong sa "Hikapa ang Inyong mga Mata," 
maghimo sa mga aksyon nga gipasabut sa mga pulong: 
Hikapa ang inyong mga mata, 
Hikapa ang inyong ilong, 
Hikapa ang inyong mga dalunggan, 
Hikapa ang inyong mga tudlo sa tiil. 
Ituy-od ang mga kamot 
Sa Taas, 
Taas kaayo 
Ngadto sa langit. 
Ibutang ang inyong mga kamot 
Sa inyong buhok; 
Maghilom nga molingkod 
Sa inyong lingkuranan. 
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3. Ipakita sa mga bata ang gamay nga butang. Ipasabut nga imo kining ibutang bisan asa sa 
kwarto, ug ilang gamiton ang ilang mga mata sa pagpangita niini. Ipapiyong sa mga bata 
ang ilang mga mata, ug ibutang ang butang diin kini makita pero dili kaayo klaro. Ipabuka sa 
mga bata ang ilang mga mata ug ipapangita ang butang nga dili molihok o magsaba. Sultihi 
sila sa pagkyugpos sa ilang mga bukton kon ilang makit-an ang butang. Pahinumdumi ang 
mga bata nga kinahanglang maghilom sila ug motugot sa uban nga mangita sa butang 
ginamit ang ilang mga mata. Balika bisan kapila kon gusto pa. 
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Mapasalamaton Ko Nga Ako 
Makasimhot ug Makatilaw 

Aron sa pagtabang sa kada bata nga magpasalamat sa mga pamalatian [senses] sa 
pagsimhot ug sa pagtilaw. 

1. Tun-i sa mainampoong paagi ang Exodo 16:11-15, 31 ug Doktrina ug mga Pakigsaad 
59:18-19. 

2. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia ug usa ka kopya sa Doktrina ug mga Pakigsaad. 
b. Usa ka gamay nga sampoi alang sa kada bata sa humot nga pagkaon (sama sa 

prutas, pan, cookie, o popcorn). Ibutang ang mga sampoi diha sa bag. Pakisusi sa 
mga ginikanan sa mga bata sa pagsiguro nga walay bata nga allergic sa pagkaon. 

c. Sampoi sa pagkaon nga aslom (sama sa lemon juice), parat (sama sa asin), ug tarn-
is (sama sa asukar) patilawan sa mga bata. Pakisusi sa mga ginikanan sa mga bata 
aron masiguro nga walay bata nga allergic sa bisan hain sa mga sampoi. 

d. Hulagway 1-35, Pagpanguha sa Mana. 
3. Himoa ang gikinahanglan mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga kalihokan 

sa pagpalambo nga gusto nimong gamiton. 
Pahinumdom ngadto sa titser: Kinahanglang nga magmabination ka sa mga pagbati ni bi-
san kinsang bata sa imong klase kinsa adunay mga depekto sa lawas. Pokus sa mga bu-
tang nga mahimo sa ilang mga lawas, dili sa ilang mga depekto. 

Pag-imbitar og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo. 
Hangyoa ang mga bata sa pagpiyong sa ilang mga mata. Ipasimhot sa mga bata ang 
mga sampoi sa pagkaon diha sa bag ug ipatag-an kon unsa kini nga pagkaon. Samtang 
gipiyong pa ang ilang mga mata, hatagi ang mga bata og sampoi nga makaon. Ipabuka 
sa mga bata ang ilang mga mata, ug ipakita o sultihi sila unsa ang ilang gikaon. 
• Unsay baho niini nga pagkaon? 
• Unsay lami niini nga pagkaon? 
Sultihi ang mga bata nga matagamtaman nila ang pagkaon bisan og dili nila kini makita. 
Makahimo sila niini tungod kay ang Langitnong Amahan mipanalangin kanila sa mga 
pamalatian sa pagsimhot ug pagtilaw. 
Duna kitay ilong aron kita makasimhot 
• Unsaon nato pagsimhot ang mga butang? 
Hisguti uban sa mga bata ang ubang mga butang nga ilang nasimhutan nianang semanaha, 
sama sa pagluto sa pagkaon, preskong hangin human sa ulan, o mga bulak. Sultihi ang 
mga bata nga kinahanglang magpasalamat kita sa Langitnong Amahan sa atong pamalatian 
sa pagsimhot. 
• Unsa nga mga butang ang inyong gustong simhuton? 
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Tabangi ang mga bata sa paghimo sa mosunod nga kalihokan ginamit ang bersikulo: 
Duna Akoy Hong 
Duna koy ilong (itudlo ang Hong). 
Anaa sa akong nawong (ibutang ang mga kamot diha sa mga aping), 
Diha sa tunga 
Sa pinakasakto nga lugar (gamita ang tudlo sa pagdrowing sa imaginary nga lingin libut 
sa ilong). 
Ang akong ilong makahingos (hingos); 
Ang akong ilong makasimhot (ginhawag lawom pinaagi sa ilong ug ipagawas.). 
Nagpasalamat ko sa Langitnong Amahan (ikyugpos ang mga bukton) 
Nga maayo ra ang akong ilong. 
Kitang tanan dunay dila aron kita makatilaw 
Ipasabut nga ang Langitnong Amahan mipanalangin sa kada usa kanato og dila aron kita 
makatilaw. Patilawi sa mga bata ang aslom, parat, ug tam-is nga mga butang kon gusto sila. 
• Hain ang aslom? 
• Hain ang parat? 
• Hain ang tam-is? 
• Unsa ang inyong paboritong butang nga natilawan? 
Ipakita ang kopya sa Doktrina ug mga Pakigsaad (o sa ulohang pahina sa Doktrina ug 
mga Pakigsaad sa tulo ka kombinasyon). Ipasabut nga kita giingnan niining basahon sa 
kasulatan nga ang mga butang nga humot ug maayo para kanato nga magamit ug mata-
gamtaman (Tan-awa sa D&P 59:18-19). 
Ipakita ang hulagway 1-35, Pagpanguha sa Mana. Isaysay ang istorya sa mana, nga 
makita sa Exodo 16:11-15, 31. 
• Unsay may lami sa mana? (Tan-awa sa Exodo 16:31.) 
• Nakatilaw na ba mo og dugos? 
• Unsay lami niini? 
Ipasabut nga adunay daghang mga butang nga dilikado nga tilawan: ang ubang mga 
berry, mga suplay sa panglimpyo, mga butang gikan sa wala mahibaloi nga mga botelya 
o mga lata, o medisina o mga tabletas nga walay pagtugot sa mga ginikanan. Kining mga 
butanga makadaot gayud kanato. Ipasabut ang kaimportante sa pagpangutana og usa ka 
hamtong sa dili pa ang mga bata motilaw o mokaon og bisan unsa. 
Ipadayag ang inyong pasalamat sa ilong nga makasimhot sa mga butang ug dila nga 
makatilaw. Pahinumdumi ang mga bata sa pagpasalamat sa Langitnong Amahan alang 
sa mga pamalatian [senses] sa pagsimhot ug pagtiiaw. 

Pagpili og pipila niini nga mga kalihokan nga gamiton sa panahon sa leksyon. 
1. Pagdala og pipila ka butang nga dunay nindot og humot, sama sa sabon, usa ka bulak, 

ug lemon, ug pipila ka mga butang nga walay baho, sama sa piraso sa papel ug usa ka 
dulaan. Ipapunit sa mga bata ang butang nga ilang mapanimahoan. Ipapiyong sa usa 
ka bata ang iyang mga mata, mosimhot og usa sa mga butang, ug motag-an unsa kini. 
Papulipuliha ang kada bata. 

2. Ipatan-aw sa mga bata ang ilang mga dila sa salamin. Ipasabut nga ang atong mga dila 
adunay daghang mga igtitilaw nga motabang kanato sa pagtiiaw sa mga butang nga 
tam-is, aslom, ug parat. Patilawa ang mga bata og tubig. Ipasabut nga ang atong mga 
dila makatabang usab kanato nga makasulti kon kana nga butang basa ba o bugnaw. 

7 8 

Kalihokan 

Istorya 

Pagpamatuod 

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo 



Leksyon 10 

3. Padrowinga ang kada bata og usa ka hulagway sa iyang paborito nga pagkaon. Sultihi 
ang mga bata sa pagpakita sa ilang mga hulagway ug ipasulti kon unsa ang ilang 
paborito nga mga pagkaon. 

4. Pagbutang og gamay nga porsyon sa mga butang nga popareho pero lahi og lami, 
sama sa asin ug asukar o harina ug tayubong. Hatagi ang kada bata og gamay sa kada 
aytem aron tilawan. Dayon pangutan-a ang mga bata kon unsay lami sa kada aytem. 
Hisguti ang ubang mga butang nga poparehong tan-awon pero lahi og lami. (Susiha sa 
mga ginikanan sa mga bata aron sa pagsiguro nga walay bata nga allergic sa bisan 
unsa sa imong gidala.) 

5. Kantaha ang "Alang sa Kahimsog ug Kalig-on" [For Health and Strength] (Songbook sa 
mga Bata, p. 18). 

1. Pagdrowing og pormag oval sa pisara o sa piraso sa papel. Ipasabut nga ang oval usa 
ka litrato sa usa ka nawong. 
• Unsay nawala? 
Samtang ang mga bata mohingalan sa mga mata, mga dalunggan, ilong, ug ba-ba, 
drowinga kini diha sa litrato. Dayon ribyuha unsa ang buhatunon sa kada usa. Ipadayag 
kon unsa ikaw ka mapasalamaton sa Langitnong Amahan sa imong lawas. 

2. Itudlo ang imong ba-ba ug sulti, "Mao kini ang akong ba-ba." Dayon pangutana, 
"Makapakita ba mo sa inyong ba-ba?" ug tabangi ang mga bata nga motudlo ngadto 
sa ilang kaugalingong mga ba-ba. Balika alang sa mga mata, ilong, mga dunggan, 
mga kamot, ug mga tiil. Dayon tudlo ngadto sa kada parte sa lawas nga dili mosulti sa 
pangalan niini ug ang mga bata maoy pasultiha sa pangalan niini. Kon ang mga bata 
makahatag sa pangalan sa tanang mga parte, mahimo nimong ipangutana ang mga 
pangalan sa ubang mga parte sa lawas nga wala kaayo mailhi sa mga bata, sama sa 
mga siko, mga tuhod, mga pulso, ug mga buolbuol. 

3. Pabaruga ang mga bata ug ipasulti ang mosunod nga bersikulo, maghimo sa mga 
aksyon nga gipahayag sa mga pulong: 
Hikapa ang Inyong mga Mata 
Hikapa ang inyong mga mata, 
Hikapa ang inyong ilong, 
Hikapa ang inyong mga dalunggan, 
Hikapa ang inyong mga tudlo sa tiil. 
Ituy-od ang inyong mga kamot 
Taas kaayo, 
Taas pa gayud 
Ngadto sa langit. 
Ibutang ang inyong mga kamot 
Sa inyong buhok; 
Hilom nga molingkod 
Sa inyong lingkuranan. 
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Ako Adunay mga Pagbati 

Aron sa pagtabang sa kada bata nga makasabut ug makaila sa mga pagbati ug makat-on 
sa mga paagi aron malipay. 

1. Tun-i sa mainampoong paagi ang Lucas 15:11-32. 
2. Mga materyal nga gikinahanglan: 

a. Usa ka Biblia. 
b. Hulagway sa Nagpahiyum/Nagmug-ot nga Nawong (tan-awa ang sumbanan sa 

katapusan sa leksyon). 
c. Tsok ug papas. 
d. Hulagway 1-45, Naghugas og mga Plato; hulagway 1-46, Mga Anak Naghatag og 

mga Bulak ngadto sa Inahan; hulagway 1-47, Mga Bata Nag-away; hulagway 1-48, 
Mga Bata Nagdula og mga Block; hulagway 1-49, Ang Mausikon nga Anak (Pakete 
sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 220; 62155). 

3. Himoa ang gikinahanglang mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga kalihokan 
sa pagpalambo nga gusto nimong gamiton. 

Mga Kalihokan 
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Pag-imbitar og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo. 
Ipakita ang hulagway sa Nagpahiyum/Nagmug-ot nga Nawong. Kantaha o isulti ang mga 
pulong sa "Mga Pahiyum" [Smiles] (Songbook sa mga Bata, p. 128) sa pipila ka mga higa-
yon uban sa mga bata. Hatagi ang pipila ka mga bata og oportunidad sa pagbali ngadto 
sa nagpahiyum o nagmug-ot nga nawong sa tukmang mga panahon. 
Kon ikaw magmug-ot na, 
Ay aw dugaya. 
Kini dayon balihon 
Kini ipahiyum. 
Pagmug-ot makadaut. 
Ipahiyum kini. 
Kalibutan magmatahum 
Kon mopahiyum. 
Ang Atong mga Pagbati Makita sa Atong mga Nawong ug sa Atong mga Lihok 
• Unsay inyong bation kon dunay pahiyum sa inyong nawong? 
• Unsay inyong bation kon nagmug-ot ang inyong nawong? 
Ipasabut nga ang mga tawo sa kasagaran makasulti kon unsay atong gibati pinaagi sa 
pagtan-aw sa atong mga nawong. Ipakita sa mga bata nganha kanimo ang ilang malipa-
yong mga nawong. 
Pagdrowing og upat ka dagkong mga lingin diha sa pisara. Drowinga sa simpol nga mga 
hulagway aron sa paghimo sa mga nawong nga magpakita sa lainlaing mga emosyon: 
malipayon, magul-anon, masuk-anon, ug nahadlok (tan-awa ang gihulagway sa ubos). 
Samtang ang matag nawong gidrowing na, hangyoa ang mga bata sa paghulagway sa 
mga pagbati nga gipadayag diha sa nawong, ug dayon hangyoa sila sa paghimo sa ilang 
kaugalingong mga nawong nga malipayon, magul-anon, masuk-anon, ug nahadlok. 
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• Unsa man ang makapahimo kaninyo nga mobati og kalipay? 
• Unsa man ang makapahimo kaninyo nga mobati og kaguol? 
• Unsa man ang makapahimo kaninyo nga mobati og kasuko? 
• Unsa man ang makapahimo kaninyo nga mobati og kahadlok? 
Ipakigbahin ngadto sa mga bata ang usa ka higayon sa dihang ikaw naguol, nasuko, 
o nahadlok ug sa usa ka higayon sa dihang ikaw nalipay. 
Mahimo Natong Makat-unan ang Pagkontrolar sa Atong mga Pagbati 
Ipasabut nga maayo man nga ipakita nato ang tanan sa lainlain natong mga pagbati, pero 
kinahanglan nato kining ipakita sa saktong mga paagi, ilabi na gyud kon kita nasuko. 
Ipakita ang hulagway 1-47, Mga Bata nga Nag-away. 
• Unsa kaha sa inyong hunahuna ang gibati niining mga bataa? 
• Unsa kaha sa inyong hunahuna ang ilang gisulti sa usag usa? 
• Unsa may kinahanglan ninyong buhaton kon kamo masuko? 
Ipasabut nga bisan tuod nga mobati kita nga maayo gyung ipanghapak, isiyagit, o mopa-
sakit sa usa ka tawo kon kita masuko, mahimo natong makat-unan ang pagpakita sa 
atong mga pagbati sa matinahuron ug sa mabination nga paagi. Kon kita manghapak 
o mosiyagit, ato lang bation nga mas nasuko, pero ang pagkamabination makatabang 
kanato nga mobati og mas maayo. 
Papulipuliha ang mga bata isip mao ang mga bata diha sa hulagway. Tabangi sila sa pag-
hunahuna og mga butang nga mahimong masulti sa mga bata diha sa hulagway ngadto 
sa usag usa imbis nga magsiyagitanay o maghinapakay, sama sa "Mahimo bang ako na 
sad?" "Magpulihanay lang 'ta," "Maguol ko kon imo kong tawagon og bating mga ngalan," 
o "Dili ko ganahan kon imo kanang buhaton." 
Ipakita ang hulagway 1-48, Mga Bata nga Nanagdula og mga Block. Ipasabut nga kining 
mga bataa maayo kaayong nag-ubang nagdula ug dunay malipayong mga nawong tungod 
kay sila nag-ambitanay ug mabinationg nagsultihanay ngadto sa usag usa. 
• Kinsa may makatabang kaninyo nga mobati og mas maayo kon kamo maguol, masuko, 

o mahadlok? 
Ipasabut nga kon kita makigsulti sa atong mga inahan, mga amahan, ug sa uban nga nag-
higugma kanato, makatabang sila nato nga makasabut nganong atong gibati ang maong 
pagbati. Kon kita mag-ampo ngadto sa Langitnong Amahan, ang Espiritu Santo makata-
bang kanato nga mobati og mas maayo. Ang Espiritu Santo motabang kanato nga masa-
yud kon unsay buhaton aron nga kita mahimong malipayon pag-usab. 
Pabaruga ang mga bata ug ipabuhat ang mosunod nga kalihokan ginamit ang bersikulo 
sa pipila ka mga higayon: 
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Ang Akong mga Pagbati 
Usahay kon maguol kaayo ko (pakita og magul-anong nawong), 
Akong mama mogakos nako. Dayon malipay na ko (gaksa ang kaugalingon ug pakita og 
malipayong nawong). 
Usahay kon masuko kaayo ko (pakita og nasuko nga nawong), 
Molakaw ko ug kang Papa makig-istorya ko (paglakaw-lakaw ug iyangu-yango ang ulo, 
nga daw nag-istorya). 
Kon dunay makapahadlok nako (pakita og nahadlok nga nawong), 
Mag-ampo ko aron mahupay ko (ikiyugpos ang mga bukton). 
Dayon kon mogawas ko aron magdula para malingaw, 
Magmalipayon ko kada adlaw (pakita og malipayong nawong). 
Malipayon Kita Kon Motabang Kita sa Uban 
Ipakita ang hulagway 1-46, Mga Anak Naghatag og mga Bulak ngadto sa Inahan. 
• Unsa kaha sa inyong hunahuna ang gibati sa mga tawo nga naa niini nga hulagway? 
• Ngano kaha sa inyong hunahuna nga mibati man sila niana? 
• Unsa man ang inyong bation kon mohatag mo og butang sa usa ka tawo? 
Ipakita ang hulagway 1-45, Naghugas og mga Plato. 
• Unsa may gibuhat niining batang babaye? 
• Unsa kaha sa inyong hunahuna ang gibati niining batang babaye nga naa sa hulagway? 

Ngano man? 
• Unsa may inyong bation kon motabang mo sa usa ka tawo? 
Tabangi ang mga bata sa pagbuhat sa mosunod nga kalihokan ginamit ang bersikulo: 
Ang Pagtabang Makapalipay Kanako 
Ganahan kong motabang sa akong mama (pagpakaaron-ingnon nga magbutang 
og apron); 
Daghan kaayo siyang kinahanglang pagabuhaton. 
Sa pagtrapo sa mga plato ako motabang niya (pagpakaaron-ingnon nga magtrapo og 
mga plato) 
Ug usab sa bata magpakaon (pakaaron-ingnon nga magpakaon sa bata). 
Ganahan kong motabang sa akong papa (pagpakaaron-ingnon nga magsul-ob og 
mga gwantis para sa garden); 
Daghan kaayo siyang kinahanglang buhaton (pakaaron-ingnon nga mamutol sa mga 
kahoy-kahoy o mangibut sa mga sagbut). 
Diha sa garden ako motabang niya (pakaaron-ingnon nga mamu-bu sa mga tanom) 
Hangtud mahuman ang iyang buluhaton. 
Ang pagtabang makalipay kanako (tudlo ngadto sa nagpahiyum nga nawong). 
Makapanindot kini sa akong pagbati (ibutang ang mga kamot diha sa mga isig ka abaga 
ug gaksa ang kaugalingon). 
Kay kon motabang ko sa ubang tawo (ituyhad og maayo ang mga bukton), 
Nagbuhat ko sa unsay kinahanglan kong buhaton (iyangu-yango ang ulo ug ikiyugpos 
ang mga bukton)! 
Ang Langitnong Amahan ug si Jesus Gusto nga Kita Magmalipayon 
Ipasabut nga ang Langitnong Amahan ug si Jesus gusto nga kita magmalipayon. Sila 
nasayud nga kita mahimong magmalipayon kon kita mobuhat sa unsay ilang gisulti nga 
atong buhaton. 
Ipakita ang hulagway 1-49, Ang Mausikon nga Anak, ug isaysay ang istorya nga makita diha 
sa Lucas 15:11-32. Ipasabut ang lainlaing mga pagbati nga gipadayag sa amahan ug sa 
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iyang mga anak. Samtang ang matag pagbati mapadayag, mahimo nimong ipatudlo sa usa 
ka bata ang tukma nga nawong diha sa pisara. Pananglitan, mahimo kang moingon: Usa ka 
batang lalaki ang gustong mobiya sa iyang panimalay ug moadto sa usa ka layong dapit. 
Sa dihang mibiya na siya, ang iyang amahan naguol. Sa waia madugay, ang mga amigo 
sa batang lalaki mibiya kaniya. Naguol siya Sa wala madugay, wala na siyay kwarta. Siya 
nahadlok tungod kay gigutom na man siya ug walay tawo nga mihatag kaniya og pagkaon ... 
ug dugang pa. 
• Unsa kaha sa inyong hunahuna ang gibati sa anak sa dihang mipauli na siya? 
• Nganong naiipay man ang amahan sa dihang mibalik na ang iyang anak? (Tan-awa sa 

Lucas 15:24.) 
• Ngano nga ang magulang nga igsoon nasuko man sa dihang ang iyang manghud 

mibalik? (Tan-awa sa Lucas 15:28-30.) Unsa man ang iyang mabuhat aron mahimong 
malipayon pag-usab? 

Pasaligi ang mga bata nga ang tanan mobati usahay og kalipay, kaguol, kasuko, o kahadlok. 
Kinahanglan kitang makat-on sa pagpakita niini nga mga pagbati sa sakto nga mga paagi. 
Pahinumdumi ang mga bata nga ang Langitnong Amahan ug si Jesus gusto nga kita mag-
malipayon. Sultihi ang mga bata kon unsa ang bation ninyong kalipay kon mobuhat kamo 
sa unsay gusto sa Langitnong Amahan ug ni Jesus nga atong buhaton. 

Pagpili og pipila niining mga kalihokan nga gamiton sa panahon sa leksyon. 
1. Pabaruga ang mga bata nga mag-alirong. Hangyoa sila nga tak-umon ang ilang mga 

ngabil ug dili mopahiyum. Dayon pagsugod og pahiyum libut sa nag-alirong pinaagi sa 
pagpahiyum ug sa pagsulti sa mosunod nga mga pulong: "Mohatag ko og pahiyum 
ngadto ni (ngalan sa bata)." Ang bata nga imong ginganlan kinahanglan mopahiyum 
karon ug mosubli sa hugpong sa mga pulong, nga mosingit sa ngalan sa sunod nga 
bata. Padayon hangtud nga ang tanang mga bata nga nag-alirong nagpahiyum na. 
Pahinumdumi ang mga bata nga kon mopahiyum kita sa ubang tawo, sa kasagaran 
mobalus sila og pahiyum. Lisud gyud nga maguol, masuko, o mahadlok kon kita 
magpahiyum. 

2. Kantaha ang "Kon Kita Motabang" [When We're Helping] (Songbook sa mga Bata, 
p. 108) o "Si Jesus Buot nga Ako ang Sunbeam alang Kaniya" [Jesus Wants Me for a 
Sunbeam] (Songbook sa mga Bata, p. 38). 

3. Pahunahunaa ang mga bata og butang nga ilang mabuhat aron mahimong magmalipayon. 
Pag-itsa og usa ka beanbag o humok nga butang ngadto sa usa ka bata ug sulti og, "Si 
(ngalan sa bata) malipayon kon ." Pabutangi sa bata ang blangko og usa ka butang nga 
makapahimo niya nga malipayon ug dayon ipahatag og balik ang beanbag nganha kanimo. 
Padayon hangtud nga ang kada bata mahatagan og higayon sa pagbuhat sa ingon. 

4. Isaysay ang usa ka istorya mahitungod sa usa ka bata kinsa nagbuhat og maayo nga 
butang ngadto sa iyang inahan, sama sa pagbuhat og usa ka buluhaton sa balay. Ang 
inahan wala mahibalo kon kinsa ang mitabang kaniya, mao nga iyang gipangutana ang 
kada bata sa pamilya kon kinsa ang mitabang niya. Sa dihang naabut na siya sa bata 
nga mipahigayon sa maayong buhat, nasayud kaniya. nga kini nga bata mao ang 
nagbuhat niadto tungod sa dakong pahiyum sa bata. Ang bata mibati nga malipayon 
tungod kay nakabuhat siya og butang nga maayo. 

1. Samtang nagsulti ka sa mosunod nga bersikulo, giyahi ang mga bata sa mga aksyon. 
Sublia kon gusto sa mga bata. 
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Makahimo og Malipayong mga Adlaw 
Duha ka mga mata aron makakita og nindot nga mga butang nga buhaton (itudlo ang 
mga mata), 
Duha ka mga ngabil aron sa tibuok adlaw mopahiyum (pahiyum og dako). 
Duha ka mga dalunggan aron makadungog sa unsay gisulti sa uban (itapion ang mga 
kamot diha sa dalunggan), 
Duha ka mga kamot aron mohipos sa mga dulaan (pakaaron-ingnon nga mopunit og 
mga dulaan ug mohipos niini). 
Usa ka dila nga sa kada adlaw mamulong og mabinationg mga pulong (tudlo ngadto 
sa ba-ba), 
Usa ka kasingkasing nga sa pagtrabaho ug sa pagdula mahigugmaon (ipatong ang 
mga kamot diha sa kasingkasing). 
Duha ka mga tiil nga madasigong modagan (tudlo ngadto sa mga tiil)— 
Makahimo og malipayong mga adlaw sa tanan. 

2. Kantaha ang "Kon Ikaw Malipayon" [If You're Happy] (Songbook sa mga Bata, p. 125 ug 
himoa ang mga aksyon nga gipadayag sa mga pulong. Sublia uban sa dugang nga 
mga hugpong sa mga pulong sama niadtong gisugyot sa ubos sa pahina sa songbook. 

3. Pahimoa ang mga bata og malipayon nga nawong, magul-anon nga nawong, masuk-
anon nga nawong, ug gikapoy nga nawong. Ipasabut nga makasulti sila pinaagi sa mga 
pulong kon unsay ilang gibati imbis nga mohilak o magsaba-saba. Kon maghisgut kita 
bahin sa atong mga pagbati sa kasagaran mobati kita og mas nindot. 
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11 Makahimo Ko og 
Daghang mga Butang 

Aron sa pagtabang sa kada bata nga mahibalo nga isip mga anak sa Langitnong Amahan 
kada usa kanato makahimo og daghang mga butang. 

1. Tun-i sa mainampoong paagi ang 1 Samuel 17. 
2. Kontaka ang mga ginikanan sa kada bata diha sa klase aron mahibaloan ang usa ka 

butang nga mabuhat og maayo sa bata o gikat-unan niyang buhaton. 
3. Pag-andam og mga piraso sa papel uban sa simpol nga mga instruksyon, sama sa 

pagpakpak sa mga kamot, pag-ihap hangtud sa tres, paglakaw libut sa kwarto, 
paglukso, pagdrowing og lingin (diha sa pisara o sa usa ka piraso nga papel), pagbarug 
ginamit ang usa lang ka tiil, pagkiyugpos sa mga bukton, o sa pagtudlo sa usa ka 
butang nga blue. Pagbaton og ingon ka daghang mga piraso sa papel nga dili mominus 
sa gidaghanon sa mga bata diha sa klase. Ilha ang mga bata diha sa imong klase nga 
dunay mga depekto, ug siguroha ang paglakip sa mga butang nga ilang mabuhat. 

4. Isulat ang ngalan sa kada bata diha sa usa ka lahi nga piraso sa papel. 
5. Mga materyal nga gikinahanglan: 

a. Usa ka Biblia. 
b. Usa ka gamay nga pasol (opsyonal; tan-awa sa leksyon 11). 
c. Usa ka sudlanan nga mabutangan sa mga ngalan (opsyonal). 
d. Hulagway 1-5, Pamilya nga dunay Batang Masuso (62307); hulagway 1-10, Pag-ampo 

sa Pamilya (62275); hulagway 1-38, Mga Bata nga Nagdula og Bola; hulagway 1-50, 
Kahibalo Kong Mag-ilis; hulagway 1-51, Usa ka Pamilya nga Manag-ubang 
Nagtrabaho (62313); hulagway 1-52, Si David Mipatay kang Goliath (Pakete 
sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 112; 62073). 

6. Himoa ang gikinahanglang mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga kalihokan 
sa pagpalambo nga gusto nimong gamiton. 

Pahinumdom ngadto sa titser: Magmabination ngadto sa mga pagbati ni bisan kinsang 
mga bata sa imong klase nga dunay mga depekto sa lawas. Pokus sa mga butang nga 
mabuhat sa ilang mga lawas, dili sa ilang mga depekto. 

Pag-imbitar og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo. 
Pil-a ang mga papel nga may mga ngalan sa mga bata ug ibutang kini sa usa ka sudlanan 
o diha sa salug. Ipagamit sa usa ka bata ang pasol o ang iyang kamot aron sa pagkuha og 
usa sa mga papel. Hangyoa ang bata kansang ngalan maoy nabunutan sa pagbarug tapad 
nimo. Sultihi ang klase og butang nga maayong mahimo niining bataa o gikat-unan niyang 
buhaton. Sublia hangtud nga ang kada bata adunay higayon nga makapili og usa ka nga-
lan ug nakasulti ka og butang bahin sa kada bata. Pahalipayi ang mga bata sa unsay ilang 
mahimo ug sa gikat-unan nga buhaton. 

Ang Atong mga Lawas Makahimo og Daghang mga Butang 
Kantaha ang "Ako Anak sa Dios" [I Am a Child of God] (Songbook sa mga Bata, p. 2) uban 
sa mga bata. 
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Ako anak sa Dios, 
Gipadala dinhi, 
Panimalay, ginikanan, 
Ako gihatagan. 
Agaka 'ko, tudloi 'ko, 
Unsay buhaton. 
Nga makabalik 'ko sa 
Amahang Langitnon. 
• Kinsa man ang amahan sa inyong espiritu? 
• Kinsa man ang nagpadala kaninyo dinhi sa yuta aron makabaton og lawas? 
Ribyuha uban sa mga bata nga ang Langitnong Amahan nagplano nga kita moanhi sa 
yuta aron makabaton og mga lawas. Ipasabut nga gusto niya nga kita makakat-on sa pag-
buhat og daghang mga butang ginamit ang atong mga lawas ug gusto nga kita mogamit 
sa atong mga lawas sa sakto nga mga paagi aron kita mahimong mahisama kaniya. 
• Unsa man ang inyong mabuhat ginamit ang inyong mga kamot? inyong mga tiil? inyong 

ba-ba? inyong mga mata? 
Ipakita ang hulagway 1-5, Pamilya nga dunay Batang Masuso. 
• Unsa kaha sa inyong hunahuna ang mabuhat niini nga batang masuso? 
Ipangutana ang mosunod nga mga pangutana o susama nga mga pangutana aron mapa-
sabut pag-ayo sa daghang mga butang nga nakat-unang buhaton sa mga bata sukad sa 
mga batang masuso pa sila. 
• Ang batang masuso makalakaw ba? 
• Ang batang masuso makasulti ba? 
• Ang batang masuso makapakaon ba sa iyang kaugalingon? 
• Ang batang masuso maka-ilis ba sa iyang kaugalingon? 
• Ang batang masuso makahimo ba og usa ka pagbalintong? 
• Ang batang masuso makakanta ba og mga awit? 
• Ang batang masuso makasakay ba sa traysikol? 
Ipasabut nga ang mga bata nagtubo pa ug nga sila makakat-on ra sa pagbuhat og dag-
han pang mga butang. Sa tagsa-tagsa, ipakita ang mga hulagway 1-10, 1-38, 1-50, ug 
1-51. Paguniti sa usa ka bata ang usa ka hulagway samtang ang ubang mga bata mopa-
sabut kon unsay nahitabo diha sa hulagway. Human makabuhat ang mga bata, dayga sila 
sa mga butang nga ilang nailhan nga mabuhat sa atong mga lawas. 
Papilia ang kada bata og usa ka piraso nga papel nga may instruksyon nga nakasulat niini. 
Basaha og kusog ang instruksyon ug ipabuhat sa bata kon unsay gisulti niini. Papulipuliha 
ang kada bata. 
• Unsa man ang inyong nakat-unang buhaton kamo? 
• Unsa man ang gusto ninyong makat-unang buhaton kon modako na kamo? 
Sultihi ang mga bata nga ikaw mapasalamaton sa Langitnong Amahan nga duna kitay 
mga lawas nga makahimo og daghan kaayong mga butang. 
Ang Langitnong Amahan Makatabang Kanato sa Paghimo og Daghang mga Butang 
Sultihi ang mga bata nga usahay hangyoon kita sa pagbuhat og mga butang nga malisud. 
• Unsa man ang inyong nasulayan na nga lisud? 
• Kinsa man ang makatabang kanato aron makat-on sa pagbuhat niining mga butanga? 

(Mga ginikanan, mga igsoong lalaki ug babaye, mga titser.) 
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• Kang kinsa kita makaampo alang sa panabang kon kinahanglan kitang mobuhat og 
butang nga lisud? (Langitnong Amahan.) 

Ipasabut nga si Jesukristo makatabang usab kanato kon ang mga butang lisud buhaton. 
Ipakita ang hulagway 1-52, Si David Mipatay kang Goliath, ug isaysay ang istorya ni David 
ug ni Goliath, ingon nga makita diha sa 1 Samuel 17. Ipasabut nga si Jesus mitabang 
kang David sa pagbuhat og usa ka lisud nga butang. 
• Kinsa man ang nanghadlok sa kasundalohan nga mga Israelite? (Tan-awa sa 1 Samuel 

17:4-8.) 
• Kinsa man ang gisaligan ni David nga motabang kaniya? (Tan-awa sa 1 Samuel 17:37.) 
Ipadayag nga ikaw mapasalamaton kaayo sa Langitnong Amahan alang sa imong lawas 
ug sa daghang mga butang nga mabuhat niini. Awhaga ang mga bata sa paghangyo sa 
Langitnong Amahan sa pagtabang kanila sa paggamit sa ilang mga lawas sa pagbuhat og 
maayong mga butang. 

Pagpili og pipila niining mga kalihokan nga gamiton sa panahon sa leksyon. 
1. Uban sa mga bata, kantaha ang "Makalingaw nga Buhaton" [Fun to Do] (Songbook sa 

mga Bata, p. 129) ug buhata ang tukma nga mga aksyon. Pasugyota ang mga bata og 
mga aksyon alang sa dugang nga mga bersikulo. 

2. Hatagi ang mga bata og papel ug mga krayola ug padrowinga ang kada bata og usa o 
daghan pang mga butang nga iyang mabuhat. Isulat ang Makahimo ko og daghang mga 
butang sa kada papel sa bata. 

3. Tabangi ang mga bata nga makadesisyon kabahin sa butang nga ilang mahimo diha sa 
balay aron sa pagtabang sa usa ka tawo, sama sa pag-andam sa lamesa, pagsilhig sa 
salog, o pagpakaon sa binuhi. Pahinumdumi sila sa pagsulti sa ilang mga ginikanan 
mahitungod niini human sa Primary aron nga ang ilang mga ginikanan makatabang nila 
nga mahinumduman ang pagbuhat niini. 

4. Sublia ang pipila ka angay nga mga kalihokan diha sa mga leksyon 16 hangtud sa 20. 

1. Pabaruga ang mga bata ug ipakanta ang mosunod nga mga pulong ngadto sa tuno sa 
"Kausa may Snowman" [Once There Was a Snowman] (Songbook sa mga Bata, p. 121). 
Paggamit og mga aksyon nga magpungko alang sa unang bersikulo ug mga aksyon 
nga maghiwatid alang sa ikaduhang bersikulo. 
Kaniadto sa bata pa, bata, 
Kaniadto ako gamay pa. 
Karon ako dako, dako, dako, 
Karon ako dako, taas na! 
Pasultiha ang mga bata bahin sa mga butang nga ilang nakat-unang buhaton sukad pa 
sa ilang pagkabatang masuso. 

2. Pagpakita og usa ka aksyon sama sa paglukso, pagpakpak, o paglayat, ug hangyoa 
ang mga bata sa paghingalan sa unsay imong gibuhat. Dayon ipabuhat sa mga bata 
ang samang aksyon. Hatagi ang kada bata og higayon sa pagpakita og usa ka aksyon. 
Ipasulti sa ubang mga bata kon unsa ang maong aksyon ug dayon ipasundog kini. 
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Nahisakop Ako sa usa 
ka Pamilya 

Leksyon 11 

Aron sa pagtabang sa kada bata nga makasabut nga ang Langitnong Amahan nagplano 
alang sa kada usa kanato nga mahisakop sa usa ka pamilya nga nagkinahanglan ug nag-
higugma nato. 

1. Tun-i sa mainampoong paagi ang Lucas 1:26-35. 
2. Ilailaha ang mga pamilya sa mga bata diha sa imong klase ug pangandam sa paghisgot 

og butang nga positibo nga nahitabo sa kada usa, sama sa usa ka bag-o pang natawo 
nga bata, usa ka igsoong lalaki o babaye nga naa sa misyon, o usa ka outing sa pamilya. 

3. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia. 
b. Tsok ug papas. 
c. Hulagway 1-5, Pamilya nga dunay Batang Masuso (62307); hulagway 1-7, Usa ka 

Mahigugmaon nga Pamilya; hulagway 1-16, Ang Pagkahimugso (Pakete sa mga 
Hulagway sa Ebanghelyo 201; 62495); hulagway 1-23, Usa ka Salag nga dunay mga 
Kuyabog; hulagway 1-51, Usa ka Pamilya nga Nagtinabangay sa Pagtrabaho (62313); 
hulagway 1-53, Kalingawan sa Pamilya (62384). 

4. Himoa ang gikinahanglang mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga kalihokan 
sa pagpalambo nga gusto nimong gamiton. 

Pahinumdom ngadto sa titser: Magmabination ngadto sa mga kahimtang sa pamilya sa mga 
bata diha sa imong klase. Tabangi ang mga bata nga makasabut nga ang importanting bu-
tang mahitungod sa usa ka pamilya dili ang gidaghanon sa mga tawo diha sa pamilya, pero 
nga ang mga sakop sa pamilya naghigugmaay sa usag usa ug nag-atiman sa usag usa. 

Pag-imbitar og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo. 
Ipakita ang hulagway 1-23, Usa ka Salag nga dunay mga Kuyabog. Pasultiha ang mga 
bata kabahin sa hulagway ug ipaila kanila ang mga langgam ug ang salag. 
• Kinsa man ang naghimo sa salag alang sa mga kuyabog? 
• Ngano kaha nga ang mga kuyabog nagkinahanglan man og usa ka inahan ug amahan 

aron sa pag-atiman kanila? (Aron sa pagpakaon kanila, sa pagpabilin kanila nga 
mainitan, ug sa pagpanalipod kanila gikan sa peligro.) 

• Kon ang mga kuyabog magkadako na ug magkalig-on na, kinsa man ang motudlo nila 
sa paglupad? 

Ipasabut nga ang mga kuyabog nahisakop sa usa ka pamilya nga motabang sa pag-atiman 
sa ilang mga panginahanglan. 
Nahisakop Ko sa usa ka Pamilya 
• Kamo ba dunay usa ka pamilya? 
• Nganong nagkinahanglan man kamo og usa ka pamilya nga moatiman kaninyo? 
Ipakita ang hulagway 1-5, Pamilya nga dunay Batang Masuso. Ribyuha kon giunsa sa 
Langitnong Amahan pagplano alang sa kada usa kanato nga moanhi sa yuta ug mahimong 
kabahin sa usa ka pamilya. Ipasabut nga kon ang usa ka batang masuso mahimugso, ang 
batang masuso dili makaatiman sa iyang kaugalingon. Ang batang masuso dili makakaon o 
makailis nga siya ra. Nagkinahanglan kini og usa ka pamilya nga moatiman niya. 
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• Kinsa man ang nag-atiman kaninyo sa dihang nahimugso mo? 
• Unsa man ang pipila ka mga butang nga gibuhat sa inyong pamilya alang kaninyo sa 

dihang usa pa kamo ka batang masuso? 
• Unsa man ang pipila ka mga butang nga gibuhat sa inyong pamilya alang kaninyo 

karon? 
• Kinsa man ang nagplano alang kaninyo aron mahisakop sa usa ka pamilya? 
Tabangi ang mga bata nga makasabut kon unsa ka malipayon ang ilang mga pamilya sa 
dihang sila nahimugso. Ipasabut og maayo kon unsa sila kamahal sa ilang mga ginikanan 
ug sa ubang mga sakop sa pamilya ug gusto nga sila magmalipayon. 
Tabangi ang mga bata nga mokanta o mosulti sa mga pulong sa "Ako Anak sa Dios" 
[I Am a Child of God] (Songbook sa mga Bata, p. 2). 
Ako anak sa Dios, 
Gipadala dinhi, 
Panimalay, ginikanan, 
Ako gihatagan. 
Agaka 'ko, tudloi 'ko, 
Unsay buhaton. 
Nga makabalik 'ko sa 
Amahang Langitnon. 
Ipakita ang hulagway 1-16, Ang Pagkahimugso, ug ipasabut nga si Jesus natawo sa usa 
ka pamilya sa dihang mianhi siya sa yuta (tan-awa sa Lucas 1:26-35). 
• Kinsa man ang mga tawo nga naa niini nga hulagway? 
• Kinsa man ang inahan ni Jesus? 
• Kinsa man ang amahan ni Jesus? (Pahinumdumi ang mga bata nga ang Langitnong 

Amahan mao ang amahan ni Jesus; si Jose usa ka maayo nga tawo nga gipili sa 
Langitnong Amahan aron sa pag-atiman kang Maria ug ni Jesus.) 

• Unsa kaha sa inyong hunahuna ang gibati nila ni Maria ug Jose kabahin kang Jesus? 
• Unsa kaha sa inyong hunahuna ang gibuhat nila ni Maria ug Jose aron sa pag-atiman 

sa batang si Jesus? 
• Kinsa man ang nagplano alang 'kang Jesus aron makabaton og usa ka pamilya nga 

mohigugma ug moatiman kaniya? 
Ang Langitnong Amahan ug si Jesus Naghigugma sa Kada Pamilya 
Ipakita ang hulagway 1-7, Usa ka Mahigugmaon nga Pamilya. Ipasabut nga ang pipila ka 
mga pamilya adunay usa ka inahan ug usa ka amahan, ug ang pipila ka mga pamilya du-
nay usa lang ka ginikanan. Ang pipila ka mga pamilya dunay usa ka apohan o laing tawo 
nga nagtabang sa pag-atiman sa mga bata. Ang pipila ka mga pamilya dunay daghang 
mga anak, samtang ang ubang mga pamilya dunay usa ra ka anak o walay mga anak. 
Tabangi ang mga bata nga makasabut nga ang kada pamilya managlahi ug ang 
Langitnong Amahan ug si Jesus naghigugma sa kada pamilya. 
Imbitara ang kada bata sa pagsulti kabahin sa iyang pamilya. Kausa lang sa usa ka higa-
yon, tabangi ang kada bata sa pagdrowing og mga tukog nga naghulagway og mga tawo 
diha sa pisara aron sa pagrepresentar sa mga sakop sa iyang pamilya. Ipasulti og kusog sa 
bata ang ngalan sa kada sakop sa pamilya ug dayon ipaihap ang mga sakop sa pamilya. 
Kon mahuman na ang kada bata, ipaambit sa klase ang butang nga imong nahibaloan 
kabahin sa pamilya sa bata. 
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Ang Langitnong Amahan ug si Jesus Gusto nga ang mga Sakop sa Pamilya 
Mopakita og Gugma alang sa Usag Usa 

Tabangi ang mga bata sa pagkanta o sa pagsulti sa mga pulong sa "Malipayon nga 
Pamilya" [A Happy Family] (Songbook sa mga Bata, p. 104). 
Gimahal ko si mama. 
Gimahal namo's papa; 
Gimahal sab 'mi niya, 
Malipayon ang pamilya. 
(Gikan sa Merrily We Sing, © 1948, 1975 sa Pioneer Music Press, Inc. [usa ka dibisyon sa 
Jackman Music], Gigamit nga may pagtugot.) 
• Giunsa ninyo pagkahibalo nga ang inyong pamilya naghigugma kaninyo? 
• Unsa man ang inyong gibuhat aron sa pagpakita ngadto sa inyong mga sakop sa 

pamilya nga inyo silang gihigugma? 
Ipakita ang hulagway 1-53, Kalingawan sa Pamilya. 
• Kini ba usa ka malipayon nga pamilya? Giunsa man ninyo sa pagkahibalo? 
• Unsa man ang gusto ninyong buhaton sa inyong pamilya? 
• Kon ang kada usa mabination ngadto sa usag usa, unsa may inyong bation? 
Ipakita ang hulagway 1-51, Usa ka Pamilya nga Manag-ubang Nagtrabaho. 
• Unsa man ang gibuhat niini nga pamilya? 
• Unsa man ang inyong gibuhat aron sa pagtabang sa inyong pamilya? 
• Unsa man ang inyong bation kon motabang kamo sa mga sakop sa inyong pamilya? 
Pahunahunaa ang mga bata og lainlaing mga paagi nga ilang matabangan ang ilang mga 
pamilya sa balay, sama sa pagpunit sa ilang mga dulaan, pagpakigdula uban sa gamayng 
bata, o sa pagtabang sa paghugas sa mga plato. Ipabuhat sa mga bata ang ilang mga 
ideya. Awhaga ang mga bata sa pagtabang sa ilang mga pamilya nianang semanaha. 
Ipaambit ang imong mga pagbati sa pagpasalamat ngadto sa Langitnong Amahan alang 
sa mga panalangin nga mahimong kabahin sa usa ka pamilya. 

Pagpili og pipila niining mga kalihokan nga gamiton sa panahon sa leksyon. 
1. Kantaha pag-usab ang "Malipayon ang Pamilya" [A Happy Family], Pagpili og upat ka 

mga bata nga maoy magsilbing pamilya diha sa kanta. Pakupta sila og mga pahibalo 
aron sa pagpaila kon hain nga sakop sa pamilya ang girepresentar sa kada usa. Barug 
sa luyo sa upat ka mga bata ug itudlo ang tukmang ulo sa bata samtang ikaw nagkanta 
o nagsulti sa mga pulong uban sa mga bata. Sublia ang kanta, nga magtugot sa ubang 
mga bata nga magsilbi nga mga sakop sa pamilya. Padayon hangtud ang kada bata 
mahatagan og higayon. 

2. Sultihi ang mga bata mahitungod sa mga panudlo ni Haring Benjamin ngadto sa mga 
pamilya, ingon nga makita diha sa Mosiah 4:14-15. Basaha og kusog ang katapusang 
katunga sa bersikulo 15. Pasugyuta ang mga bata og mga paagi diin ang mga sakop sa 
pamilya mahimong mohigugma ug moserbisyo sa usag usa. 

3. Tabangi ang mga bata sa pagbuhat sa mosunod nga dula ginamit ang mga tudlo: 
Ang Akong Pamilya 
Nia ang akong gwapang mama (tudloa ang unang tudlo); 
Nia ang akong taas nga papa (tudloa ang tunga-tungang tudlo). 
Nia ang akong magulang nga babaye (tudloa ang tudlo para sa singsing), 
Ug dili lang na kay mao ra. 
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Nia ang manghud nakong lalaki (tudloa ang kumingking), 
Nga gamay pa kaayo. 
Kinsa man kining laing tawo (tudloa ang kumagko)? 
Siyempre kahibalo na mo nga ako kini. 
Tan-awa, usa, duha tulo, upat, lima (hikapa ang kada tudlo samtang nag-ihap ka), 
Mahimong usa ka nindot kaayo nga pamilya! 
Tabangi ang kada bata sa pagpataas sa tukmang gidaghanon sa mga tudlo aron sa 
pagrepresentar sa gidaghanon sa mga tawo sa iyang pamilya (kon ang pamilya sa bata 
dunay sobra pa sa napulo ka mga tawo, patabanga ang laing bata). Tabangi ang kada 
bata sa pagsubli sa katapusang duha ka mga linya sa bersikulo, nga mag-ihap hangtud 
sa gidaghanon sa mga tawo sa iyang pamilya sa dili pa moingon og "makahimo og usa 
ka nindot kaayo nga pamilya!" 

1. Ipakita ang hulagway 1-23, Usa ka Salag nga dunay mga Kuyabog. Tabangi ang mga 
bata sa paghimo sa mga aksyon sa "Birds in the Tree" (Children's Songbook, p. 241) 
samtang mokanta ka o mosulti sa mga pulong: 
Makakita kita og gamayng salag (isawod og dungan ang mga kamot) 
Diha sa mga sanga sa usa ka kahoy (ipataas ang mga bukton nga magporma og lingin 
ibabaw sa ulo). 
Atong iphon ang mga itlog sa sulod; 
Dunay usa, duha, tulo (ipataas ang usa, duha, ug tulo ka mga tudlo). 
Ang inahan nga langgam naglumlum diha sa salag (isawod ang walang kamot, ibutang 
ang tuong kamot sa ibabaw) 
Aron mapiso ang mga itlog, kanang tulo gyud (ipataas ang tulo ka mga tudlo). 
Ang amahan nga langgam naglupad-lupad sa palibut (ilihok-lihok ang mga bukton sa 
porma nga maglupad) 
Aron sa pagbantay sa iyang pamilya. 

2. Isulti ang mga pulong sa "Here We Are Together" (Children's Songbook, p. 261). 
Kita nagkatigum, nagtigum, nagtigum; 
Oh, kita nagkatigum dinhi's pamilya. 
Si papa ug mama ug ate ug kuya; 
Oh, kita nagkatigum karong adlawa. 

3. Tabangi ang mga bata sa pagbuhat sa mga aksyon sa mosunod nga bersikulo samtang 
imong isulti ang mga pulong: 
Ang Akong Pamilya 
Sama sa mga langgam sa taas sa kahoy (ikapakapa ang mga bukton sama sa mga pako), 
Duna koy akong kaugalingong pamilya (tudloa ang kaugalingon). 
Gipakaon ko nila (pakaaron-ingnon nga magkaon) 
Ug gitudloan sa pagdula (lukso), 
Aron ko luwas ug malipayon sa tibuok adlaw (pahiyum og dako). 

4. Isulti ang mosunod nga mga pulong o kantaha kini sa bisan unsa ngatuno nga moangay: 
Si Mama naghigugma kanimo, si Mama naghigugma kanimo. 
Si Papa usab, si Papa usab. 
Ang mga tawo sa imong pamilya, ang mga tawo sa imong pamilya, 
Matinud-anong naghigugma kanimo matinud-anong naghigugma kanimo. 
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Gihigugma Nako ang 
Akong mga Igsoon 

Leksyon 11 

Katuyoan Aron sa pag-awhag sa kada bata sa pagpakita og gugma alang sa iyang mga igsoong la-
laki ug babaye. 

Pagpangandam 1. Tun-i sa mainampoong paagi ang Exodo 1:22-2:10. 
2. Inubanan sa pagtugot sa inyong presidente sa Primary, Imbitara ang usa ka inahan sa 

pagdala sa iyang batang masuso ngadto sa klase. Hangyoa siya sa pagsulti kabahin 
kon giunsa niya sa pag-atiman ang batang masuso, lakip na ang mga butang nga 
gibuhat niya ug sa iyang pamilya aron magpabiling luwas ang batang masuso. Awhaga 
siya sa pagsulti kabahin sa gugma nga iyang gibati alang sa iyang batang masuso. Kon 
walay inahan nga dunay batang masuso, mahimo kang modapit og usa ka inahan nga 
motunga nga magdala og mga hulagway sa iyang anak isip usa pa ka batang masuso. 

3. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia. 
b. Usa ka monyeka nga batang masuso. 
c. Hulagway 1-2, Si Moises diha sa Kabugangan (Pakete sa mga Hulagway sa 

Ebanghelyo 106; 62063); hulagway 1-13, Si Joseph Smith (Pakete sa mga Hulagway 
sa Ebanghelyo 400; 62449). 

4. Himoa ang gikinahanglang mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga kalihokan 
sa pagpalambo nga gusto nimong gamiton. 

Pahinumdom ngadto sa titser: Samtang maghatag ka niini nga leksyon, magmabination sa 
mga pagbati sa mga bata diha sa imong klase kinsa walay mga igsoong lalaki o babaye. 

Mga Kalihokan 
sa Pagkat-on 
Pang-atensyon 
nga Kalihokan 

Istorya 

Pag-imbitar og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo. 
Ipailaila ang inahan ngadto sa klase ug ipasulti niya ngadto sa mga bata ang kabahin sa iyang 
batang masuso. Papangutan-a ang mga bata ngadto sa inahan og mga pangutana kabahin sa 
batang masuso. Himoa nga ang inahan mopasabut kon unsa ka mahinamon ang pamilya nga 
makabaton og usa ka bag-ong batang masuso nga moabut sa ilang panimalay. 
Makahigugma Kita sa Atong mga Igsoong Lalaki ug Babaye 
• Kamo ba dunay usa ka igsoon nga lalaki o babaye nga batang masuso? 
Pasultiha ang mga bata nga dunay igsoong lalaki o babaye nga batang masuso kabahin 
sa maong bata ug pasultiha kon giunsa sa ilang mga pamilya pagpangandam alang sa 
bag-ong batang masuso. 
• Kamo ba dunay mga magulang nga lalaki o babaye? 
Pasultiha ang mga bata og makadiyot kabahin sa ilang mga igsoong lalaki ug babaye. 
Pahinumdumi ang mga bata nga imong nahisgutan sa miaging leksyon ang kabahin kon 
sa unsa nga paagi nga ang tanang mga pamilya managlahi. Ang pipila ka mga tawo du-
nay daghan kaayong mga igsoong lalaki ug babaye, ug ang uban dunay gamay lang o 
gani wala gyud. Bisan pila pa man ka mga igsoong lalaki o babaye nga aduna kita, kina-
hanglan nato silang higugmaon ug magmabination ngadto kanila. 
Ipakita ang hulagway 1-13, Si Joseph Smith, ug ipasabut nga si Propeta Joseph Smith, 
ang unang Presidente sa Simbahan, dunay igsoong lalaki nga ginganlan og Hyrum kinsa 
gihigugma gyud niya pag-ayo. Sila si Hyrum ug Joseph suod kaayo nga mga amigo ug 
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nagtinabangay sa usag usa sa tibuok nilang kinabuhi. Sa imong kaugalingong mga pu-
long, isaysay ang mosunod nga istorya kabahin sa usa ka higayon sa dihang si Hyrum 
mitabang ni Joseph: 
Sa dihang si Joseph Smith usa pa ka bata, nasakit siya og grabe. Nataptan siya og hilabi-
han ka sakit nga impeksyon sa bitiis. Ang iyang mama nasakit tungod sa pag-atiman kani-
ya sa adlaw ug gabii ug gikinahanglan nga mopahulay. Ang magulang nga lalaki ni Joseph 
nga si Hyrum mihangyo kon pwede ba niyang pulihan ang iyang mama. Ang mga ginika-
nan ni Hyrum nasayud nga makasalig sila kaniya sa pag-atiman pag-ayo kang Joseph, 
mao nga miuyon sila. Si Hyrum nagpabilin sa kiliran sa nag-antus niya nga igsoon hapit sa 
tanang higayon sulod sa pipila ka mga adlaw. lyang gikuptan ang bitiis ni Joseph sa iyang 
mga kamot, nga mao ray bugtong paagi nga iyang mapakalma ang hilabihan nga ka sakit. 
• Giunsa ninyo pagkahibalo nga si Hyrum naghigugma sa iyang igsoon nga si Joseph? 
Ipasabut nga usa ka paagi nga mapakita nato ang gugma alang sa atong mga igsoong 
lalaki ug babaye mao ang pagtabang kanila. 
Makatabang Kita sa Atong mga Igsoong Lalaki ug Babaye 
• Sa unsang paagiha man ninyo matabangan ang inyong mga igsoong lalaki ug babaye? 
• Sa unsang paagiha man kamo matabangan sa inyong mga igsoong lalaki ug babaye? 
Paghulagway og pipila ka mga aksyon nga nagpakita kon unsa kaha ang buhaton sa mga 
bata ngadto sa ilang mga igsoong lalaki ug babaye. Ipataas sa mga bata ang ilang ku-
magko kon ang aksyon maoy usa ka paagi sa pagtabang sa usa ka igsoong lalaki o baba-
ye, ipaubos ang ilang kumagko kon ang aksyon wala magtabang sa usa ka igsoong lalaki 
o babaye. Mahimo nimong gamiton ang pipila sa mosunod nga mga ideya: 
• Mopahulam sa inyong bag-ong dulaan ngadto sa inyong igsoong babaye. 
• Mohulam sa bola sa inyong igsoong lalaki nga dili mananghid kaniya. 
• Motabang sa inyong igsoong babaye sa pagpunit sa iyang mga dulaan. 
• Mananghid sa inyong igsoong lalaki nga modula sa iyang bola. 
• Mobalibad sa pagpakigdula sa inyong igsoong babaye. 
• Magmabination kon ang inyong igsoong lalaki magul-anon. 
• Makigdula sa inyong igsoong babaye kon masulub-on siya. 
Makatabang kita sa atong mga igsoong lalaki ug babaye nga batang masuso 
Ipasabut nga usahay lisud kon ang usa ka bag-ong batang masuso natawo ngadto sa usa 
ka pamilya tungod kay ang batang masuso makakuha og dakong panahon ug atensyon sa 
mga ginikanan. Tabangi ang mga bata nga makasabut nga bisan tuod kon ang mga ginika-
nan mahimong bisi sa bag-ong batang masuso, ila gihapong gihigugma ang uban pa nilang 
mga anak. Pahinumdumi ang mga bata nga ang usa ka batang masuso nagkinahanglan og 
tabang hapit sa tanang butang, samtang ang mas dagko na nga mga anak (sama nianang 
naa sa imong klase) makahimo na og daghang mga butang alang sa ilang kaugalingon ug 
alang sa usa ka igsoong lalaki ug babaye nga batang masuso. 
• Unsaon man ninyo sa pagtabang ang inyong mga ginikanan nga dunay giatiman nga 

igsoon ninyong lalaki ug babaye nga mga masuso? 
Ipakita sa mga bata kon unsaon sa pagkugos sa monyeka nga batang masuso sa mai-
nampingong paagi. Tudloi sila og usa ka simpol nga kanta nga pangkatulog o kantaha ang 
"Ako Anak sa Dios" [Songbook sa mga Bata, p. 2) samtang nagpulipuli sila sa pagkugos 
sa monyeka. 
Ako anak sa Dios, 
Gipadala dinhi, 
Panimalay, ginikanan, 
Ako gihatagan. 
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Agaka 'ko, tudloi 'ko, 
Unsay buhaton. 
Nga makabalik 'ko sa 
Amahang Langitnon. 
Ipasabut nga si Moises adunay usa ka magulang nga igsoong babaye nga naghigugma 
kaniya ug mitabang kaniya sa dihang batang masuso pa siya. Ginamit ang hulagway 1-2, 
Si Moises diha sa Kabugangan, ribyuha ang istorya sa batang si Moises, ingon nga makita 
diha sa Exodo 1:22-2:10. Ipasabut og maayo kon giunsa ni Miriam pagbantay ang iyang 
igsoong lalaki nga batang masuso. 
• Giunsa man pagtabang ni Miriam ang batang masuso nga si Moises? 
Ipakigbahin ang imong mga pagbati kabahin sa kaimportante sa mga igsoong lalaki ug 
babaye nga magtinabangay ug maghigugmaay sa usag usa. Kon posible, pagpakigbahin 
og usa ka personal nga kasinatian sa pagkabata sa dihang ikaw ug ang imong igsoong 
lalaki o babaye nagtinabangay sa usag usa. Pahinumdumi ang mga bata nga kon kita 
motabang sa atong mga igsoong lalaki ug babaye kita nagpakita sa atong gugma alang 
kanila. Ipadayag kon unsa ikaw ka mapasalamaton ngadto sa Langitnong Amahan sa 
pagpahimutang nato diha sa mga pamilya. 

Pagpili og pipila niining mga kalihokan nga gamiton sa panahon sa leksyon. 
1. Hatagi ang mga bata og papel ug mga krayola o mga lapis, ug padrowinga sila og mga 

hulagway sa ilang mga igsoong lalaki ug babaye. Papulipuliha ang mga bata sa pagpakita 
sa ilang mga hulagway ug sa pagsulti kabahin sa ilang mga igsoong lalaki ug babaye. 
Awhaga ang mga bata sa pagsulti og mga butang nga gusto nilang buhaton uban sa 
ilang mga igsoong lalaki ug babaye. 

2. Pagbaton og usa ka litrato sa kada bata sa batang masuso pa sila ug ipatag-an sa mga 
bata kon si kinsa ang kada bata nga gipakita. (Siguroha sa pag-uli sa mga litrato ngadto 
sa mga ginikanan nga walay guba.) Pahinumdumi ang mga bata kinsa dunay magulang 
nga mga igsoong lalaki ug babaye nga ang ilang mga igsoong lalaki ug babaye 
mitabang sa pag-atiman kanila sa dihang mga batang masuso pa sila. 

3. Kantaha o isulti ang mga pulong sa "Makalingaw nga Buhaton" [Fun to Do] (Songbook 
sa mga Bata, p. 129), nga maggamit sa mga hugpong sa mga pulong sama sa "Ang 
pagtabyog makalingaw" o "Ang pagtabang makalingaw." Usba ang mga aksyon ingon 
nga gisugyot sa mga pulong. 

4. Kantaha o isulti ang mga pulong sa unang bersikulo sa "Kon Kita Motabang" [When 
We're Helping] (Songbook sa mga Bata, p. 108), mga moilis sa ate o kuya alang sa 
mama, o kantaha ang ikaduhang bersikulo sa "Malipayon ang Pamilya" [A Happy 
Family] (Songbook sa mga Bata, p. 104). 

5. Pagdala og litrato sa imong kaugalingong pamilya ug sultihi ang mga bata kabahin sa 
imong mga igsoong lalaki ug babaye. Mahimong mopakigbahin ka og pipila ka 
malipayong mga kasinatian nga kauban sila. 

6. Ginamit ang mga props sama sa monyeka nga batang masuso, usa ka gamayng basket 
o kahon, usa ka habol, ug usa ka scarf, tabangi ang mga bata sa pagdrama sa istorya ni 
Miriam ug sa batang si Moises diha sa kabugangan. 

1. Pagbutang og gamay pero dali rang mailhan nga aytem nga pangbata diha sa usa ka 
bag o dakong sako. Ipakuot sa mga bata ang sulod niini nga dili magtan-aw ug 
pasulaya sila sa pagtag-an kon unsa ang maong butang pinaagi sa paghikap niini. 
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2. Kantaha o isulti ang mga pulong sa duha ka mga bersikulo sa "Malipayon ang Pamilya" 
[A Happy Family] (Songbook sa mga Bata, p. 104). Samtang nanganta kamo, 
pagkuptanay sa mga kamot ug mag-alirong uban sa mga bata, o paghimo og simpol 
nga mga aksyon nga moangay sa kanta. 

3. Tabangi ang mga bata sa paghimo sa mga aksyon sa mosunod nga dula ginamit ang 
mga tudlo samtang imong isulti ang mga pulong: 
Mao kini ang ginabuhat sa batang masuso: 
Pakpak - pakpak - pakpak - pakpak (ipakpak ang mga kamot)! 
Mao kini ang ginabuhat sa batang masuso: 
Peekaboo, kakita ko nimo (pagdula og peekaboo ginamit ang mga kamot)! 
Mao kini ang ginabuhat sa batang masuso: 
Kamang - kamang - kamang - kamang ("palakawa" ang mga tudlo diha sa hangin). 
Mao kini ang ginabuhat sa batang masuso: 
Tulog - tulog - tulog - tulog (idapat ang aping sa inakub nga mga kamot). 

4. Tabangi ang mga bata sa paghimo sa mga aksyon sa mosunod nga kalihokan ginamit 
ang bersikulo samtang inyong isulti ang mga pulong: 
Gamay nga Batang si Moises 
Gamay nga Batang si Moises dunay higdaanan nga sakayan (isawod ang usa ka kamot 
ug ibutang ang unang tudlo sa laing kamot diha niini). 
Ang iyang igsoong babaye nagtan-aw niya agi sa mga sagbut nga iyang gitagoan 
(li-li sa mga tudlo sa kamot nga nagsampong sa mga mata). 
Usa ka adlaw usa ka prinsesa ang nakakita kaniya (tambo, nga magtan-aw sa ubos) ug 
mikugos kaniya (pakaaron-ingnon nga mag-alsa og batang masuso); 
Siya miingon, "Dad-on ko kining bataa ug sa tanang kadaut manalipod kaniya" 
(pakaaron-ingnon nga nagpakatulog og bata sa mga bukton). 
(Gikan sa Fascinating Finger Fun ni Eleanor Doan. © 1951. Gigamit nga may pagtugot.) 
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Gihigugma Nako ang 
Akong Tibuok Pamilya 

Leksyon 11 

Katuyoan Aron sa pagtabang sa kada bata nga mobati og paghigugma alang sa tanang mga sakop 
sa pamilya. 

Pagpangandam 1. Tun-i sa mainampoong paagi ang Lucas 1:36-44, 56. 
2. Mga materyal nga gikinahanglan: 

a. Usa ka Biblia. 
b. Hulagway 1-7, Usa ka Mahigugmaon nga Pamilya; hulagway 1-18, Si Juan Bautista 

nga Nagbunyag kang Jesus (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 208; 62133); 
hulagway 1-54, Templo sa Salt Lake (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 502; 
62433), o usa ka hulagway sa lokal nga templo. 

3. Himoa ang gikinahanglang mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga kalihokan 
sa pagpalambo nga gusto nimong gamiton. 

Pag-imbitar og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo. 
Kantaha ang "Malipayon ang Pamilya" [A Happy Family] (Songbook sa mga Bata, p. 104) 
uban sa mga bata. 
Gimahal ko si mama. 
Gimahal namo's papa; 
Gimahal sab 'mi niya, 
Malipayon ang pamilya. 
Gimahal ko si ate. 
Gimahal namo's kuya; 
Gimahal sab 'mi niya, 
Malipayon ang pamilya. 
(Gikan sa Merrily We Sing, © 1948, 1975 sa Pioneer Music Press, Inc. [usa ka dibisyon sa 
Jackman Music]. Gigamit nga may pagtugot.) 
Pasultiha ang mga bata kabahin sa unsay ilang gibuhat uban sa ilang mga pamilya sa mi-
aging semana. Pahinganli sa kada bata ang usa sa iyang pamilya, sama sa papa, mama, 
igsoong lalaki, o igsoong babaye. 
• Kinsa pa man ang kabahin sa inyong pamilya? 
Ang mga Apohan, mga lyaan, mga Uyoan, ug mga lg-agaw Importanting Kabahin 
sa Atong mga Pamilya 
Ipakita ang hulagway 1-7, Usa ka Mahigugmaon nga Pamilya. 
• Sa unsang paagi nga kini nga pamilya sama sa inyong pamilya? 
• Sa unsang paagi nga kini nga pamilya lahi kay sa inyong pamilya? 
• Hain ang lola ug lolo niini nga hulagway? 
Ipasabut nga ang mga apohan mao ang mga ginikanan sa atong mga inahan ug mga 
amahan. Kitang tanan dunay mga apohan, bisan tuod nga usahay wala kaayo kita makaila 
kanila tungod kay namatay na sila o nagpuyo sila sa layo. 
• Pila man kaninyo ang nakaila sa inyong mga apohan? 
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• Ang inyo bang mga apohan nagpuyo sa duol o sa layo? 
• Unsa man ang ganahan ninyong buhaton uban kanila? 
Kantaha o isulti ang mga pulong sa unang duha ka mga bersikulo sa "Lola" 
[Grandmother] (Songbook sa mga Bata, p. "00" [200]), nga maggamit sa mosunod nga 
mga aksyon. Sublia kon gikagustohan, nga maggamit sa lolo agig hulip sa lola diha sa 
katapusang linya sa kada bersikulo. 
Ikaw mohalok (ibutang ang mga tudlo sa mga ngabil; unya kuhaon kini). 
Ikaw mogakos (gaksa ang kaugalingon). 
Mopahiyum ka kanako (pahiyum). 
Unta ang tanan nga bata (ituyhad og maayo ang mga bukton) 
Adunay lola nga sama nimo (tudlo). 
Ikaw mobasa (pakaaron-ingnon nga magkupot og libro). 
Ikaw mokanta (bukha og maayo ang ba-ba nga daw nagkanta). 
Gimahal mo gayud ako (isawod ang mga kamot diha sa ba-ba). 
Unta ang tanan nga bata (ituyhad og maayo ang mga bukton) 
Adunay lola nga sama nimo (tudlo). 
• Kinsa pa man ang naa sa inyong pamilya? (Mga iyaan, mga uyoan, ug mga ig-agaw.) 
Ipasabut sa daklit kon sa unsa nga paagi nga ang mga iyaan, mga uyoan, ug mga ig-agaw 
dunay kalabutan (pananglitan, ang inyong uyoan mao ang igsoong lalaki sa inyong inahan o 
amahan). Pasultiha ang mga bata kabahin sa ilang mga iyaan, mga uyoan, ug mga ig-agaw. 
Ipakita ang Biblia ug pahinumdumi ang mga bata nga atong mabasa niini nga libro ang 
kinabuhi ni Jesus. Abliha ngadto sa Lucas 1:36-44, 56 ug ipasabut nga sa wala pa mata-
wo si Jesus, si Maria mibisita sa iyang ig-agaw nga si Elisabet, kinsa nagpaabut usab nga 
manganak. Ang anak ni Elisabet ginganlan og Juan, ug siya ig-agaw ug amigo ni Jesus. 
Sa dihang sila si Juan ug Jesus midako na, gibunyagan ni Juan si Jesus. Ipakita ang 
hulagway 1-18, Si Juan Bautista Nagbunyag kang Jesus, ug ipatudlo sa mga bata sila si 
Jesus ug Juan. 
Ang mga Sakop sa Pamilya maoy Atong Maayong mga Higala 
Ipasabut nga ang tanang mga sakop sa atong pamilya mahimo natong maayong mga hi-
gala. Kon ikaw adunay usa ka paryente nga imong suod, sultihi ang mga bata kon unsay 
imong gibati kabahin niining tawhana. 
• Nganong ganahan man kamo nga makig-uban sa inyong pamilya? 
Kantaha pag-usab ang "Malipayon ang Pamilya" [A Happy Family] uban sa mga bata. 
Niining higayona iapil ang mga bersikulo para sa iyaan, uyoan, ig-agaw, ug mga apohan. 
• Unsa man ang inyong gibuhat uban sa inyong mga iyaan, mga uyoan, mga ig-agaw, 

ug mga apohan? 
Sultihi ang mga bata bahin sa usa ka reunion sa pamilya o sa laing higayon sa dihang ang 
inyong pamilya nagkapundok para sa usa ka espesyal nga okasyon. Pasultiha ang mga 
bata bahin sa mga salo-salo o mga pagbisita sa pamilya nga ilang mahinumduman. 
Ipasabut nga ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo nagplano para kanato nga makau-
ban ang atong mga pamilya hangtud sa kahangturan. Ipakita ang hulagway 1-54, Templo 
sa Salt Lake, o usa ka hulagway sa lokal nga templo. Ipasabut sa daklit nga kon kita ma-
minyo sa templo ug magpuyo nga matarung, makauban nato ang atong mga pamilya 
hangtud sa kahangturan. 
Sultihi ang mga bata bahin sa imong gugma alang sa imong mga sakop sa pamilya. 
Ipasabut og maayo nga ang atong mga pamilya usa ka panalangin ngari kanato. Awhaga 
ang mga bata nga mahimong mahigugmaon ug mabination ngadto sa ilang mga sakop 
sa pamilya. 
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Pagpili og pipila niining mga kalihokan nga gamiton sa panahon sa leksyon. 
1. Uban sa pagtugot sa inyong presidente sa Primary, hangyoa ang usa ka apohan sa usa 

sa mga bata, o usa ka tawo sa inyong ward kinsa usa ka apohan, sa pagbisita sa klase. 
Pasultiha ngadto sa mga bata ang bisita bahin sa iyang gugma para sa mga apo. 
(O mahimo kang modapit og usa ka iyaan, uyoan, o ig-agaw sa usa sa mga bata 
aron sa pagsulti bahin sa gugma para sa tanang mga sakop sa pamilya.) 

2. Pagdala og usa o daghan pang mga litrato sa imong pamilya, ilabi na kadtong naglakip 
sa mga apohan, mga iyaan, mga uyoan, o mga ig-agaw. Ipapangita sa mga bata kon 
asa ka ug si bisan kinsa nga ilang nailhan (sama sa imong kapikas o mga anak) diha sa 
mga litrato. Sultihi ang mga bata kabahin sa uban pang mga tawo nga naa diha sa mga 
litrato. 

3. Hatagi ang kada bata og usa ka tag nga may ngalan sa usa ka sakop sa pamilya diha 
niini, sama sa "Inahan," "Amahan," "Igsoong Lalaki," "Igsoong Babaye," "Lola," "Lolo," 
"Uyoan," "Iyaan," o "Ig-agaw." (Kon ikaw dunay gamay ra nga mga bata diha sa imong 
klase, gamita lang ang pipila niini nga mga ngalan; kon ikaw dunay daghang mga bata 
diha sa imong klase, sobra sa usa ka bata ang mahimong dunay pareho nga ngalan.) 
Paadtoa ang kada bata sa atubangan sa lawak samtang imong masulti ang ngalan diha 
sa iyang tag. Ipasabut nga ang mga pamilya importante ug gitunong nga mahimong 
magkauban. Paalironga ang mga bata ug magkinuptanay sa mga kamot. Hangyoa sila 
sa paghimo og pipila ka mga aksyon samtang nagkinuptanay sa mga kamot, sama sa 
paglubay-lubay sa ilang mga bukton, paglakaw diha sa lingin, ug sa pagkanta og 
"Malipayon ang Pamilya" [A Happy Family], 

4. Padrowinga ang kada bata og usa ka hulagway sa iyang mga apohan o ubang mga 
paryente. Labeli ang hulagway og Ang Akong mga Apohan o bisan unsa nga tukma. 

1. Paghimo og usa ka kahon o bag nga dunay usa ka kasingkasing diha niini nga 
nagrepresentar sa gugma. Paggunting og simpol nga mga hulagway o mga drawing 
nga nagrepresentar sa labing duol ug extended nga mga sakop sa pamilya. Pangutan-a 
ang mga bata, "Kinsa man ang naghigugma kaninyo?" Sa pagtubag sa mga bata, 
ibutang ang tukma nga mga hulagway diha sa kahon o sa bag usa sa matag higayon. 
Kon ang tanang mga hulagway naa na sa kahon o sa bag, iisa kini ug sultihi ang mga 
bata, "Ang tanan niining mga tawhana naghigugma gyud og maayo kaninyo." 

2. Ibutang ang mga ginunting sa mga sakop sa pamilya (tan-awa sa kalihokan 1, sa 
ibabaw) diha sa lamesa o sa salug. Patalikura o papiyunga ang mga bata samtang 
imong gikuha ang usa ka ginunting. Ipatag-an sa mga bata kon si kinsa ang nawala. 
Sublia sa makadaghan sigun sa imong gusto. Ibutang og balik ang tanang mga 
ginunting ug sultihi ang mga bata nga ang Langitnong Amahan gusto nga ang mga 
pamilya magkauban og usab uban kaniya, nga walay usa nga mawala. 

3. Kantaha ang "Kon Kita Motabang" [When We're Helping] (Songbook sa mga Bata, 
p. 108), nga maggamit sa mga ngalan sa extended nga mga sakop sa pamilya agig 
hulip sa mama. Ipa -pantomime sa mga bata ang mga butang nga ilang mabuhat aron 
sa pagtabang niini nga mga sakop sa pamilya. 
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Mga Pamilya Mahimong 
Magkauban Hangtud 

sa Kahangturan 

1. Tun-i sa mainampoong paagi ang Doktrina ug mga Pakigsaad 97:15-17 ug 124:37-41, 
Tan-awa usab sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo (31110), kapitulo 36, ug "Templo" diha 
sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan. 

2. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka kopya sa Doktrina ug mga Pakigsaad. 
b. Hulagway 1-5, Pamilya nga dunay Batang Masuso (62307); hulagway 1-7, Usa ka 

Mahigugmaon nga Pamilya; hulagway 1-54, Templo sa Salt Lake (Pakete sa mga 
Hulagway sa Ebanghelyo 502; 62433); mga hulagway sa uban pang mga templo kon 
anaa (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 505; 62434-62448, 62566-62569, 
62583-62601, 62613-62619); ang pahina sa mga drawing sa katapusan sa leksyon. 

3. Himoa ang gikinahanglang mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga kalihokan 
sa pagpalambo nga gusto nimong gamiton. 

Leksyon 
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Pag-imbitar og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo. 
Ipakita ang hulagway 1-54, Templo sa Salt Lake, ug mga hulagway sa pipila sa uban pang 
mga templo, lakip na sa templo diha sa inyong temple district, kon anaa. Tuguti ang mga 
bata sa pagsulti kon unsay ilang nahibaloan kabahin sa mga templo. 
• Nakakita na ba kamo og usa ka templo? 
• Unsa man ang inyong mahunahunaan kon makakita kamo og usa ka templo? 
Hisguti ang kaanindot sa mga templo, nga magtudlo sa mga spire, mga bintana, ug mga 
pultahan. Ipasabut nga sa gawas nga bahin sa bongbong sa kada templo mao ang mga 
pulong nga Ang Balay sa Ginoo. Ang mga miyembro sa Simbahan moadto sa templo aron 
makat-on kabahin sa Langitnong Amahan ug ni Jesus ug sa ilang gugma para kanato. 
Ipabutang sa mga bata ang ilang mga kamot sa ibabaw sa ilang mga ulo aron makahimo 
og usa ka spire sa templo. Hangyoa sila sa pagbarug og tul-id ug tisar ug magpakaaron-
ingnon nga sila maanindot nga templo. Dayon hangyoa sila sa paglingkod nga hilom. 
Ang templo usa ka sagrado nga dapit 
Ipasabut nga ang templo usa ka sagrado nga dapit (tan-awa sa D&P 97:15-17). Hangyoa 
ang mga bata sa pagsubli sa pulong sagrado. Kini nagpasabut nga ang templo usa ka es-
pesyal kaayo nga dapit diin ang tanan nagpahinumdom kanato mahitungod sa Langitnong 
Amahan ug ni Jesus. 
Sultihi ang mga bata nga kon motuman sila sa mga sugo sa Langitnong Amahan, maka-
adto sila sa templo inig ka dako na nila. Ipasabut nga sa templo maghimo kita og espes-
yal nga mga saad ngadto sa Langitnong Amahan aron sa pagsunod sa iyang mga sugo. 
Mahimo usab kita nga maminyo sa templo, ug mahimo kitang mabunyagan alang sa mga 
tawo kinsa wala pa mabunyagi samtang nagpuyo pa sila dinhi sa yuta. 
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Ipataas sa mga bata ang tulo ka mga tudlo ug ipasubli ang tulo ka mga butang nga ilang 
mabuhat sa templo inig ka dako na nila: 
"Sa templo makahimo ko og espesyal nga mga saad ngadto sa Langitnong Amahan." 
"Sa templo mahimo kong maminyo." 
"Sa templo mahimo kong mabunyagan alang sa uban." 
Pabaruga ug pakantaha ang mga bata o pasultiha sa mga pulong sa unang bahin sa 
"Gusto Kong Makita ang Templo" [I Love to See the Temple] (Songbook sa mga Bata, 
p. 99), nga maggamit sa mosunod nga mga aksyon: 
Gusto kong makita ug (ihugpong ang mga tudlo ug ipataas ang unang tudlo sa kada kamot 
aron makahimo og usa ka spire). 
Moadto sa templo (maglakaw-lakaw sa nahimutangan) 
Espiritu mabati (ibutang ang kamot ibabaw sa kasingkasing), 
Maminaw'g mag-ampo (ibutang ang kamot sa likod sa dalunggan, dayon ikyugpos ang 
mga bukton). 
(© 1980 ni Janice Kapp Perry. Gigamit nga may pagtugot.) 
Ipasabut nga tungod kay ang templo usa man ka sagrado nga dapit, magsul-ob kita og 
puti nga sinina kon naa kita sa sulod. Ang sinina nagpahinumdom kanato nga ang 
Langitnong Amahan ug si Jesus gusto nga kita limpyo ug putli ug sa kanunay mopili kon 
unsa ang matarung. 
• Unsa man ang kolor sa sinina nga inyong gisul-ob karon? 
• Unsa man ang kolor sa sinina nga inyong isul-ob sa sulod sa templo? 
Ipasabut nga tungod kay ang templo usa man ka sagrado nga dapit, magbinuotan kita 
kon naa kita sa sulod. Mohunghong kita ug mosulti og hinay. Ipahunghong sa mga bata 
ang, "Akong gihigugma ang Langitnong Amahan ug si Jesus." Ipasabut nga atong bation 
ang kalipay ug kalinaw diha sa templo tungod kay atong bation nga duol kita sa 
Langitnong Amahan ug ni Jesus. 
Isaysay ang mosunod nga istorya kabahin ni Presidente Lorenzo Snow sa imong kaugali-
ngong mga pulong: 
Si Lorenzo Snow nasayud nga sa dili madugay mamahimo siyang propeta sa Simbahan. 
Miadto siya sa templo, misul-ob sa iyang puti nga sinina, ug miluhod sulod sa usa ka espes-
yal nga lawak aron mag-ampo. Gusto niya nga sultihan siya sa Langitnong Amahan kon un-
say iyang kinahanglang buhaton aron sa pagpangulo sa Simbahan. Nagsige siya og ampo 
pero wala makadawat og tubag. Sa dihang mobiya na si Presidente Snow sa lawak diin siya 
nag-ampo, si Jesus nagpakita kaniya. Si Jesus nagsul-ob og nindot kaayo nga puti nga mga 
kupo ug hayag ug siga kaayong tan-awon nga maglisud gani si Presidente Snow sa pagtan-
aw kaniya. Makita nga si Jesus daw nagbarug ibabaw sa solidong bulawan. Gisultihan ni 
Jesus si Presidente Snow sa mga butang nga giampo niya nga angayng mahibaloan. 
• Ngano kaha sa inyong hunahuna nga si Presidente Snow nag-ampo man sulod sa 

templo imbis nga sa ubang mga dapit? (Tungod kay bation niya nga mas duol ngadto 
sa Langitnong Amahan ug ni Jesus sa sulod sa templo.) 

Ang mga Templo Motabang sa mga Pamilya nga Magkauban Hangtud sa Kahangturan 
Ipakita ang hulagway 1-5, Pamilya nga dunay Batang Masuso, ug hulagway 1-7, Usa ka 
Mahigugmaon nga Pamilya. Ipasabut nga ang mga templo makatabang sa mga pamilya 
nga magkauban hangtud sa kahangturan. Kon ang usa ka lalaki ug usa ka babaye maminyo 
sa templo ug motuman sa mga sugo, ang Langitnong Amahan misaad kanila nga mahimo 
silang magkauban ug uban sa tanan nilang mga anak hangtud sa hangtud. Ato kining gita-
wag nga ang pagka-sealed isip usa ka pamilya. 
• Kinsa man ang mga tawo diha sa inyong pamilya? 
• Unsa man ang inyong bation kon naa kamo uban sa inyong pamilya? 
• Sa unsa man nga paagi nga ang usa ka pamilya magkauban hangtud sa kahangturan? 
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Pasaligi ang mga bata nga ang Langitnong Amahan ug si Jesus naghigugma sa kada pa-
milya ug gusto nga ang kada pamilya magkaubang ma -sealed hangtud sa kahangturan. 
Ipasabut nga ang mga pamilya kinsa wala pa ma-sealed sa templo makapangandam sa 
ilang mga kaugalingon pinaagi sa pagtuman sa mga sugo sa Langitnong Amahan. Dayon 
makaadto sila sa templo aron ma-sea/ec/ isip usa ka pamilya. 
Uban sa mga bata, kantaha o isulti ang mga pulong sa koro sa "Mga Pamilya Mahimong 
Manag-uban sa Hangtud" [Families Can Be Together Forever] (Songbook sa mga Bata, 
p. 98) sa pipila ka mga higayon. 
Pamilya manag-uban sa hangtud 
Sa piano's Amahan. 
Buot kong pirming naa's akong pamilya, 
Gitudloan ko kon unsaon. 
Gitudloan ko's Ginoo. 
Makapangandam Ko sa Pag-adto sa Templo 
Pahinumdumi ang mga bata nga ang kada usa nga motuman sa mga sugo sa Langitnong 
Amahan mahimong makaadto sa templo. Ipakita ang pahina sa mga drawing nga gilakip 
sa katapusan sa leksyon ug pahisguti sa mga bata ang mga sugo nga gihulagway. 
Ipasabut nga ang pagsunod sa mga sugo motabang sa mga bata nga mahimong takus 
nga makaadto sa templo inig ka dako na nila. 
• Pag-ampo. 
• Sunda ang mga ginikanan. 
• Higugmaa ang usag usa. 
• Adto sa simbahan. 
• Bayad sa ikapulo. 
• Kaon og maayong mga pagkaon (sunda ang Pulong sa Kaalam). 
• Magmatinuoron. 
Ipaambit ang imong mga pagbati kabahin sa kaimportante sa mga pamilya nga magkau-
ban hangtud sa kahangturan ug kabahin sa mga panalangin sa templo. Pahinumdumi ang 
mga bata nga ang pagsunod sa ilang mga ginikanan ug ang pagsunod sa mga sugo sa 
Langitnong Amahan importante nga mga paagi aron sa pagpangandam sa pag-adto sa 
templo. 

Pagpili og pipila niining mga kalihokan nga gamiton sa panahon sa leksyon. 
1. Tabangi ang mga bata nga makasabut nga ang kahangturan usa ka taas nga panahon. 

Mahimo nimo silang sultihan nga mas taas pa kini kay sa panahon nga ilang hulaton 
hangtud sa sunod nilang adlawng natawhan o sa sunod nga holiday, mas taas pa kini 
kay sa panahon nga nabuhi ang kinatigulangang tawo nga ilang nahibaloan; mas taas 
pa kini kay sa pagbalik sa panahon nga buhi pa sila si Adan ug Eva. Ipasabut nga ang 
kahangturan nagpasabut nga kanang dili gayud matapos. 
Tabangi ang mga bata sa paghimo sa mga aksyon sa mosunod nga bersikulo samtang 
gisulti nimo ang mga pulong: 
Unsa ka Dugay ang Kahangturan? 
Unsa ka dugay ang kahangturan (tudloa ang ulo, nga daw naghunahuna)? 
Mas dugay pa kini kay sa usa ka tuig (ibutang ang kumo ubos sa suwang, nga 
magsagang sa siko ang laing kamot). 
Mas dugay pa kini kay sa mismong panahong gihulat (ibutang ang laing kumo ubos sa 
suwang, sagnga ang siko sa kamot) 
Nga ang Pasko moabut. 
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Unsa ka dugay ang kahangturan (tudloa ang ulo, nga daw naghunahuna)? 
Dili ingon gyud ka dugay sa paggahin (ikitoy pabalik-balik ang mga tudlo) 
Uban sa mga pamilya nga inyong gihigugma (gaksa ang kaugalingon), 
Kay kini dili gyud, dili gyud matapos! 

2. Uban sa pagtugot sa inyong presidente sa Primary, imbitara ang mga ginikanan sa usa 
ka bata diha sa imong klase aron sa pagpakigbahin sa ilang mga pagbati kabahin sa 
kaimportante nga ma-sealed sa templo. 

3. Pakopyahi ang pahina sa mga drawing nga naa sa katapusan sa leksyon para sa kada 
bata. Pakolori sa mga bata ang mga drawing. 

4. Uban sa pagtugot sa inyong presidente sa Primary, Pag-imbitar og usa ka pamilya sa 
inyong ward nga bag-ohay pa lang nga miadto sa templo aron ma-sealed sa pagsulti 
ngadto sa klase kabahin niana nga kasinatian. 

1. Tabangi ang mga bata sa paghimo sa mga aksyon sa mosunod nga bersikulo samtang 
nagsulti ka sa mga pulong: 
Usa ako ka Helper 
Karong dako na ko ug taas na (barug nga magkinto ug ituyhad gyud og maayo ang mga 
bukton pataas), 
Mahimo na kong maayong mag-aabag. 
Usa ka mag-aabag ngadtong papa (ipataas ang unang tudlo), 
Kinsa mabination ug buotan; 
Motabang ko kang mama (ipataas ang ikaduhang tudlo) 
Sa mga butang nga kinahanglan kong buhaton. 
Usa ka mag-aabag ngadto sa akong igsoong babaye (ipataas ang ikatulong tudlo), 
Ngadto usab sa igsoong lalaki (ipataas ang ikaupat nga tudlo); 
Usa ka helper ngadto sa tanan nakong matinud-anong mga higala (ipataas ang kumagko). 
Ug maningkamot kong mahimong mag-aabag ngadto sa Dios 
Pinaagi sa paghigugma sa uban sama sa iyang paghigugma nako (ikiyugpos ang mga 
bukton). 
Gusto kong mahimong usa ka mag-aabag ngadto sa tanan (ibukhad og dako ang mga 
bukton), 
Karong dako na ko ug taas na (barug nga magkinto ug ituyhad gyud og maayo ang mga 
bukton pataas). 

2. Tabangi ang mga bata sa paghimo sa mga aksyon sa mosunod nga kalihokan ginamit 
ang bersikulo samtang nagsulti ka sa mga pulong. Sublia sa makadaghan sigun sa 
imong gusto. 
Paalironga ang tanan nga magbarug, nga magkinuptanay sa mga kamot. Magkinuptanay 
sa mga kamot sa tibuok kalihokan. 
Nagpuyo kitang tanan uban sa Langitnong Amahan (paduolon ang tanan nga sikit gyud, 
nga magbutang sa mga kamot diha sa sentro sa lingin). 
Gipadala kita Niya dinhi sa yuta aron mabuhi (mokatag ngadto sa usa ka dakong lingin). 
Gihatagan kita Niya og mga pamilya nga maghigugma ug magtudlo kanato (moduol na 
usab nga sikit). 
Ang atong mga pamilya motabang kanato nga mopuyo pag-usab uban kaniya (mokatag 
na usab ngadto sa usa ka dakong lingin). 

3. Pag-andam og usa ka simpol nga outline sa usa ka templo diha sa papel aron 
makoloran sa mga bata. 
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Leksyon 27 
Aron sa pagtabang sa kada bata nga makasabut nga ang kanunay nga pag-ampo sa pa-
milya makatabang nga magpabilin ang usa ka pamilya nga duol ngadto sa Langitnong 
Amahan ug ngadto sa usag usa. 

1. Tun-i sa mainampoong paagi ang Alma 34:19-27 ug 3 Nephi 18:17-21. Tan-awa usab sa 
Mga Baruganan sa Ebanghelyo (31110), kapitulo 8. 

2. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Basahon ni Mormon. 
b. Ginunting 1-26, amahan; ginunting 1-27, inahan; ginunting 1-28, batan-ong babaye; 

ginunting 1-29, batan-ong lalaki nga naa sa pangmisyonaryong edad (ang susamang 
mga ginunting makita usab diha sa Primary Visual Aids Cutouts set 1). 

c. Hulagway 1-10, Pag-ampo sa Pamilya (62275); hulagway 1-15, Pagpanalangin sa 
Pagkaon; hulagway 1-44, Si Jesus Nagtudlo didto sa Kasadpang Katungang Bahin 
sa Kalibutan (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 316; 62380). 

3. Himoa ang gikinahanglang mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga kalihokan 
sa pagpalambo nga gusto nimong gamiton. 
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sa Pagkat-on 
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Pag-imbitar og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo. 
Hangyoa ang mga bata sa pagsulti kabahin sa butang nga ilang gihimo uban sa ilang 
mga pamilya. Hatagi ang kada bata og kahigayunan nga makatubag. Dayon ipakita ang 
hulagway 1-10, Pag-ampo sa Pamilya. 
• Unsa man ang gibuhat niini nga pamilya? 
Ipasabut nga kon mag-ampo kita isip usa ka pamilya, nagbuhat kita og butang nga gusto 
sa Langitnong Amahan ug ni Jesus nga atong buhaton. Ang pag-ampo isip usa ka pamil-
ya maoy gitawag og pag-ampo sa pamilya. 
Ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo Gusto nga Kita Mag-ampo uban sa Atong 
mga Pamilya 

Ipakita ang hulagway 1-44, Si Jesus Nagtudlo didto sa Kasadpang Katungang Bahin sa 
Kalibutan. Isaysay ang kabahin sa pagbisita ni Jesukristo sa mga Nephite ug nagsugo 
kanila nga mag-ampo, ingon nga gihulagway diha sa 3 Nephi 18:17-21. Pakit-a ang mga 
bata sa Basahon ni Mormon ug basaha og kusog ang 3 Nephi 18:21. Tabangi ang mga 
bata nga makasabut nga si Jesus gusto nga kita mag-ampo uban sa atong mga pamilya. 
Sama nga ang mga bata nga mga Nephite napanalanginan pinaagi sa pag-ampo sa 
pamilya, busa kita usab mapanalanginan pinaagi sa pag-ampo sa pamilya. 
Makahimo Kita og Pag-ampo sa Pamilya Kada Adlaw 
Ipasabut nga ang Langitnong Amahan ug si Jesus gusto nga kita mag-ampo uban sa atong 
mga pamilya kada buntag ug kada gabii. Sa kasagaran ang amahan o ang usa ka tawo nga 
maoy gibilinan sa katungdanan diha sa pamilya mohangyo sa usa ka tawo sa pag-ampo. 
Bisan kinsa sa pamilya makahimo sa pag-ampo sa pamilya. 
• Kanus-a man kita mag-ampo uban sa atong mga pamilya? 
• Kinsa man ang makahimo sa pag-ampo sa pamilya? 
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Kantaha o isulti ang mga pulong sa "Pag-ampo Alang sa Banay" [Family Prayer] 
{Songbook sa mga Bata, p. 101). 
Magliyok 'ta ug mangluhod 
Pag-ampo sa banay 
Ang Langitnong Amahan 
Atong pasalamatan. 
• Unsa man ang atong isulti diha sa mga pag-ampo sa pamilya? 
Ipasabut nga mosulti kita sa samang mga matang sa mga butang diha sa mga pag-ampo 
sa pamilya sama sa unsay atong gisulti sa atong kaugalingong mga pag-ampo sa buntag 
ug sa gabii. Pero diha sa pag-ampo sa pamilya mosulti kita kabahin sa mga butang nga 
may kalabutan sa tibuok pamilya, dili kay sa ato lang mga kaugalingon. 
Ribyuha ang mga butang nga atong gisulti samtang kita mag-ampo pinaagi sa pagsulti sa 
mga pulong sa ikaduhang bersikulo sa "I Pray in Faith" (Children's Songbook, p. 14). 
Magsugod ko pinaagi sa pag-ingon og "Mahal namong Langitnong Amahan"; 
Magpasalamat ko kaniya sa mga panalangin nga iyang gipadala; 
Dayon mapainubsanong mangayo kaniya sa mga butang nga akong gikinahanglan, 
Sa pangalan ni Jesukristo, Amen. 
(© 1987 ni Janice Kapp Perry. Gigamit nga may pagtugot.) 
• Unsa man ang atong isulti sa sinugdanan sa usa ka pag-ampo? 
• Unsa man ang atong isulti sa katapusan sa usa ka pag-ampo? 
• Unsa man ang buhaton sa uban samtang nag-ampo? 
Ipasabut nga ang pag-ingon og "amen" sa katapusan sa usa ka pag-ampo nagpasabut 
nga miuyon kita sa unsay gipamulong diha sa pag-ampo. 
Ipakita ang hulagway 1-15, Pagpanalangin sa Pagkaon. Ipasabut nga mag-ampo usab kita 
isip usa ka pamilya kon mangayo kita alang sa pagpanalangin sa atong pagkaon. 
• Unsa man ang atong isulti kon mangayo kita alang sa pagpanalangin sa pagkaon? 

(Magpasalamat kita sa Langitnong Amahan alang sa pagkaon ug mohangyo kaniya sa 
pagpanalangin niini.) 

• Kinsa man ang makahimo sa pag-ampo aron sa paghangyo sa Langitnong Amahan sa 
pagpanalangin sa pagkaon? 

Isulti pag-usab ang mga pulong sa ikaduhang bersikulo sa "I Pray in Faith". 
Makadawat Kita og Daghang mga Panalangin pinaagi sa Pag-ampo nga 
Magkauban isip usa ka Pamilya 

Ginamit ang mga ginunting 1-26 hangtud 1-29, pagsaysay og usa ka istorya kabahin sa 
usa ka pamilya nga magkaubang nag-ampo alang sa usa ka sakop sa pamilya kinsa nag-
alagad og misyon. Mahimo nimong gamiton ang mosunod nga mga ideya: 
Si Catherine usa ka batan-ong babaye. Gihigugma niya ang iyang pamilya ug nasayud 
nga sila naghigugma kaniya. Usahay ang iyang magulang nga igsoong lalaki nga si Paul 
mosaysay kaniya og mga istorya gikan sa Biblia ug sa Basahon ni Mormon. Si Paul nagtu-
on niini nga mga basahon tungod kay gusto niyang moadto sa misyon ug mosulti sa 
ubang mga tawo kabahin niini. 
Usa ka adlaw niana si Paul nakadawat og sulat. Sa dihang iyang giablihan ang sulat, 
na-excited siya. "Moadto na ko sa misyon!" miingon siya. Pipila ka mga semana ang mila-
bay, si Paul sa katapusan andam na nga molakaw. Sa wala pa siya mobiya, ang pamilya 
nangluhod alang sa pag-ampo sa pamilya. Ang amahan ni Catherine nagpasalamat sa 
Langitnong Amahan alang sa daghang mga panalangin nga nadawat sa ilang pamilya ug 
alang sa kahigayunan ni Paul nga makaadto sa misyon. Iyang gihangyo ang Langitnong 
Amahan sa pagpanalangin ni Paul, sa pagpabilin niya nga luwas, ug sa pagtabang niya 
nga mahimong maayo nga misyonaryo. Ang pag-ampo nakapahimo ni Catherine nga 
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Leksyon 10 

mobati og kalipay sa sulod niya. Nakahibalo siya nga ang Langitnong Amahan motabang 
ni Paul sa iyang misyon. Si Catherine ug ang iyang pamilya nag-ampo kada adlaw alang 
kang Paul samtang tua siya sa iyang misyon. 
Ipasabut nga ang mga pamilya makahimo sa pag-ampo nga magkauban alang sa usa ka 
tawo nga nasakit, alang sa panabang kabahin sa problema sa pamilya, alang sa usa ka 
misyonaryo kinsa nanginahanglan sa tabang sa Langitnong Amahan, ug alang sa daghan 
pang mga hinungdan. Ipasabut nga mahimo kitang mag-ampo mahitungod sa bisan un-
sang butanga nga importante kanato. Gamita ang Alma 34:19-27 aron sa pagtabang sa 
mga bata nga makasabut kon kanus-a mag-ampo. 
Usba pagbasa og kusog ang 3 Nephi 18:21. Pahinumdumi ang mga bata nga si Jesus 
misaad nga mapanalanginan kita kon kita dunay pag-ampo sa pamilya. 
Ipadayag ang imong pagpamatuod kabahin sa pag-ampo sa pamilya. Mahimong mosulti 
ka kabahin sa usa ka higayon sa dihang ang pag-ampo sa pamilya nakapalig-on sa imong 
kaugalingong pamilya. 

Pagpili og pipila niining mga kalihokan nga gamiton sa panahon sa leksyon. 
1. Himoa ang mosunod nga kalihokan ginamit ang bersikulo uban sa mga bata: 

Mao kini akong mama, kinsa motabang kanako sa pagdula (ipataas ang unang tudlo); 
Mao kini akong papa, kinsa nagtrabaho tibuok adlaw (ipataas ang ikaduhang tudlo). 
Mao kini akong kuya, nga kusgan kaayo ug taas kaayo (ipataas ang ikatulong tudlo); 
Mao kini akong ate, kinsa ganahang magdula og bola (ipataas ang ikaupat nga tudlo). 
Ug mao kini ako; malipayon kong mosulti (iisa ang kumagko) 
Ang among pamilya manag-ubang mangluhod aron mag-ampo (ikumo ang kamot). 

2. litsa o itunol ang usa ka humok nga butang sama sa usa ka beanbag o bola ngadto sa mga 
bata, usa sa matag higayon. Human masalo sa mga bata ang butang, hangyoa sila sa 
paghingalan og butang nga makapasalamat sila sa Langitnong Amahan kon mohimo sila 
og usa ka pag-ampo sa pamilya. Human mahatagi ang kada bata og higayon, sublia ang 
kalihokan, nga ang mga bata maghingalan og mga butang nga makapasalamat nga ilang 
mapangayo sa Langitnong Amahan kon sila mohimo og usa ka pag-ampo sa pamilya. 

3. Hatagi ang kada bata og usa ka piraso nga papel ug mga krayola o mga lapis. Padrowinga 
ang mga bata og mga hulagway sa ilang mga pamilya nga nag-ampo. Labeli ang kada 
hulagway og Malipayon ko kon ang akong pamilya magkaubang mag-ampo. 

1. Tabangi ang mga bata sa pagsubli niini nga bersikulo, sa kada linya: 
Gihigugma namo ang Langitnong Amahan; 
Pasalamatan namo siya kon mag-ampo kami. 
Naghigugma kanamo ang Langitnong Amahan; 
Maminaw siya sa mga butang nga among gisulti. 

2. Isaysay ang usa ka istorya sa usa ka pamilya nga magkaubang mag-ampo ug nakadawat 
sa gikinahanglan nga panabang. Pananglitan, ang pamilya mahimong nasaag ug dayon 
nakakita sa ilang agianan; mahimong nawad-an sila og butang ug dayon nakit-an kini; o 
usa ka tawo sa pamilya mahimong nasakit ug dayon naayo. Isugyot nga agig dugang sa 
pag-ampo alang sa panabang, ang pamilya kinahanglang mahinumdom sa paghalad og 
mga pasalamat nga pag-ampo human makadawat sa tabang nga ilang gikinahanglan. 
Pahinumdumi ang mga bata nga ang Langitnong Amahan malipayon kon magpasalamat 
kita kaniya alang sa mga panalangin nga iyang gihatag kanato. 

3. Kantaha o isulti ang mga pulong sa una ug sa ikatulo nga mga bersikulo sa "Salamat sa 
Atong Amahan" [Thanks to Our Father] (Songbooksa mga Bata, p. "OCT [20]). 
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Leksyon 27 Makahimo Ako nga 
Magmasulundon 

Aron sa pagtig-on sa tinguha sa kada bata sa pagsunod sa Langitnong Amahan ug ni 
Jesukristo ug sa pagsunod sa iyang mga ginikanan. 

1. Tun-i sa mainampoong paagi ang Daniel 3; Juan 14:15; ug Mga Taga-Efeso 6:1. Tan-awa 
usab sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo (31110), kapitulo 35. 

2. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka hugpong sa mga kasulatan. 
b. Hulagway 1-5, Pamilya nga dunay Batang Masuso (62307); hulagway 1-8, Pagpakalawat 

sa Sakrament (62021); hulagway 1-9, Pag-ampo sa Buntag (62310); hulagway 1-46, Mga 
Anak nga Naghatag sa Inahan og mga Bulak; hulagway 1-55, Wali sa Bukid (Pakete sa 
mga Hulagway sa Ebanghelyo 212; 62166); hulagway 1-56, Tub ka mga Lalaki sa sulod 
sa Nagdilaab nga Hudno (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 116; 62093). 

3. Himoa ang gikinahanglang mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga kalihokan 
sa pagpalambo nga gusto nimong gamiton. 

Pag-imbitar og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo. 
Hangyoa ang mga bata sa matinahurong paagi sa pagbuhat sa pipila ka mga aksyon, sama 
sa pagbarug, pagtuyok-tuyok, sa pagkab-ot sa taas, sa paghikap sa ilang mga tudlo sa tiil, 
ug sa paglingkod. Pasalamati sila sa pagbuhat sa unsay imong gipabuhat. Ipasabut nga sila 
nagmasulundon. Ilang gisunod ang imong mga instruksyon. 
Ang Langitnong Amahan ug si Jesus Gusto nga Kita Mosunod sa Atong mga 
Ginikanan 
Ipakita ang hulagway 1-5, Pamilya nga dunay Batang Masuso. 
• Unsa man ang gipakita niini nga hulagway? 
Itudlo ang batang masuso diha sa hulagway ug hisguti kon sa unsang paagiha nga ang 
kada usa kanato nakaanhi sa yuta isip usa ka batang masuso. Pahinumdumi ang mga bata 
nga tungod kay ang mga batang masuso gagmay pa man kaayo ug walay mahimo, nagki-
nahanglan sila og usa ka tawo nga mas edaran ug mas dako na aron sa pag-atiman kanila. 
• Kinsa man ang nag-atiman kaninyo sa dihang usa pa kamo ka batang masuso? 
• Kinsa man ang nag-atiman ninyo karon? 
Ipasabut ngadto sa mga bata nga ang mga tawo nga nag-atiman kanila, sama sa ilang 
mga ginikanan ug uban pang mga sakop sa pamilya, naghigugma kanila ug gusto nga 
sila luwas ug malipayon. 
• Unsa man ang gitudlo sa inyong mga ginikanan nga dili ninyo buhaton? 
Hisguti ang mga butang nga malagmit buhaton sa mga bata nga makadaot nila o dili 
makahatag nila og kalipay, sama sa pagdula diha sa dalan, paghikap sa init nga stove, 
pagpunit og usa ka hait nga kutsilyo, pagdagan paubos sa usa ka bakiliron kaayo nga 
bungtod, o pagpakig-away sa ilang mga igsoong lalaki ug babaye. 
• Ngano nga dili man gusto ang inyong mga ginikanan nga inyong buhaton kining mga 

butanga? 
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Hisguti ang mga butang nga mabuhat sa mga bata nga luwas ug malipayon, sama sa 
pagdula sa ilang mga dulaan, pagsuroy sa mga lugar uban sa ilang mga ginikanan, ug 
pagkabuotan ngadto sa ilang mga igsoong lalaki ug babaye. 
• Nganong gitugutan man mo sa inyong mga ginikanan sa pagbuhat niining mga butanga? 
• Nganong kinahanglan man ninyong sundon ang inyong mga ginikanan? 
Ipasabut nga ang atong mga ginikanan naghigugma kanato ug gusto nga kita mobuhat sa 
mga butang nga makapabilin kanatong luwas ug malipayon. 
Pabaruga ang mga bata ug ipaaksyon ang mosunod nga bersikulo: 
Ang akong mga tiil ganahang modagan (hilom nga modagan sa nahimutangan), 
Ang akong mga kamot ganahang modula (ikitoy ang mga kamot), 
Pero kon si Mama [o si Papa] moingon, "Duol" (ikamay ang kamot), 
Dali kong motuman. 
• Unsa man ang inyong bation kon inyong sundon ang inyong mga ginikanan ug moduol 

kon sila motawag kaninyo? 
• Unsa man ang inyong bation kon mobuhat mo og ubang mga butang nga gipabuhat sa 

inyong mga ginikanan kaninyo? 
Ipasabut nga kon mosunod kita sa atong mga ginikanan, mobati kita nga malipayon. Ang 
atong mga ginikanan malipayon usab kon kita mosunod. 
Sultihi ang mga bata nga ang Langitnong Amahan ug si Jesus gusto nga kita mosunod sa 
atong mga ginikanan. Basaha ug ipasabut ang Mga Taga-Efeso 6:1 ngadto sa mga bata. 
Kantaha o isulti ang mga pulong sa tanang tulo ka mga bersikulo sa "Dali Kong Motuman" 
[Quickly I'll Obey] {Songbook sa mga Bata, p. 71). 
Kon tawgon kong mama, 
Daling motuman. 
Buhaton ko ang maayo 
Sa matag adlaw. 
Kon tawgon kong papa, 
Daling motuman. 
Buhaton ko ang maayo 
Sa matag adlaw. 
Langitnong Amahan, 
Gimahal ako. 
Buhaton ko ang maayo 
Sa matag adlaw. 
Ang Langitnong Amahan ug si Jesus Gusto nga Kita Mosunod sa mga Sugo 
Ipakita ang hulagway 1-55, Wali sa Bukid. 
• Kinsa man ang naa niini nga hulagway? 
Ipasabut nga sa dinhi pa si Jesus sa yuta, iyang gitudloan ang mga tawo kon unsay gusto 
sa Langitnong Amahan nga ilang buhaton. Kini nga mga pagtulun-an gitawag og mga sugo. 
Ipataas ang mga kasulatan. Sultihi ang mga bata nga ang mga sugo gisulat diha sa mga 
kasulatan. 
Ablihi ang imong Biblia ug basaha ang Juan 14:15. Ipasabut nga si Jesus maoy namulong 
niini nga mga pulong. Ipasubli sa mga bata ang kasulatan uban kanimo sa pipila ka higa-
yon. 
• Unsa man ang pipila ka mga sugo nga gusto sa Langitnong Amahan ug ni Jesus nga 

atong sundon? 
Maggamit sa mosunod nga mga hulagway, hisguti ang pipila ka mga sugo nga mahimong 
sundon sa mga bata: 
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Hulagway 1-5, Pamilya nga dunay Batang Masuso—higugmaon ang atong mga pamilya 
Hulagway 1-8, Pagpakalawat sa Sakrament—motambong sa mga miting sa Simbahan 
Hulagway 1-9, Pag-ampo sa Buntag—mag-ampo ngadto sa Langitnong Amahan 
Hulagway 1-46, Mga Anak nga Naghatag sa Inahan og mga Bulak—magmabination 
ngadto sa uban 
• Unsa man ang buhaton sa Langitnong Amahan kon mosunod kita sa iyang mga sugo? 
Ang Langitnong Amahan Mopanalangin Kanato Kon Kita Mosunod 

Isaysay sa daklit ang istorya nila ni Sadrach, Mesach, ug Abed-nego, ingon nga makita 
diha sa Daniel 3. Iplastar ang hulagway 1-56, Tulo ka mga Lalaki sulod sa Nagdilaab nga 
Hudno, sa tukmang panahon. Ipasabut nga usa sa mga sugo sa Langitnong Amahan mao 
nga kita mag-ampo ngadto lamang kaniya. Dili kita mag-ampo sa ubang mga tawo o sa 
mga imahen, nga sama sa mga estatuwa. Ipasabut nga sila si Sadrach, Mesach, ug Abed-
nego nasayud sa mga sugo sa Langitnong Amahan ug gusto nga mosunod niini. Ang 
Langitnong Amahan nanalipod niining mga tawhana gikan sa kalayo tungod kay sila nag-
sunod kaniya. Ang kalayo wala makasunog kanila. 
• Nganong wala man maunsa sa kalayo sila si Sadrach, Mesach, ug Abed-nego? 
• Unsa kaha sa inyong hunahuna ang gibati nila ni Sadrach, Mesach, ug Abed-nego sa 

dihang ang Langitnong Amahan nanalipod kanila gikan sa kalayo? 
Ipadayag ang imong mga pagbati kabahin sa kaimportante sa pagsunod sa atong mga 
ginikanan ug sa Langitnong Amahan ug ni Jesus. Sultihi ang mga bata kon sa unsang 
paagi nga ang pagsunod sa mga sugo nakatabang kanimo nga magmalipayon. 

Pagpili og pipila niining mga kalihokan nga gamiton sa panahon sa leksyon. 
1. Kantaha o isulti ang mga pulong sa unang bersikulo sa "Sunda ang Sugo" [Keep the 

Commandments] (Songbook sa mga Bata, p. 68) o sa ikaduhang bersikulo sa "Ako 
Dunay Duha ka Gagmay nga Kamot" [I Have Two Little Hands] (Songbook sa mga Bata, 
p. 126). 

2. Papulipuliha ang kada bata sa paghatag og pipila ka mga instruksyon ngadto sa klase, 
sama sa "barug" ug "ibutang ang inyong mga kamot sa inyong ulo." Ipasunod sa ubang 
mga bata ang mga instruksyon. 

3. Gamita ang pasol gikan sa leksyon 11 ug pag-andam og pipila ka isda nga papel nga 
maoy sulatan sa simpol nga mga instruksyon, sama sa "ikyugpos ang inyong mga 
bukton," "sublia ang 'miingon si Jesus, Kon nahigugma kamo kanako, inyong 
pagatumanon ang akong mga sugo,'" "hilom nga molakaw tuyok sa kwarto," "pahiyum 
ngadto sa ubang mga bata," ug "tabangi ang klase sa pagkanta sa 'Ako Anak sa Dios.'" 
Hatagi ang kada bata og higayon sa pagsalo og isda nga papel ug sa pagsunod sa 
instruksyon nga gisulat diha sa isda. 

4. Ribyuha ang istorya ni Noe, nga maghatag og gibug-aton nga si Noe ug ang iyang 
pamilya naluwas gikan sa lunop tungod kay nagsunod man sila sa mga sugo. 

5. Hatagi ang kada bata og usa ka piraso nga papel nga imong gidrowingan og usa ka mali-
payon nga nawong ug gisulatan sa mga pulong nga Malipayon ako kon mosunod ako. 
Pakolori sa mga bata ang mga nawong. 

1. Tabangi ang mga bata sa pagbuhat sa mga aksyon sa mosunod nga dula nga gamitan 
og mga tudlo: 
Bisi nga gagmayng mga tudlo (ipataas ang usa ka kumo), 
Kinsa man ang motabang kanato aron nga motuman? 
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Leksyon 10 

"Ako." "Ako." "Ako." "Ako." "Ako" (ipataas ang usa ka tudlo sa kada "Ako" hangtud nga ang 
tanang mga tudlo mapataas), 
Ang bisi nga gagmayng mga tudlo miingon. 

2. Pagdala og pipila ka mga aytem nga nagtanyag og proteksyon, sama sa mga sapatos, 
mga kalo, ug mga gwantis. Pangutan-a ang mga bata kon unsa nga matang sa 
proteksyon ang mahatag sa kada aytem (pananglitan, ang mga sapatos makaprotektar 
sa atong mga tiil; ang mga kalo makaprotektar sa atong mga ulo gikan sa katugnaw o 
sa atong mga mata gikan sa adlaw). Sultihi ang mga bata nga kon kita mosunod sa 
atong mga ginikanan, mapanalipdan usab kita. Hisguti ang pipila ka mga lagda ug sa 
unsa nga paagi kini makapanalipod kanato. 

3. lisa ang imong mga kamot ug ipakita sa mga bata kon sa unsang paagiha nimo malihok 
ang imong mga tudlo. Ipaisa sa mga bata ang ilang mga kamot, ipalihok ang ilang mga 
tudlo, ug ipaabli ug ipakumo ang ilang mga kamot. Ipasabut nga atong malihok ang atong 
kaugalingong mga kamot ug mga tudlo, pero wala nay lain pa. Ipasabut nga mapasunod 
nato ang atong mga kamot kon ang usa ka tawo mohangyo kanato sa pagbuhat og usa 
ka butang. Ang pagbuhat niini makapahimo nato nga malipayon sa sulod. 

4. Tabangi ang mga bata sa pagbuhat sa mga aksyon sa mosunod nga kalihokan ginamit 
ang bersikulo samtang nagsulti ka sa mga pulong: 
Ganahan Ko sa Akong mga Kamot 
Ganahan ko sa akong mga kamot; mga amigo ko sila (isikitang mga kamot diha sa 
atubangan ug tan-awa kini). 
Bisi sila ug matinabangon hangtud sa pagsalup sa adlaw (i-pantomime ang trabahong 
mabuhat sa mga kamot). 
Hilom silang makumkom (ikumkon ang mga kamot) o ipakpak og kusog (pakpak)! 
Kon makabuhat sila og unsay maayo, makapahimo sila kanakong mapagarbuhon! 
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Leksyon 27 Makasulti Ko og Pasayloa Ako 

Katuyoan Aron sa pagtabang sa kada bata nga makasabut nga kon magbuhat kita og butang nga 
sayop, kinahanglan kita nga mangayo og pasaylo ug maningkamot sa pagkorihir sa sayop 
nga butang nga atong nabuhat. 

Pagpangandam 1. Tun-i sa mainampoong paagi ang Mosiah 27:8-37. 
2. Mga materyal nga gikinahanglan: 

a. Usa ka Basahon ni Mormon. 
b. Usa ka gamay nga dulaan nga masulod ra sa bulsa. 

3. Himoa ang gikinahanglang mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga kalihokan 
sa pagpalambo nga gusto nimong gamiton. 

Mga Kalihokan 
sa Pagkat-on 
Pang-atensyon 
nga Kalihokan 

Istorya 

Pag-imbitar og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo. 
Sa pagsulod sa mga bata sa kwarto o sa pagpundok alang sa leksyon, tuyoa ang pag-
himo og mga sayop sa paghan-ay sa klasrom o sa pagpangandam alang sa leksyon. 
Mahimo kang— 
• Maghulog og butang sa salug. 
• Magbutang og usa ka lingkuranan nga nag-atubang sa luyo. 
• Magplastar og usa ka hulagway nga nagtuwad. 
• Magsugod sa pagsulat diha sa pisara o sa usa ka piraso nga papel ug dayon papason 

kini o badlisan kini sa tunga. 
Human sa kada sayop sulti og, "Pasayloa ko; nakahimo ko og sayop." Dayon korhii ang sayop. 
Pangutan-a ang mga bata kon nakabantay ba sila sa tanang mga sayop nga imong nahimo. 
Ipasabut nga ang tanan makahimo og mga sayop. 
Usahay Makabuhat Kita og mga Butang nga Sayop 
Ipasabut nga sa atong pagdako ug sa pagkat-on sa pagpili sa matarung, usahay makahi-
mo kita og sayop nga mga pagpili. Dili lamang kini mga sayop sama sa pagbutang sa usa 
ka hulagway nga nagtuwad; kini mga panahon sa dihang nagbuhat kita og nga sayop, 
butang nga dili gusto sa Langitnong Amahan ug ni Jesus ug sa atong mga ginikanan nga 
atong buhaton. Pinaagi sa pagbuhat og sayop nga mga pagpili, mahimong dili kita mag-
malipayon ug ang ubang mga tawo. 
Isaysay ang mosunod nga istorya sa imong kaugalingong mga pulong, nga maggamit og 
usa ka gamayng dulaan aron sa paghulagway niini: 
Sila si Travis ug Matt nalingaw og dula sa balay ni Matt. Si Travis ganahan sa mga dulaan 
ni Matt ug nangandoy nga iya na lang unta kini. Si Travis nakahukom sa pagpanghulam sa 
pipila ka mga dulaan, ug gibutang kini sulod sa iyang bulsa nga wala mananghid ni Matt. 
Sa dihang nagdula si Travis sa mga dulaan didto sa ila, dili gyud kini makalingaw. Ang 
iyang inahan nangutana nganong dili man siya malipayon. Gisultihan ni Travis ang iyang 
inahan nga iyang gihulaman ang mga dulaan ni Matt nga wala mananghid ug nga karon 
wala siya malipay niini. 
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Ang inahan ni Travis miingon kaniya nga sayop ang manguha og butang nga gipanag-iya sa 
laing tawo. Iyang gipangutana si Travis kon unsay kinahanglan niyang buhaton aron sa pag-
korihir sa iyang sayop nga pagpili. Gusto ni Travis nga iuli ang mga dulaan, pero nahadlok 
siya basin masuko niya si Matt. Ang inahan ni Travis miingon nga bisan tuod masuko si Matt, 
ang pag-uli sa mga dulaan mao ang saktong butang nga angayng buhaton. lya usab nga 
giingnan si Travis nga ang pagsulti ni Matt nga pasayloon siya makatabang nga mawala ang 
dili malipayong mga pagbati nga iyang gibati tungod sa pagbuhat og butang nga sayop. 
Giuli ni Travis ang mga dulaan ngadto ni Matt. Nangayo siyag pasaylo sa pagkuha sa mga 
dulaan nga wala mananghid ug misaad nga dili na gayud mobuhat niini pag-usab. Nalipay 
si Matt nga giuli ni Travis ang mga dulaan. Si Travis nalipay nga nasulti niya ang tinuod ug 
nakahimo sa mga butang nga sakto (gikuha gikan sa Pat Graham, "Travis Repents," 
Friend, Mar. 1987, pp. 40-41). 
• Unsa may nabuhat ni Travis nga sayop? 
• Unsa man ang gibati ni Travis sa dihang gikuha niya ang mga dulaan ni Matt? 
Ipasabut nga kon makabuhat kita og butang nga sayop, lain ang atong bation. Usa kini ka 
paagi nga mitabang ang Langitnong Amahan nga atong mahibaloan nga nakahimo kita og 
butang nga sayop. 
• Unsa man ang gibuhat ni Travis aron sa pagwagtang sa dili malipayon nga mga pagbati? 
• Unsa man ang gibati ni Travis sa dihang iyang giuli ang mga dulaan ni Matt ug miingon 

nga nasubo siya? 
Kinahanglang Mosulti Kita nga Nasubo Kita 
• Unsa man ang inyong bation kon makabuhat mo og butang nga sayop? 
• Unsa man ang inyong mahimo aron sa pagwagtang sa dili malipayon nga mga pagbati? 
Tabangi ang mga bata nga makasabut nga kon mahibalo kita nga nakahimo kita og bu-
tang nga sayop, kinahanglan ato kining angkunon. Dayon kinahanglan kitang mosulti nga 
"Pasayloa ko." Kinahanglan usab kita nga mosulay sa pagkorihir sa unsay atong sayop 
nga nabuhat ug mosaad nga dili na nato kini buhaton pag-usab. 
Pabaruga ang mga bata ug ipabuhat ang mosunod nga kalihokan ginamit ang bersikulo 
uban nimo: 
Kon makabuhat ko og butang nga sayop (ikitoy ang tudlo sa isig ka kilid), 
"Pasayloa ko," moingon ko. 
Mobati ko og hilabihan kaguol (bitara paubos ang isig ka kilid sa ba-ba ginamit ang kamot, 
nga maghimo og guol nga nawong) 
Sa unsay akong nabuhat karon. 
Mobuhat ko og mas maayo pa (ibutang ang mga kamot diha sa mga bat-ang ug iyangu-
yango ang ulo pataas ug paubos); 
Maningkamot kong mobuhat kutob sa mahimo. 
Magmalipayon ko (pahiyum) 
Kon mobuhat ko sa unsay sakto (ikiyugpos ang mga bukton ug iyangu-yango ang ulo). 
Kinahanglan Natong Buhaton ang Atong Pinakamaayo aron sa Pagkorihir sa Sayop 

Ipakita sa mga bata ang Basahon ni Mormon. Sultihi sila nga ang Basahon ni Mormon 
nagsaysay kabahin sa usa ka tawo nga nakahimo og butang nga sayop. 
Ablihi ang Basahon ni Mormon ug isaysay ang istorya ni Alma, ingon nga makita diha sa 
Mosiah 27:8-37. Ipasabut nga si Alma dili maminaw sa iyang amahan. Iyang gisupak ang 
Langitnong Amahan ug si Jesus. Naghimo siya og daghang mga butang nga sayop. Iyang 
gisultihan ang mga tawo sa mga butang nga dili tinuod kabahin sa Simbahan. Daghang 
mga tawo ang mituo niya ug dili maminaw sa mga lider sa Simbahan. 
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Ipasabut nga si Alma nausab gikan sa pagbuhat og sayop nga mga butang ngadto sa 
pagbuhat og sakto nga mga butang. Naningkamot siya sa pagkorihir sa sayop nga mga 
butang nga iyang nahimo pinaagi sa pagtudlo sa mga tawo sa kamatuoran. 
• Unsa kaha sa inyong hunahuna ang gibati ni Alma sa dihang nakaamgo siya nga 

nagbuhat siya og sayop nga mga butang? (Tan-awa sa Mosiah 27:29.) 
• Giunsa man ni Alma sa pagkorihir sa sayop nga mga butang nga iyang nabuhat? 

(Tan-awa sa Mosiah 27:32, 35-36.) 
• Unsa kaha sa inyong hunahuna ang gibati ni Alma sa dihang nagsugod siya sa pagtudlo 

sa mga tawo sa kamatuoran? 
• Kon makabuhat kamo og butang nga sayop, nganong kinahanglan man nga 

maningkamot kamo sa pagkorihir niini? 
Ipakigbahin ang simpol nga personal nga kasinatian kabahin sa usa ka higayon sa dihang 
miingon ka nga nasubo ka. Sultihi ang mga bata kon unsay imong gibati ug giunsa nimo 
sa pagpaningkamot sa pagkorihir sa sayop nga butang nga imong nabuhat. 
Ribyuha ang mga butang nga kinahanglan natong buhaton kon masayud kita nga nakabu-
hat kita og butang nga sayop: 
1. Angkonon nga nakabuhat kita og butang nga sayop. 
2. Moingon nga "Pasayloa ko." 
3. Mosaad nga dili na kini buhaton pag-usab. 
4. Mobuhat sa atong pinakamaayo aron sa pagkorihir sa unsay atong nabuhat nga sayop. 
Ipasabut nga kining tanang mga lakang gitawag og paghinulsol. Ang Langitnong Amahan 
ug si Jesus malipayon kon maghinulsol kita sa sayop nga mga butang nga atong nabuhat. 
Pahisguti sa mga bata kon unsaon nila sa pagsunod niini nga mga lakang sa paghinulsol 
diha sa mosunod nga mga sitwasyon: 
• Unsa man ang kinahanglan ninyong buhaton kon makakuha kamo og butang nga dili inyo? 
• Unsa man ang kinahanglan ninyong buhaton kon nakasulti kamo og butang nga dili 

maayo ngadto sa usa ka tawo? 
• Unsa man ang kinahanglan ninyong buhaton kon wala kamo mosulti sa tinuod ngadto 

sa inyong mga ginikanan? 
• Unsa man ang kinahanglan ninyong buhaton kon nanukmod kamo og usa ka tawo? 
Ipadayag ang imong pagpamatuod nga ang Langitnong Amahan ug si Jesus naghigugma 
kanato bisan pa man kon nakabuhat kita og sayop nga mga butang. Sultihi ang mga bata 
nga nasayud ka nga sila magmalipayon kon sila mosulti nga sila nasubo tungod sa mga 
butang nga ilang nabuhat nga sayop ug kon maningkamot sila sa dili pagbuhat pag-usab 
sa sayop nga mga butang. 

Pagpili og pipila niining mga kalihokan nga gamiton sa panahon sa leksyon. 
1. Sangkapi ang kada bata og usa ka piraso nga clay o dulaanan nga dough. Pakit-a ang 

mga bata kon unsaon sa pagpigsat ang clay o dulaanan nga dough ngadto sa usa ka 
bola ug dayon sapyaon kini. Tabangi sila sa paghimo og mapahiyumong nawong 
ginamit ang clay o dulaanan nga dough aron sa pagpahinumdom nila nga kon sila 
moingon og "Pasayloa ko" mas nindot ang ilang bation. (Ang usa ka resipe sa dulaanan 
nga dough mahimong makita sa pahina xv niini nga manwal.) 

2. Hatagi ang kada bata og usa ka piraso nga papel ug usa ka krayola o lapis. Padrowinga 
ang kada bata og usa ka mapahiyumong nawong. Labeli ang hulagway og Mahimo kong 
magmalipayon kon moingon ko nga pasayloa ko. 

3. Kantaha o isulti ang mga pulong sa "Gusto Kong Sundon ang Ebanghelyo" [I Want to 
Live the Gospel] (Songbook sa mga Bata, p. 72). 
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Leksyon 10 

1. "Aksidenteng" iyabo ang usa ka kahon sa mga krayola o ubang gagmay nga mga 
butang diha sa salug. Sultihi ang mga bata nga nasubo ka nga imong napasad ang 
mga krayola, ug pangutana dayon kon unsay imong mabuhat aron mas mamaayo ang 
sitwasyon. Sa imong pagpanglimpyo, sultihi ang mga bata nga mas nindot ang imong 
bation kon ang salug hapsay ug limpyo na usab. Imbitara ang mga bata nga motabang 
nimo sa pagpanglimpyo. 
Ipasabut nga usahay makabuhat kita og mga butang nga makapahimo kanato ug sa 
ubang tawo nga mobati og kaguol. Kon mahitabo kini, kinahanglan kitang moingon og 
"Pasayloa ko" ug mosulay sa paghimo sa mga butang nga mas maayo. Pasalamati ang 
mga bata sa pagtabang kanimo og pagpanglimpyo, ug pahinumdumi sila nga mobati 
sila og kalipay kon motabang sila sa uban. 

2. Kantaha o isulti ang mga pulong sa "Si Jesus Miingon Higugmaa ang Tanan" [Jesus 
Said Love Everyone] (Songbook sa mga Bata, p. 39). 

3. Pasultiha ang mga bata og usa ka taas nga pulong, sama sa hippopotamus. Sultihi sila 
nga usahay lisud ang pagsulti og pipila ka mga pulong. Ipasabut nga mahimong lisud 
ang pagsulti og "Pasayloa ko" kon makabuhat kita og butang nga sayop. Ipasabut nga 
bisan tuod nga ang mga pulong nga "Pasayloa ko" lisud ilitok, makatabang kini sa 
paghimo sa magul-anong mga pagbati ngadto sa mas maayo nga mga pagbati. 

4. Saysay og usa ka mubong istorya kabahin sa duha ka mga bata nga magkaubang 
nagdula. Sa dihang ang usa sa mga bata nakabangga sa usa, ang unang bata miingon 
og, "Pasayloa ko" ug naningkamot sa pagtabang sa nasakitang bata nga mobati og 
mas maayo. Ilakip ang ideya sa paghimo sa usa ka magul-anong pagbati ngadto sa 
malipayong pagbati. Mahimo nimong gamiton ang hulagway nga Nagpahiyum/Nagmug-
ot nga Nawong gikan sa leksyon 21. Pakupti sa usa ka bata ang hulagway ug iatubang 
kini aron mapakita ang mga pagbati sa mga bata diha sa istorya. 
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Makapasaylo Ako sa Uban 

Aron sa pag-awhag sa kada bata nga mahimong magmapasayloon. 

1. Tun-i sa mainampoong paagi ang Genesis 37:12-28; 41:38-43; 42:1-8; 45:1-15; Mateo 
18:21-22; ug Lucas 23:33-34. 

2. Pag-andam og gagmayng mga piraso sa papel ug isulat diha sa kada piraso ang usa ka 
pamahayag sama sa usa sa mosunod: 
• Usa ka tawo ang nakaigo nimo ug mitukmod kanimo. 
• Usa ka tawo ang dili motugot nimo nga magdula. 
• Usa ka tawo ang nakaguba sa imong butang. 
• Usa ka tawo ang mitawag kanimo og dili maayo nga ngalan. 
• Usa ka tawo ang mikuha sa unsay imong gidulaan ug dili magpaambit niini. 
Pag-andam og usa ka piraso nga papel alang sa kada bata diha sa klase (paghimo og 
dugang pa nga mga sitwasyon kon gikinahanglan). Ibutang ang mga papel diha sa usa 
ka gamayng kahon nga gilabelan og "Kahon sa Pagpasaylo." 

3. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia. 
b. Hulagway 1-47, Mga Bata nga Nanag-away; hulagway 1-57, Si Jose Gibaligya sa 

Iyang mga Igsoong Lalaki (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 109; 62525); 
hulagway 1-58, Si Jose Mipaila sa Iyang Kaugalingon ngadto sa Iyang mga Igsoong 
Lalaki; hulagway 1-59, Ang Paglansang sa Krus (Pakete sa mga Hulagway sa 
Ebanghelyo 230; 62505). 

4. Himoa ang gikinahanglang mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga kalihokan 
sa pagpalambo nga gusto nimong gamiton. 

Pag-imbitar og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo. 
Iplastar ang hulagway 1-47, Mga Bata nga Nanag-away. 
• Unsa man ang gibuhat niining mga bataa? 
• Ngano kaha sa inyong hunahuna nga nag-away man sila? 
• Unsa man kaha sa inyong hunahuna ang ilang gibati? 
• Unsa man kaha ang masulti niining mga bataa ngadto sa usag usa aron sa pagtapos sa 

panag-away ug mohimo sa ilang mga kaugalingon nga mobati og mas maayo? 
Ribyuha gikan sa miaging leksyon kon unsa ka importante ang pag-ingon og "Pasayloa ko." 
Ipasabut nga human makasulti ang mga bata nga sila nasubo, kinahanglan silang mopa-
saylo sa usag usa. Kini nagpasabut nga kinahanglang sila dili na masuko sa usag usa ug 
kinahanglan silang mahimong mga managhigala. Pahinumdumi ang mga bata kabahin sa 
istorya nila ni Matt ug Travis gikan sa miaging leksyon. Si Matt mipasaylo ni Travis sa pagku-
ha sa iyang mga dulaan. Managhigala gihapon sila. 
Si Jose Mipasaylo sa Iyang mga Igsoong Lalaki 

Iplastar ang hulagway 1-57, Si Jose Gibaligya sa Iyang mga Igsoong Lalaki. Isaysay ang 
istorya ni Jose nga gibaligya ngadto sa Ehipto, ingon nga makita diha sa Genesis 37:12-28. 
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• Unsa kaha sa inyong hunahuna ang gibati ni Jose sa dihang ang iyang mga igsoong 
lalaki mibaligya kaniya aron mahimong usa ka ulipon didto sa Ehipto? 

Ipasabut nga si Jose nahimong usa ka importanting tawo sa Ehipto (tan-awa sa Genesis 
41:38—43). Paglabay sa daghang mga katuigan, ang mga igsoong lalaki ni Jose miadto 
sa Ehipto aron sa pagkuha og pagkaon tungod kay wala na man silay igong pagkaon sa 
ilang kaugalingong nasud. Ilang nasayran nga buhi pa diay gihapon si Jose ug nga siya 
usa na ka importante nga tawo sa Ehipto (tan-awa sa Genesis 42:1-8; 45:1-15). 
Iplastar ang hulagway 1-58, Si Jose Mipaila sa lyang Kaugalingon ngadto sa lyang mga 
Igsoong Lalaki. 
• Unsa kaha sa inyong hunahuna ang gibati ni Jose nga makauban na usab ang iyang 

mga igsoong lalaki? (Tan-awa sa Genesis 45:14-15.) 
• Nasuko ba si Jose sa iyang mga igsoong lalaki? (Tan-awa sa Genesis 45:5.) 
• Unsa kaha sa inyong hunahuna ang gibati sa mga igsoong lalaki ni Jose ngadto kaniya? 
• Giunsa man sa pagpakita ni Jose nga iya nang gipasaylo ang iyang mga igsoong lalaki? 

(Tan-awa sa Genesis 45:5-15.) 
Himoa nga ang usa ka bata magpakaaron-ingnon nga mao si Jose ug ang ubang mga 
bata magpakaaron-ingnon nga mga igsoong lalaki ni Jose. Tabangi ang mga bata sa pag-
drama sa istorya ni Jose nga nahiusa na pag-usab uban sa iyang mga igsoong lalaki ug 
nakapasaylo kanila. 
Si Jesus Misulti Kanato nga Magmapasayloon 
lisa ang usa ka kopya sa Biblia. Ipasabut nga diha sa Biblia, si Jesus misulti kanato nga 
magmapasayloon. Usa sa mga apostoles ni Jesus nangutana kaniya kabahin sa pagpasaylo 
sa uban (tan-awa sa Mateo 18:21-22). Gisultihan siya ni Jesus nga kinahanglan kita nga 
magmapasayloon. Ipasabut nga ang Biblia nagsulti usab kanato nga si Jesus mapasayloon. 
Iplastar ang hulagway 1-59, Ang Paglansang sa Krus. Ipasabut nga ang mga sundalo 
mapintas kaayo ngadto kang Jesus. I la siyang gilatus ug gilud-an siya. Ang mga sundalo 
milansang sa mga kamot ug mga tiil ni Jesus ug mibitay kaniya diha sa usa ka krus aron 
mamatay. Ipasabut nga si Jesus mipasaylo sa mga sundalo. Wala siya masuko sa mga 
sundalo sa unsay ilang gibuhat ngadto kaniya. (Pagbantay nga dili kaayo sobra ka drama-
tik samtang nagsaysay ka niini nga istorya. Ang pipila ka mga bata mahimong sensitibo 
kaayo ngadto sa ideya kabahin sa mga tawo nga nagpasakit kang Jesus.) 
Pakli ngadto sa Lucas 23:34 ug sultihi ang mga bata kon unsay gisulti ni Jesus sa dihang nag-
ampo siya ngadto sa Langitnong Amahan sa wala pa siya mamatay: "Amahan, pasayloa sila." 
Ipasubli og kusog sa mga bata kini nga hugpong sa mga pulong sa pipila ka mga higayon. 
• Bisan tuod nga ang mga sundalo mipasakit kang Jesus, unsa man ang iyang gibuhat? 
• Unsay gusto ni Jesus nga atong buhaton kon dunay tawo nga makapasuko kanato o 

mohimo kanato nga dili malipayon? 
Hangyoa ang mga bata sa pagbuhat sa tanang butang nga imong buhaton. Pasunda sila 
nimo sa imong pagbarug, pagtuyhad, pagpahiyum, paglingkod, ug pagkiyugpos sa imong 
mga bukton. Ipasabut nga tungod kay ilang gibuhat ang tanan nimong gibuhat, nagsunod 
sila kanimo. Kon mosunod kamo og usa ka tawo, inyong gibuhat ang samang butang nga 
gibuhat nianang tawhana. Kon mopasaylo kita sa uban, atong gisunod si Jesus. Nagbuhat 
kita sa unsay iyang gibuhat. Gusto ni Jesus nga kita mopasaylo niadtong kinsa nakapahi-
mo natong magul-anon o nakapasilo kanato. 
Makapasayio Kita sa Uban 

Ipakita ang "Kahon sa Pagpasaylo" ug imbitara ang usa ka bata sa usa ka higayon sa 
pagkuha og usa ka piraso nga papel gikan niini. 
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Basaha ang matag pamahayag ug ipangutana ang mga pangutana sama sa mosunod: 
• Nahitabo na ba kini nganha kaninyo? 
• Unsay inyong gibati kalabut niini? 
• Unsa man ang kinahanglang isulti sa tawo nga nakaingon nga kamo dili malipayon o 

nakapasuko kaninyo? 
• Unsa man ang kinahanglan ninyong buhaton o isulti ngadto sa tawo kinsa dili 

mabination kaninyo o kinsa nakapahimo kaninyo nga dili malipayon o nakapasuko 
kaninyo? 

Sulti kabahin sa usa ka higayon nga imong napasaylo ang usa ka tawo ug kon unsay 
imong gibati. Tabangi ang mga bata nga makasabut nga ang Langitnong Amahan ug si 
Jesus gusto nga kita magmapasayloon. 
Tabangi ang mga bata sa pagkanta o sa pagsulti sa mga pulong sa "Tabangi Ko, Mahal 
nga Amahan" [Help Me, Dear Father] (Songbook sa mga Bata, p. 52). 
Tabangi ko, mahal nga Amahan 
Nga makapasaylo sa uban. 
Kada adlaw, nag-ampo kong; 
Maduol nimo, tabangi ko. 
Hatag sa imong pagpamatuod nga ang Langitnong Amahan ug si Jesus gusto nga kita 
magmapasayloon. Awhaga ang mga bata sa pag-ampo ug sa paghangyo sa Langitnong 
Amahan sa pagtabang kanila nga makapasaylo sa uban. 

Pagpili og pipila niining mga kalihokan nga gamiton sa panahon sa leksyon. 
1. Ribyuha ang istorya kabahin sa mausikon nga anak, ingon nga makita diha sa Lucas 

15:11-32. Gamita ang hulagway 1-49, Ang Mausikon nga Anak. Tabangi ang mga bata 
nga makasabut nga ang amahan naghigugma sa iyang anak ug mipasaylo kaniya. 

2. Buhata ang mosunod nga dula nga ginamit ang mga tudlo. Imbitara ang mga bata sa 
pagbuhat sa mga aksyon uban kanimo. 
Duha ka gagmayng mga higala, usa sa wala ug usa sa tuo (ipataas ang duha ka mga 
kamot nga gikumo), 
Nagsugod sa paglalis ug nagsugod sa pag-away (iwara-wara ang mga kumo ngadto sa 
usag usa). 
Karon kining duha ka gagmayng mga higala wala malipay nianang adlawa, 
Kay gitudloan man sila sa saktong paagi sa pagdula. 
Dayon ang usa ka gamayng higala mitago sa iyang ulo sa kaulaw (ipaubos ang tuong 
kumo gikan sa pulso ug talikod); 
Mao usab ang gibuhat sa usa, kay mibati siya sa samang butang (ipaubos ang tuong 
kumo ug talikod usab). 
Ang unang gamayng higala miingon, "Kahibalo ko kon unsay akong buhaton (ipakpak 
ang mga kamot). 
Aron sa pagpakita kanimo nga nasubo ko, mangayo ko kanimo og pasaylo." 
"Pasayloa sab ko," miingon usab ang usa, 
"Magdula 'ta ug maglipay sa tibuok adlaw" (ikiyugpos ang mga bukton ug lingkod). 

3. Paghimo og usa ka simpol nga badge alang sa kada bata aron masul-ob pauli sa balay. 
Isulat sa kada badge ang Mahimo akong magmapasayloon. 
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Dugang nga mga 
Kalihokan para 
sa mas Gagmayng 
mga Bata 1. Ribyuha ang istorya gikan sa leksyon 29 kabahin sa duha ka mga bata nga nagdula 

(tan-awa sa Dugang nga mga Kalihokan para sa mas Gagmayng mga Bata, 
kalihokan 4). Isaysay kon giunsa pagpasaylo sa nasakitan nga bata ang usa ka bata. 

2. Kantaha o isulti ang mga pulong sa "Si Jesus Miingon Higugmaa ang Tanan" [Jesus Said 
Love Everyone] (Songbook sa mga Bata, p. 39) o "Si Jesus Buot nga Ako ang Sunbeam 
alang Kaniya" [Jesus Wants Me for a Sunbeam] (Songbook sa mga Bata, p. 38). 

3. Kantaha o isulti ang mga pulong sa "Kon Ikaw Malipayon" [If You're Happy] (Songbook 
sa mga Bata, p. 125). Ipasabut ngadto sa mga bata nga kon kita mopasaylo niadtong 
kinsa dili mabination ngari kanato, mobati kita og kalipay. 
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Leksyon 27 Mapasalamaton Ko sa 
Akong Panimalay 

Aron sa pag-awhag sa kada bata nga mobati og pasalamat alang sa iyang panimalay ug 
sa pagtabang sa pag-atiman niini. 

1. Tun-i sa mainampoong paagi ang 1 Nephi 2:2-6; 17:7-8; ug 18:6, 23. 
2. Mga materyal nga gikinahanglan: 

a. Usa ka Basahon ni Mormon. 
b. Usa ka sudlanan nga dunay tubig, usa ka sudlanan nga dunay yuta, ug usa ka 

gamayng sanga. Kon gusto nimo, pagdala og mga litrato sa usa ka linaw, yuta, 
o usa ka kahoy. 

c. Papel ug mga krayola o mga lapis. 
d. Hulagway 1-60, Si Lehi ug ang lyang mga Katawhan Miabut sa Gisaad nga Yuta 

(Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 304; 62045); hulagway 1-61, Exodo gikan 
sa Nauvoo (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 410; 62493). 

3. Himoa ang gikinahanglang mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga kalihokan 
sa pagpalambo nga gusto nimong gamiton. 

Pag-imbitar og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo. 
Ipakita ang sudlanan o litrato sa tubig ug pangutana kon unsa nga mga hayop o mga in-
sekto ang nagpuyo diha sa tubig. Tabangi ang mga bata nga makahunahuna og daghan 
kutob sa mahimo. Ipakita ang yuta ug dayon ang sanga, ug tabangi ang mga bata sa pag-
hunahuna og mga hayop o mga insekto nga naa magpuyo sa yuta ug diha sa mga kahoy. 
• Unsa kaha sa inyong hunahuna ang mahitabo kon ang inyong panimalay naa sa tubig? 
• Unsa kaha ang mahitabo kon ang inyong panimalay anaa sa usa ka kahoy? 
Anaay Daghang Nagkalainlaing mga Matang sa mga Panimalay 
Ipasabut nga ang mga hayop ug ang mga insekto nagpuyo sa nagkalainlaing mga matang 
sa mga panimalay. Ang mga tawo usab nagpuyo sa nagkalainlaing mga matang sa mga 
panimalay. 
Ipakita ang hulagway 1-60, Si Lehi ug ang lyang mga Katawhan Miabut sa Gisaad nga Yuta, 
ug iplastar ang Basahon ni Mormon samtang naghisgut ka kabahin ni Lehi ug sa iyang pa-
milya ug sa mga matang sa mga panimalay nga ilang gipuy-an (tan-awa sa 1 Nephi 2:2-6; 
17:7-8; ug 18:6, 23). Ang pamilya ni Lehi adunay komportable nga panimalay didto sa 
Jerusalem, pero sa dihang miingon ang Ginoo ngadto kanila nga mobiya sa Jerusalem, 
mipanaw sila didto sa disierto ug nagpuyo sa mga tolda. Paglabay sa daghang mga katui-
gan ang Ginoo mimando ni Nephi, ang anak ni Lehi, sa paghimo og barko. Si Lehi ug ang 
iyang pamilya nagpuyo sa barko samtang nagbiyahe sila ngadto sa gisaad nga yuta, usa 
ka dapit nga giandam sa Langitnong Amahan ug ni Jesus nga ilang kapuy-an. Sa pag-abut 
nila sa gisaad nga yuta, si Lehi ug ang iyang pamilya nagpuyo na usab sa mga tolda hang-
tud makatukod sila og mas permanenting mga panimalay. 
• Unsa ang nagkalainlaing mga matang sa mga panimalay nga gipuy-an ni Lehi ug sa 

iyang pamilya? 
ipakita ang hulagway 1-61, Exodo gikan sa Nauvoo. Hisguti ang unang mga miyembro sa 
Simbahan kinsa nagtukod sa usa ka siyudad nga gitawag og Nauvoo. Nagkugi gyud sila 
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og trabaho aron sa pagtukod sa ilang mga panimalay ug sa usa ka matahum nga templo. 
Pero ang pipila ka mga tawo nga naglibut sa Nauvoo wala ganahi sa mga miyembro sa 
Simbahan ug mipugos kanila nga mobiya. Ang mga miyembro sa Simbahan mipanaw nga 
nagdala lamang og mga butang nga ilang gipanag-iya nga igo rang masulod sa gitabunan 
nga mga karwahe. Tungod kay ang gitabunan nga mga karwahe gagmay ra man, daghan sa 
mga bata ang kinahanglang mobilin sa ilang mga dulaan. Ang pipila ka mga tawo nagpuyo 
sa ilang gitabunan nga mga karwahe ug diha sa mga tolda sulod sa taas nga panahon. 
• Nganong lisud man ang pagpuyo diha sa gitabunan nga karwahe o sa tolda? 
Pabaruga ang mga bata ug ipabuhat ang mosunod nga bersikulo nga ginamitan og aksyon: 
Ang mga batang pioneer nanglakaw ug nag-istoryahanay (lakaw sa nahimutangan); 
Dayon nagdula sila ug nanglukso ug nanglayat (lukso o layat diha sa nahimutangan). 
Sa dihang gabii na, ang mga bitoon mikislap-kislap ug midan-ag (isira o ibuka ang mga kamot); 
Sulod sa mga karwahe sila nangatulog ug nagdamgo (ipiyung ang mga mata, ihigda ang 
ulo diha sa mga kamot). 
Ang Panimalay maoy usa ka Dapit Diin Kita Gihigugma 
Ipasabut nga ang klase sa balay nga atong gipuy-an dili maoy importante. Mahimong 
magpuyo kita sa usa ka dako nga balay, usa ka gamay nga balay, usa ka apartment, usa 
ka tolda, o usa ka sakayan. Ang importanting butang mao nga ang atong mga panimalay 
maoy mga dapit diin ang mga sakop sa pamilya maghigugmaay sa usag usa. Hisguti ang 
imong kaugalingong panimalay ug unsay imong gibuhat aron mahimo kining usa ka dapit 
sa paghigugma. 
• Nganong ganahan man kamong maanaa sa panimalay? 
• Giunsa man ninyo sa pagkahibalo nga ang inyong pamilya naghigugma kaninyo? 
• Nakatulog na ba kamo og usa ka gabii nga layo sa inyong panimalay? 
• Diin man kamo natulog? 
• Unsa man ang inyong gibati sa dihang nahibalik na kamo sa inyong kaugalingong 

panimalay? 
Pahinumdumi ang mga bata kon unsa ka nindot nga mahibalik sa ilang kaugalingong mga 
panimalay ug mga higdaanan. 
Pabaruga ang mga bata ug papaminawa samtang nagsulti ka sa mga pulong sa "Home" 
(Children's Songbook, p. 192). Sultihi ang mga bata sa paggakos sa ilang mga kaugali-
ngon sa higayon nga makadungog sila sa pulong nga panimalay. Kon ganahan ka, sublia 
ang bersikulo ug pasultiha ang mga bata sa mga pulong nga dungan kanimo. 
Ang panimalay maoy dapit kon asa ang kasingkasing 
Ug kainit ug gugma anaa. 
Ang panimalay maoy dapit kon asa ang mainiton, maagakong mga bukton 
Manalipod sa tanang nagpuyo diha. 
(© 1975 sa Sonos Music, Orem, Utah. Tanang mga katungod gigahin. Gigamit nga may 
pagtugot.) 
Makatabang Kita sa Atong mga Pamilya sa Pag-atiman sa Atong mga Panimalay 
Ipasabut nga kinahanglan natong atimanon ang atong mga panimalay aron nga mamahi-
mo kining nindot nga mga dapit nga kapuy-an. Ang kada sakop sa pamilya kinahanglang 
motabang nga mahimong hapsay ug limpyo ang panimalay. 
Ipa -pantomime sa mga bata ang mga butang nga ilang mabuhat sa pagtabang nga mahi-
mong hapsay ug limpyo ang ilang mga panimalay, sama sa pagpunit sa ilang mga dulaan, 
pagpanilhig sa salug, ug sa pagpilo ug sa paghipos sa ilang mga sinina. 
Tagsatagsaa pag-imbitar ang mga bata sa pagbarug tapad nimo. Ihulagway sa kada bata 
ang usa ka sitwasyon diin siya mahimong usa ka maayong katabang diha sa panimalay. 

121 

Kalihokan 

Kanta 

Ka l i hokan 



Pangutan-a ang bata kon unsay iyang mabuhat aron sa pagtabang niana nga sitwasyon. 
Gamita ang mosunod nga mga ehemplo o paghimo og imong kaugalingong mga sitwas-
yon aron mahiangay sa mga sakop sa klase: 
• Aksidente ninyong nayabo ang usa ka basong tubig diha sa salug. Unsa man ang 

inyong buhaton? 
• Nagdula kamo sa inyong mga block sa tibuok hapon. Karon oras na nga mokaon. 

Unsa man ang inyong buhaton sa inyong mga block? 
• Ang inyong mama nagdali-dali sa pag-andam sa panihapon diha sa lamesa. 

Nagkinahanglan siya og usa ka tawo nga maoy moandam sa lamesa sa dili pa 
mangaon ang pamilya. Unsa man ang mabuhat ninyo? 

• Ang inyong mga sinina nalabhan na ug hapsay nga pagkapilo. Unsa man ang inyong 
buhaton niini karon? 

• Nagdula kamo sa gawas ug ang inyong mga sapatos napuno sa lapok. Unsa man ang 
kinahanglan ninyong buhaton sa dili pa kamo mosulod sa balay? 

• Ang inyong higdaanan gubot kaayo sa pagbangon ninyo sa buntag. Unsa man ang 
kinahanglan ninyong buhaton niini? 

Awhaga ang mga bata sa paghisgut kabahin sa mga butang nga ilang gibuhat aron sa pag-
tabang nga mahimong hapsay ug limpyo ang ilang mga panimalay. Sultihi ang mga bata 
kon giunsa nimo sa pagtrabaho aron mahimong hapsay ug limpyo ang imong panimalay. 
Hatagi ang mga bata og papel ug mga krayola o mga lapis ug padrowinga ang kada bata 
og usa ka hulagway sa butang nga iyang buhaton nianang semanaha sa pagtabang diha 
sa panimalay. Labeli ang kada hulagway og Mapasalamaton ko sa akong panimalay. 
Ipakigbahin ang imong mga pagbati kabahin sa imong panimalay ug ipadayag ang imong 
pasalamat ngadto sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo sa pagpanalangin kanimo og 
usa ka panimalay. 

Pagpili og pipila niining mga kalihokan nga gamiton sa panahon sa leksyon. 
1. Pagdala og pipila ka komon nga mga butang sa balay (dili mominus sa usa alang sa kada 

bata) sulod sa bag. Papilia ang kada bata og usa ka butang gikan sa bag ug ipasabut 
kon unsaon kini sa paggamit samtang nagtabang diha sa balay. Pananglitan, ang usa ka 
panapton mahimong gamiton sa pagtrapo sa abug o sa pagpauga sa mga plato, ang usa 
ka kutsara mahimong gamiton kon mag-andam sa lamesa alang sa pagpangaon, ug ang 
usa ka dulaan mahimong hipuson kon manglimpyo sa usa ka kwarto. 

2. Kantaha o isulti ang mga pulong sa "Makalingaw nga Buhaton" [Fun to Do] (Songbook 
sa mga Bata, p. 129), nga maggamit sa mga hugpong sa mga pulong sama sa "Ang 
paghipos makalingaw" o "Ang pag-andam makalingaw" samtang mag -pantomime sa 
aksyon. 

3. Palut-i ang mga kamot sa kada bata diha sa usa ka piraso sa papel aron dad-on sa 
balay. Labeli ang kada papel og Ako adunay matinabangon nga mga kamot. Hisguti kon 
unsay ikatabang sa mga kamot sa mga bata. 

4. Papakaaron-ingna ang mga bata nga ang ilang mga lingkuranan mga karwahe nga 
gitabunan. Ipaguyod nila ang ilang mga lingkuranan ngadto sa usa ka lingin sama sa 
gibuhat sa mga pioneer atol sa gabii alang sa panalipod gikan sa dili mahigalaon nga 
mga tawo ug bangis nga mga hayop. Ipadrama nila ang paghimo og usa ka campfire 
ug ang pagluto og panihapon, pagkanta ug pagsayaw human sa panihapon, ug ang 
pagsaka ngadto sa ilang mga karwahe (mga lingkuranan) aron sa pagkatulog. 
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5. Pagdala og mga hulagway sa lainlaing mga klase sa mga panimalay, o pagdrowing niini 
diha sa pisara o diha sa usa ka piraso nga papel. Hisguti uban sa mga bata kon unsay 
gigamit sa pagtukod sa kada balay ug sama sa unsa kaha kon magpuyo diha niini. 
Mahimo nimong iapil ang usa ka tolda, usa ka igloo, usa ka kastilyo, usa ka balay-balay, 
usa ka balay nga gikarang. 

1. Kantaha o isulti ang mga pulong sa "Kon Kita Motabang" [When We're Helping] 
[Songbook sa mga Bata, p. 108). Ipadrama sa mga bata ang mga butang nga ilang 
mabuhat sa pagtabang diha sa ilang mga panimalay. 

2. Tabangi ang mga bata sa pagbuhat sa mga aksyon sa mosunod nga dula ginamit ang 
mga tudlo: 
Bisi nga gagmayng mga tudlo (ipataas ang usa ka kumo), 
Kinsa man ang motabang kanato nga makatuman? 
"Ako." "Ako." "Ako." "Ako." "Ako" (ipataas ang usa ka tudlo sa kada "Ako" hangtud 
nga ang tanang mga tudlo mapataas), 
Miingon ang bisi nga gagmayng mga tudlo. 
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Leksyon 27 Mapasalamaton Ko sa 
Pagkaon ug sa Sinina 

Aron sa pagtabang sa kada bata nga mobati ug mopadayag og pasalamat alang sa pag-
kaon ug sinina. 

1. Tun-i sa mainampoong paagi ang Genesis 1:11 -12 ug 1 Mga Hari 17:8-16. 
2. Mga materyal nga gikinahanglan: 

a. Usa ka Biblia. 
b. Usa ka prutas o utanon nga dunay mga liso sulod niini. 
c. Usa ka beanbag o laing humok nga butang. 
d. Ginunting 1-5, isda; ginunting 1-7, baboy; ginunting 1-8, karnero; ginunting 1-9, baka; 

ginunting 1-22, mga manok (susamang mga ginunting mahimo usab nga makita diha 
sa Primary Visual Aids Cutouts set 4); o pangita og mga hulagway sa kahayupan nga 
makahatag og pagkaon ug sinina diha sa inyong lugar. 

e. Hulagway 1-15, Pagpanalangin sa Pagkaon; hulagway 1-50, Makahimo kong Mag-ilis. 
3. Himoa ang gikinahanglang mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga kalihokan 

sa pagpalambo nga gusto nimong gamiton. 

Pag-imbitar og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo. 
Ihatag ang mosunod nga mga instruksyon, nga magbutang og tubag sa mga blangko 
uban sa komon nga mga pagkaon sa pamahaw: 
Kon ganahan kang mokaon og alang sa pamahaw, iisa ang usa ka kamot. 
Kon ganahan kang mokaon og alang sa pamahaw, iisa ang laing kamot. 
Kon ganahan kang mokaon og alang sa pamahaw, barug. 
Padayon sa ubang mga aksyon hangtud nga imong nahinganlan ang dili mominus usa 
ka pagkaon nga ganahan sa kada bata. Sulti dayon og, "Kon mapasalamaton mo ngadto 
sa Langitnong Amahan alang sa pagkaon nga inyong gikaon, lingkod ug ikiyugpos ang 
inyong mga bukton." 
Atong Gigamit ang mga Tanom ug mga Hayop alang sa Pagkaon 
• Unsa pa man nga mga pagkaon ang ganahan ninyong kaonon? 
• Diin man nato gikuha ang atong pagkaon? 
• Kinsa man ang nagbuhat sa mga tanom ug mga hayop diin diha nato gikuha ang 

pagkaon aron kaonon? 
Hisguti ang pipila ka mga pagkaon nga imong gikaon ug diin kini gikan. Ipasabut nga 
nakakuha kita og daghang mga pagkaon gikan sa mga tanom. 
Putla o pikasa ang prutas o utanon nga imong gidala ug itudlo ang mga liso. 
• Unsa man kini? 
• Nganong ang mga tanom duna may mga liso? 
Ipasabut nga ang Langitnong Amahan nagplano nga ang mga tanom adunay mga liso 
aron nga ang mga liso mahimong motubo ngadto sa daghan pang mga tanom sa pagha-
tag kanato og mga pagkaon (tan-awa sa Genesis 1:11-12). Kon ang usa ka tanom sama 
sa usa ka prutas o utanon motubo na, daghan pang mga liso ang maporma. 
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Himoa ang mosunod nga kalihokan uban sa mga bata ginamit ang bersikulo: 
Ang mga Liso Gilubong og Maayo 
Ang mga liso gilubong og maayo (yuko ug hikapa ang salug sa imong mga kamot). 
Diha sa yuta sila natulog (ipatong ang usa ka kamot ibabaw sa lain, nga ang mga palad 
nag-akub). 
Ang adlaw hayag nga midan-ag (ibutang ang mga bukton ibabaw sa ulo aron makaporma 
og lingin). 
Ang mga tinulo sa ulan hinayng nangatagak (ikitoy ang mga tudlo samtang kini nagpaubos). 
Bugnaw'ng mga huyuhoy mihuyop (ilubay-lubay ang mga bukton sa ibabaw sa ulo). 
Gagmayng mga liso misugod sa pagtubo (ikitoy ang mga tudlo pataas gikan sa salug). 
• Nakatabang na ba kamo og tanom og mga liso? 
• Unsa man ang inyong gitanom? 
• Unsa man nga mga pagkaon ang atong makuha gikan sa mga tanom? 
Tabangi ang mga bata sa paghunahuna og pipila ka mga prutas, mga utanon, ug mga 
lugas. Ipasabut nga ang pan ug cereal ginama gikan sa mga lugas. Sultihi ang mga bata 
nga ikaw mapasalamaton sa Langitnong Amahan sa mga liso nga motubo ngadto sa mga 
prutas, mga utanon, ug mga lugas. 
Ipakita pag-usab ang mga liso. 
• Unsa man ang gikinahanglan niini nga mga liso aron motubo? 
Isaysay ang istorya ni Elias ug sa biyuda sa Sarepta, nga makita sa 1 Mga Hari 17:8-16. 
Tabangi ang mga bata nga makasabut nga walay igong pagkaon didto tungod kay walay 
ulan. Kon wala ang ulan nga nagdala og tubig, walay pagkaon nga motubo. 
• Unsa man ang inyong bation kon kamo walay makaon nga pagkaon? 
• Sa unsa man nga paagi nga ang biyuda napanalanginan tungod sa pagpakigbahin sa 

gamay nga pagkaon ngadto kang Elias? (Tan-awa sa 1 Mga Hari 17:15-16.) 
Ipasabut nga dili tanan sa atong pagkaon nagagikan sa mga tanom. 
• Diin man nato gikuha ang gatas? 
• Diin man nato gikuha ang mga itlog? 
• Diin man nato gikuha ang karne? 
Hisguti kon sa unsa nga paagi nga ang pipila ka pagkaon nagagikan sa mga hayop. 
Gamita ang tukmang mga ginunting o mga hulagway, hisguti ang mga hayop nga gigamit 
alang sa pagkaon diha sa inyong lugar. 
Atong Gigamit ang mga Tanom ug mga Hayop alang sa Sinina 
Ipasabut nga ang pagkaon dili lang maoy bugtong butang nga atong makuha gikan sa 
mga tanom ug mga hayop. Ipakita ang hulagway 1-50, Makahimo ako nga Mag-ilis. 
• Unsa man ang gibuhat niini nga batang lalaki? 
• Unsa man ang inyong isul-ob kon mag-ilis na mo? 
I pa -pantomime sa mga bata ang pagsul-ob sa mga butang nga may kalabutan sa pana-
put sama sa usa ka kamisin, usa ka bistida, mga sapatos, usa ka kupo, ug usa ka kalo. 
• Nganong nagkinahanglan man kita og sinina? (Aron sa pagtabon sa atong mga lawas, 

sa pagpanalipod sa atong mga lawas, aron sa magpabilin kanato nga init kon 
tingtugnaw.) 

• Unsa man ang gigamit sa paghimo og sinina? 
Kon ang mga bata makahingalan og mga materyal nga gigamit sa paghimo og sinina, 
pangutan-a kon nahibalo ba sila kon asa gikan kadto nga mga materyal. Ipasabut nga 
atong gikuha ang mga materyal nga gigamit sa paghimo og sinina ug mga sapatos gikan 
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sa mga tanom ug mga hayop. Sultihi ang mga bata kon unsa nga mga tanom o mga hayop 
nga nagsangkap og mga materyal nga komon kaayong gigamit alang sa paghimo og sinina 
diha sa inyong lugar. Panangiitan, ang cotton ug linen nagagikan sa mga tanom, ug ang sida 
nagagikan sa mga silkworm. Ang wool nagagikan sa karnero, ug kasagaran sa mga panit 
nagagikan sa mga baka. 
Mahimo kitang magmapasaiamaton tungod sa pagkaon ug sinina 

Hangyoa ang mga bata sa paghunahuna og mga pagkaon nga sila nagmapasalamaton. 
litsa o itunol ang usa ka beanbag o humok nga butang ngadto sa kada bata, usa sa matag 
higayon. Pahinganla ang kada bata og usa ka pagkaon nga siya mapasalamaton ug dayon 
ipaitsa o ipatunol ang beanbag pabalik nimo. Hisguti kon asa gikan ang pagkaon nga gihi-
nganlan sa dili pa iitsa ang beanbag ngadto sa sunod nga bata. Pahinumdumi ang mga ba-
ta nga ang kada tanom o hayop gilalang ni Jesus, ubos sa mando sa Langitnong Amahan. 
Sublia ang kalihokan, nga mangutana sa kada bata sa paghingalan og usa ka butang nga 
may kalabutan sa sinina imbis sa usa ka pagkaon. 
Ipakita ang hulagway 1-15, Pagpanalangin sa Pagkaon. 
• Kinsa ang angay natong pasalamatan alang sa atong pagkaon? 
• Kinsa ang angay natong pasalamatan alang sa atong sinina? 
• Unsaon man nato sa pagpasalamat ang Langitnong Amahan alang niining mga butanga? 

(Usa ka paagi mao ang paghisgut niini diha sa atong inadlaw nga mga pag-ampo.) 
Ipadayag ang imong pasalamat nga ang Langitnong Amahan ug si Jesus maoy mihimo 
nga kita makabaton og sinina nga masul-ob ug pagkaon nga kan-on. 

Pagpili og pipila niining mga kalihokan nga gamiton sa panahon sa leksyon. 
1. Hatagi ang kada bata og usa ka piraso nga papel nga dunay linya nga gidrowing diha 

sa tunga ug ang mga pulong nga Mapasalamaton ko alang sa: gisulat diha sa ibabaw. 
Padrowinga ang kada bata og usa ka hulagway sa pagkaon sa usa ka bahin sa linya 
ug butang nga may kalabutan sa sinina diha sa pikas bahin. 

2. Tabangi ang mga bata sa pagkanta o sa pagsulti sa mga pulong sa unang duha ka mga 
bersikulo sa "Salamat sa Atong Amahan" [Thanks to Our Father] (Songbook sa mga 
Bata, p. 15). 

3. Papakaaron-ingna ang mga bata nga sila mga liso. Palukoa sila sa ubos nga daw 
gitanom sila diha sa yuta, dayon pabaruga og hinay samtang ang adlaw nagdan-ag ug 
ang ulan hinay nga mibu-bu kanila. Mahimo nimong papulipulihon ang mga bata isip 
adlaw ug ulan. 

4. Pagdala og usa ka prutas o utanon ug hatagi ang mga bata og gagmayng mga sample 
aron kan-on. Ihulagway ang matang sa liso ug tanom nga gigikanan sa prutas o utanon. 
(Susiha uban sa mga ginikanan sa bata aron sa pagsiguro nga walay bata nga allergic 
sa pagkaon nga imong gidala.) 

5. Paghulagway og usa ka pamilyar nga pagkaon ngadto sa mga bata ug hangyoa sila sa 
pagtag-an kon unsa nga pagkaon ang imong gihulagway. Panangiitan, mahimo kang 
moingon nga, "Kini nga pagkaon puti o brown sa gawas. Kini dunay bayanan. Gipagawas 
kini diha sa usa ka sag. Unsa man kini?" (Usa ka itlog.) Sublia sa makadaghan kutob sa 
imong gusto. Mahimo kang magdala og ehemplo sa kada pagkaon nga imong gihulagway. 

6. Pagdala og mga aytem nga may kalabutan sa sinina sama sa mga sweater, mga coat, 
ug mga kalo ug pasulaya ang mga bata sa pagsul-ob niini samtang naghisgut ka 
kabahin sa sinina nga gipasalamatan sa mga bata. 
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1. Tabangi ang mga bata sa pagkanta o sa pagsulti sa mga pulong sa "Sa Kahimsog ug 
Kalig-on" [For Health and Strength] (Songbook sa mga Bata, p. 15). 

2. \pa-pantomime sa mga bata ang pagsul-ob sa sinina samtang nagsulti ka sa mga 
pulong sa mosunod nga kalihokan nga ginamit ang bersikulo: 
Mga bata, isul-ob ang inyong karsones, karsones, karsones. 
Mga bata, isul-ob ang inyong karsones, usa, duha, tulo. 
Mga bata, isul-ob ang inyong sayal, sayal, sayal. 
Mga bata, isul-ob ang inyong sayal, usa, duha, tulo. 
Mga bata, isul-ob ang inyong sinina, sinina, sinina. 
Mga bata, isul-ob ang inyong sinina, usa, duha, tulo. 
Mga bata, isul-ob ang inyong medyas, medyas, medyas. 
Mga bata, isul-ob ang inyong medyas, usa, duha, tulo. 
Mga bata, isul-ob ang inyong sapatos, sapatos, sapatos. 
Mga bata, isul-ob ang inyong sapatos, usa, duha, tulo. 
Ang tanang mga bata nakasul-ob na, nakasul-ob na, nakasul-ob na (ipakpak 
ang mga kamot). 
Ang tanang mga bata nakasul-ob na; magdula na 'ta! 
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Leksyon 27 Mahimo Akong Usa ka Higala 

Katuyoan Aron sa pagtabang sa kada bata nga magtinguha nga mahimong usa ka maayong higaia. 

Pagpangandam 1. Tun-i sa mainampoong paagi ang Juan 6:1-13 ug 11:1-7, 17-44. 
2. Mga materyal nga gikinahanglan: 

a. Usa ka Biblia. 
b. Hulagway 1-3, Si Jesus ang Kristo (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 240; 62572). 

3. Himoa ang gikinahanglang mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga kalihokan 
sa pagpalambo nga gusto nimong gamiton. 

Mga Kalihokan 
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nga Kalihokan 

Awit 
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Pag-imbitar og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo. 
Itudlo ang imong kaugalingon ug pangutana, "Kinsa man ko?" Ang mga bata mahimong 
motubag sa imong ngalan o sa pulong nga titser. Ipasabut nga ikaw ila usab nga higala, ug 
sila imong mga higala. Ipasabut nga ang mga higala mga tawo nga ganahan sa usag usa. 
Pag-alirong uban sa mga bata. Magtan-aw usab sa kada bata, sulti og, "Si (ngalan sa 
bata) akong higala." Papulipuliha ang kada bata sa pagbuhat niini, nga magsiguro nga 
ang matag bata gitawag kada higayon. 
Kita Adunay Daghang mga Higala 
• Kinsa man ang inyong mga higala? 
Tuguti ang mga bata sa paghisgut kabahin sa ilang mga higala. Bisan unsa ang edad ma-
himong usa ka higala. Ang mga sakop sa pamilya mahimong pipila sa atong pinakasuod 
nga mga higala. Ipasabut og maayo nga ang kada tawo diha sa klase usa ka higala. 
Ipakita ang hulagway 1-3, Si Jesus ang Kristo. Ipasabut nga ang tawo diha sa hulagway 
usa ka maayo kaayo nga higala sa kada usa diha sa klase. 
• Kinsa man ang atong higala nga naa niini nga litrato? 
• Giunsa man ninyo pagkahibalo nga si Jesus inyong higala? 
Kantaha o isulti ang mga pulong sa "Si Jesus Atong Mahigugmaong Higala" [Jesus Is Our 
Loving Friend] (Songbook sa mga Bata, p. 37). 
Si Jesus atong mahigugmaong higala. 
Naa siya kanunay 
Mogiya siya kanato kon mag-ampo ta; 
Gihigugma ni Jesus ang tanang bata. 
Isaysay ang istorya ni Jesus nga mipabangon kang Lazaro gikan sa pagkamatay, ingon 
nga makita diha sa Juan 11:1-7, 17-44. Ipasabut og maayo nga si Lazaro ug ang iyang 
mga igsoong babaye mga higala ni Jesus. Sa dihang si Jesus didto sa Betania, miistar 
siya didto sa ilang panimalay ug nanihapon uban kanila. 
• Unsa man ang gibati ni Jesus mahitungod ni Lazaro? (Tan-awa sa Juan 11:3, 35-36.) 
• Unsa man ang gibuhat ni Jesus alang kang Lazaro? (Tan-awa sa Juan 11:43-44.) 
• Sa inyong hunahuna unsa kaha ang gibati nila ni Lazaro, Maria, ug Marta ngadto 

kang Jesus? 
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Mahimo Kitang Buotan nga mga Higala 
• Unsaon man nato sa pagtratar ang atong mga higala? 
Ipasabut nga kon buotan kita nga mga higala, motabang kita sa uban nga mobuhat og 
maayong mga butang. Magpakabana kita sa atong mga higala ug gustong mahimo 
silang malipayon. Hisguti ang kaimportante sa pagtratar sa uban sa paagi nga kita gus-
tong trataron. Pangutana kon sa unsa nga paagi nga ang mga bata mahimong buotan 
nga mga higala sa mga sitwasyon sama niini: 
• Ikaw ug ang usa ka higala nagdula, ug laing bata ang miabut ug gustong makigdula 

uban kaninyo. 
• Usa ka bata ang mitungha sa klase sa unang higayon ug mibati og kaulaw o kahadlok. 
• Usa ka bata ang gisungog ug lain ang gibati. 
Kantaha o isulti ang mga pulong sa "Pagkamabination Magsugod Kanako" [Kindness 
Begins with Me] (Songbook sa mga Bata, p. 83). 
Buot ko nga magmabination 
Ngadto sa katawhan. 
Ako miingon, "Hinumdumi: 
Magmabination." 
• Unsa man ang inyong bation kon ang inyong mga higala mabination nganha kaninyo? 
• Unsa kaha sa inyong hunahuna ang ilang bation kon mabination kamo ngadto kanila? 
Tabangi ang mga bata nga makasabut nga kon gusto silang makabaton og mga higala, 
sila mismo kinahanglan gayud nga mahimong buotan nga mga higala. 
Ang mga Higala Makigbahin sa Usag Usa 
• Kon kamo nagdula og (ngalan sa usa ka dulaan o usa ka laing pihong butang), ug 

may usa ka higala nga moabut aron makigdula kaninyo, unsa man ang kinahanglan 
ninyong buhaton? 

Ipasabut nga kon atong tugutan ang laing tawo nga makigdula kanato, o kon kita mohatag 
unsay ania kanato ngadto sa laing tawo, kita nakigbahin. Usahay dili nato mapikas ang un-
say anaa kanato, mao nga makigpulipuli kita niini. Pakigbahin usab kini. 
• Kon usa sa inyong mga higala gigutom ug kamo dunay pagkaon, unsa man ang 

kinahanglan ninyong buhaton? 
Ipakita ang Biblia ug isaysay ang istorya kabahin ni Jesus nga nagpakaon sa lima ka libo, 
ingon nga makita diha sa Juan 6:1-13. Ipasabut nga tungod kay ang usa ka batang lalaki 
mipakigbahin sa iyang pagkaon, si Jesus nakagamit sa iyang gahum sa paghimo og 
igong pagkaon aron ipakaon sa tanang mga tawo. 
Pahinumdumi ang mga bata kabahin sa istorya ni Elias ug sa biyuda sa Sarepta (nga gi-
saysay diha sa leksyon 32). Ang biyuda napanalanginan tungod kay mipakigbahin siya sa 
iyang pagkaon bisan tuod kon gamay ra kaayo kini. 
• Unsa man ang atong ikapakigbahin ngadto sa atong mga higala? 
• Unsa man ang atong ikapakigbahin ngadto sa atong mga pamilya? 
Pabaruga ang mga bata ug pakantaha sa "Makalingaw nga Buhaton" [Fun to Do] 
(.Songbook sa mga Bata, p. 129), nga maggamit sa hugpong sa mga pulong nga 
"Pakigbahin sa akong (mga dulaan, libro, o bisan usang butanga nga masugyot sa mga 
bata) makalingaw." Pahimoa ang mga bata og mga aksyon nga tukma sa mga pulong. 
Pakigbahin makalingaw, 
Makalingaw'ng buhaton! 
Pakigbahin makalingaw'ng, 
Buhaton, buhaton! 
(© 1963 sa D. C. Heath and Company. Giimprinta pag-usab nga may pagtugot.) 
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Pahinumdumi ang mga bata nga ang mga higala magtinabangay sa usag usa, ug awhaga 
sila sa pagtabang sa pagpanglimpyo sa klasrom kon gikinahanglan. 
Hatag sa imong pagpamatuod bahin sa kaimportante sa pagka maayong higala. Mahimo 
kang mopaambit og personal nga kasinatian kabahin sa usa nimo ka higala. Pahinumdumi 
ang mga bata nga ang Langitnong Amahan ug si Jesus atong mga higala ug sila naghi-
gugma kanato. Awhaga ang mga bata nga magmabination ngadto sa ilang mga higala 
niining semanaha. 

Pagpili og pipila niining mga kalihokan nga gamiton sa panahon sa leksyon. 
1. Kantaha o isulti ang mga pulong sa "Sama's Gamayng Sapa" ['Give,' Said the Little 

Stream] (Songbook sa mga Bata, p. 116), "Si Jesus Miingon Higugmaa ang Tanan" 
[Jesus Said Love Everyone] (Songbook sa mga Bata, p. 39). 

2. Pabaruga ang mga bata ug ipabuhat ang bersikulo nga gamitan og aksyon nga 
"Minahal Nga Gamayng Higala": 
Duna koy gimahal gyud nga gamayng higala (gaksa ang kaugalingon); 
Makita ko siya kada adlaw. 
Gihigugma ko ang akong mahigalaong gamayng higala. 
Ingon ani kon unsaon namo pagdula: 
Magdula 'mi og mga monyeka (pakaaron-ingnon nga nagpakatulog og usa ka monyeka 
sa imong mga bukton); 
Maglabay-labay 'mi sa among mga bola (pakaaron-ingnon nga naglabay og bola); 
Magmartsa 'mi sama usab sa mga sundalo (pagmartsa sa hilom diha sa nahimutangan). 
Magdula 'mi sa duyan (pakaaron-ingnon nga nagduyan); 
Mag-istoryahanay 'mi ug manganta; 
Sama sa buhaton sa tanang buotang managhigala (ikiyugpos ang mga bukton ug 
iyangu-yango ang ulo). 

3. Pagdala og gamayng makaon alang sa klase (tinoa uban sa mga ginikanan sa mga bata 
aron sa pagsiguro nga walay bata nga allergic sa makaon). Ibutang ang makaon sa 
lugar nga makita sa mga bata. Hisguti kon unsa ka nindot kining tan-awon ug pangutan-
a ang mga bata kon ganahan ba sila nga mopaambit ka niini ngadto kanila. Pangutan-a 
ang mga bata kon unsay ilang bation kon imong ipaambit ang makaon ngadto lamang 
sa pipila kanila. Hisguti kon unsay bation sa uban kon dili sila maapil. Ipaambit ar,g 
makaon ngadto sa mga bata. 

4. Padrowinga ang kada bata og usa ka hulagway sa iyang kaugalingon nga nakigbahin 
ngadto sa usa ka higala. Labeli ang kada hulagway og Makapaambit ko ngadto sa 
akong higala. 

5. Isaysay ang mosunod nga tinuod nga istorya sa kaugalingon nimong mga pulong: 
Ang Sapatos nga Sinapinan og Tumbaga 
Sa dihang ang mga pioneer miabut aron manimuyo didto sa Utah, kasagaran kanila mga 
pobre. Ilang nagasto ang tanan nilang kwarta aron sa pagpalit og mga butang alang sa taas 
nga biyahe ug sa pagpalit sa mga himan nga ilang gikinahanglan aron sa pagtukod og mga 
balay ug sa pagpananom. Tungod kay ang mga tawo wala may daghang kwarta, daghang 
mga bata ang dunay usa ra ka parisan nga sapatos, nga ilang isul-ob ma-Dominggo. Sa 
kasagaran manglakaw sila nga magtiniil lang sa ubang mga adlaw sa semana. 
Usa ka pioneer nga batang babaye nga ginganlan og Melinda dunay usa ka parisan sa 
sapatos nga bug-at, bati, sinapinan og tumbaga nga iyang ginasul-ob atol sa tingtugnaw. 
Sa ting-init ang iyang pamilya mipalit niya og usa ka bag-ong parisan nga nindot, 
komportable nga sapatos nga pang-Dominggo, ug iya kining isul-ob sa usa ka parada. 
Ang pinakasuod nga amiga ni Melinda, nga si Amanda, wala gayuy sapatos. Si Melinda 
nalooy kang Amanda ug nananghid sa iyang inahan nga ipahulam niya ang usa ka 
parisan sa iyang sapatos ngadto ni Amanda aron masul-ob sa parada. Sa pagpunit ni 
Melinda sa iyang daan, bug-at, sinapinan og tumbaga nga sapatos aron dad-on ngadto 
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sa iyang amiga, ang iyang inahan miingon, "Kon gusto kang mopakigbahin, kinahanglan 
nimong ihatag ang butang nga gusto nimong madawat mismo." 
Naghunahuna og maayo si Melinda sulod sa pipila ka mga minuto. lyang gihunahuna 
kon unsa kaha ang buhaton ni Jesus. Naghunahuna siya kon unsa nga parisan sa 
sapatos ang iyang isul-ob, ug dayon nakahukom na siya. lyang gidala ang iyang bag-
ong sapatos nga pang-Dominggo aron masul-ob sa iyang amiga, ug miadto siya sa 
parada nga nagsul-ob sa iyang daan, bati, ug sinapinan og tumbaga nga sapatos. Pero 
si Melinda mibati og tumang kalipay! Nahibalo siya nga nagpaambit siya sa gusto ni 
Jesus nga iyang buhaton. 

1. Ihan-ay ang pipila ka mga dulaan nga madulaan sa mga bata. Hisguti ang kaimportante 
sa pag-ingon og "palihug" ug "salamat." Awhaga ang mga bata sa pagpakigbahin sa 
mga dulaan kon magdula ug sa pagtabang sa usag usa sa pagpanghipus sa mga 
dulaan kon mahuman na sila sa pagdula. 

2. Sa imong pagsulti sa mosunod nga bersikulo, pangulohi ang mga bata sa mga aksyon. 
Sublia kon gusto pa sa mga bata. 
Makahimo og Malipayong mga Adlaw 
Duha ka mga mata aron makakita og nindot nga mga butang nga buhaton (itudlo ang 
mga mata), 
Duha ka mga ngabil aron sa tibuok adlaw mopahiyum (pahiyum og dako). 
Duha ka mga dalunggan aron makadungog sa unsay gisulti sa uban (itapion ang mga 
kamot diha sa dalunggan), 
Duha ka mga kamot aron mohipos sa mga dulaan (pakaaron-ingnon nga mopunitog 
mga dulaan ug mohipos niini). 
Usa ka dila nga sa kada adlaw mamulong og mabinationg mga pulong (tudlo ngadto 
sa ba-ba), 
Usa ka kasingkasing nga sa pagtrabaho ug sa pagdula mahigugmaon (ipatong ang 
mga kamot diha sa kasingkasing). 
Duha ka mga tiil nga madasigong modagan (tudlo ngadto sa mga tiil)— 
Makahimo og malipayong mga adlaw sa tanan. 

3. Kantaha o isulti ang mga pulong sa "Ako Dunay Duha ka Gagmay nga Kamot" [I Have 
Two Little Hands] (Songbook sa mga Bata, p. 126). 
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Leksyon 27 Makahimo Ko sa 
Paghigugma sa Uban • 

Aron sa pag-awhag sa kada bata sa pagpadayag sa gugma alang sa uban pinaagi sa 
mabinationg mga pulong ug mga binuhatan. 

1. Tun-i sa mainampoong paagi ang Mateo 7:12; Marcos 10:13-16; Lucas 10:30-37; ug 
Juan 13:34. 

2. Ribyuha ang istorya gikan sa leksyon 19 kabahin ni Jesus nga miayo sa buta nga tawo 
(tan-awa sa Juan 9:1-7). 

3. Paghimo og kasingkasing nga hinimo sa papel alang sa kada bata diha sa klase. Isulat 
ang Gihigugma ko ikaw diha sa matag kasingkasing. 

4. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia. 
b. Hulagway 1-3, Si Jesus ang Kristo (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 240; 

62572); hulagway 1-43, Si Jesus nga Miayo sa Buta (Pakete sa mga Hulagway sa 
Ebanghelyo 213; 62145); hulagway 1 -48, Mga Bata nga Nagdula og mga Block: 
hulagway 1-62, Ang Maayong Samarianhon (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 
218; 62156). 

5. Himoa ang gikinahanglang mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga kalihokan 
sa pagpalambo nga gusto nimong gamiton. 

Pag-imbitar og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo. 
Ipakita ang hulagway 1-48, Mga Bata nga Nagdula og mga Block. 
• Unsa man ang gibuhat niining mga bataa? 
• Sa inyong hunahuna managhigala ba kining mga bataa? 
• Unsaon man pagtratar sa mga managhigala ang usag usa? 
Pahinumdumi ang mga bata nga ang mga managhigala motratar sa usag usa sa mabinati-
ong paagi. Kon mabination kita ngadto sa uban, nagpakita kita og gugma ngadto kanila. 
Uban sa mga bata, kantaha o isulti ang mga pulong sa "Si Jesus Miingon Higugmaa ang 
Tanan" [Jesus Said Love Everyone] (Songbook sa mga Bata, p. 39), nga maggamit sa mga 
aksyon nga gipasabut sa ubos: 
Higugmaa ang tanan (ituy-od og maayo ang mga bukton); 
Jesus miingon (iyangu-yango ang ulo). 
Kon puno 'ta sa gugma (ipatong ang mga kamot sa kasingkasing), 
Mao sab sila (gaksa ang kaugalingon). 
Si Jesus Nagpakita og Gugma ngadto sa Uban pinaagi sa Pagkamabination 
Ipakita ang hulagway 1-3, Si Jesus ang Kristo, ug sultihi ang mga bata nga si Jesus nagsulti 
kanato sa pagtratar sa uban sama sa unsay atong gusto sa uban nga motratar kanato. 
Ipakita ang Biblia ug basaha ang Mateo 7:12 hangtud sa inyo usab nga pagabuhaton ngadto 
kanila. Ipasabut nga kini nga kasulatan nagpasabut nga kon gusto nato nga ang uban mag-
mabination ngari kanato, kinahanglan kitang magmabination ngadto kanila. 
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Iplastar ang hulagway 1-43, Si Jesus nga Miayo sa Buta. Patabanga ang mga bata kanimo 
sa pagsaysay sa istorya nga gipakita sa hulagway {tan-awa sa Juan 9:1-7). 
• Sa unsa nga paagi nga si Jesus nagmabination ngadto sa buta nga tawo? 
Isaysay ang istorya ni Jesus nga nanalangin sa gagmayng mga bata, ingon nga makita 
diha sa Marcos 10:13-16. 
• Sa unsa nga paagi nga si Jesus nagmabination ngadto sa mga bata? 
Ipasabut og maayo nga si Jesus migahin sa iyang kinabuhi sa pagtabang sa ubang mga 
tawo. Pinaagi sa pagkamabination, si Jesus nagpakita og gugma alang sa uban. Ipasabut 
nga si Jesus nagsugo kanato sa paghigugma sa usag usa. Basaha ang Juan 13:34 ngad-
to sa mga bata. Ipasubli sa mga bata ang "maghigugmaay kamo sa usag usa maingon 
nga ako nahigugma kaninyo" sa pipila ka mga higayon. 
Uban sa mga bata, kantaha o isulti ang mga pulong sa "Maghigugmaay sa Usag Usa" 
[Love One Another] (Songbook sa mga Bata, p. 74). 
Maghigugmaay, 
Sa usag usa. 
Bag-o nga sugo: 
Maghigugmaay. 
Kamo nailhan 
Nga akong tinun-an, 
Kon kamo 
Naghigugmaay. 
(© 1961, 1989 ni Luacine C. Fox. Gigamit nga may pagtugot.) 
Makapakita Kita og Gugma ngadto sa Uban pinaagi sa Pagka Mabination 

Ipakita ang hulagway 1-62, Ang Maayong Samarianhon, ug isaysay ang istorya kabahin sa 
maayong Samarianhon, ingon nga makita sa Lucas 10:30-37. 
• Kinsa man ang mabination diha sa istorya? 
• Unsa man ang gibuhat sa Samarianhon aron sa pagtabang sa tawo kinsa nasakitan? 
Tabangi ang mga bata nga makahunahuna og mga paagi nga mahimo silang mabination 
ngadto sa uban. Ipaambit ang ilang mga ideya ngadto sa ubang mga sakop sa klase. 
Ipasabut nga usahay lisud ang mahimong mabination ngadto sa uban tungod kay kanang 
tawhana dili mahigalaon o lahi kay kanato. Tabangi ang mga bata nga makasabut nga ang 
kada usa kinahanglang trataron sa mabinationg paagi. Bisan tuod kon ang mga tawo daw 
dili mahigalaon o kon tan-awon lahi kay kanato (panangiitan, kon lain ang kolor sa ilang 
panit o may depekto), kinahanglan nato silang trataron sa mabinationg paagi. 
Hisguti ang kaimportante sa pagpakita og gugma ug pagkamabination sa atong mga pamilya. 
• Unsaon man ninyo sa pagpakita og gugma ngadto sa inyong amahan? ngadto sa 

inyong inahan? ngadto sa inyong mga igsoong lalaki ug babaye? 
Ipasabut og maayo nga kon mabination kita sa atong mga pamilya, dili kay ato lang nga 
mga pamilya ang malipay, pero malipay usab ang Langitnong Amahan ug si Jesus. 
Ipasabut nga usahay ang mga batang masuso o mas gagmayng mga bata mokuha o ma-
kaguba og mga butang nga atong gipanag-iya. Tabangi ang mga bata nga makasabut 
nga ang bata pa kaayong mga kabataan dili sa kanunay makasabut sa unsay ilang gibu-
hat. Kinahanglan nato silang trataron sa mabinationg paagi ug dili masuko ngadto kanila. 
Kon kita dunay mga butang nga mahimong mabuak, maningkamot kitang mopalayo niini 
aron dili nila makab-ot. 
• Unsaon man nato sa pagpakita og gugma ngadto sa Langitnong Amahan ug ni Jesus? 
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Ipasabut og maayo nga makapakita kita og gugma ngadto sa Langitnong Amahan ug ni 
Jesus pinaagi sa pagsunod sa mga sugo, pinaagi sa pagbinuotan diha sa simbahan, ug 
pinaagi sa pagka mabination ug pagka matinabangon niadtong naa sa atong palibut. 
Makapakita Kita og Gugma pinaagi sa Pagpamulong sa Mabinationg Paagi 

Hangyoa ang mga bata sa pagsunod sa mga instruksyon sa ubos. Human nga mabuhat 
sa mga bata ang kada aksyon, pasalamati sila sa pagsunod sa instruksyon. 
1. Palihug barug. 
2. Panglingkod, palihug. 
3. Palihug barug ug tuyok. Palihug lingkod. Barug pag-usab, palihug. 
4. Ituy-od gyud ang inyong mga kamot ibabaw sa inyong ulo, palihug. 
5. Palihug hilom nga manglingkod. 
• Unsa man nga matinahuron, o mabination, nga mga pulong ang akong gisulti? 
• Unsa man ang inyong bation kon ang usa ka tawo moingon og "palihug" ug "salamat" 

nganha ninyo? 
Tabangi ang mga bata nga makasabut nga kon gusto nato nga ang uban mosulti sa mabi-
nationg paagi ngari kanato, kinahanglan kitang mosulti sa mabinationg paagi ngadto kanila. 
Pahinumdumi ang mga bata sa uban pang matinahuron nga mga hugpong sa mga pulong, 
sama sa "Pasayloa ko" ug "Excuse me, palihug," ug sa mga sitwasyon kon kanus-a kadtong 
mga hugpong sa mga pulong kinahanglang gamiton. Ipangutana ang mosunod nga mga 
pangutana o susama niini nga angay sa inyong kultura: 
• Unsaon man ninyo sa pagpangayo og mainom nga tubig sa matinahurong paagi? 
• Unsay kinahanglan ninyong isulti kon dunay mohatag og regalo kaninyo? 
• Unsa man ang inyong isulti kon makapaguol kamo sa usa ka tawo? 
• Unsa man ang inyong isulti aron makuha ang atensyon sa usa ka tawo sa 

matinahurong paagi? 
Ipasabut nga bisan tuod kon ang uban usahay mosulti ngari kanato sa dili mabinationg 
paagi, kinahanglan gihapon kitang mosulti sa mabinationg paagi ngadto kanila. 
Kantaha pag-usab ang "Si Jesus Miingon Higugmaa ang Tanan" [Jesus Said Love Everyone]. 
Dayga ang mga bata sa imong naobserbahan kanila. Ipasabut nga tungod kay ang 
Langitnong Amahan ug si Jesus naghigugma sa kada usa, mahimuot sila kon ila kitang 
makita nga nagmabination ngadto sa usag usa. Ipamatuod nga ang Langitnong Amahan 
ug si Jesus gusto nga kita magmabination. Hatagi ang kada bata og usa ka papel nga 
kasingkasing. Sultihi sila kon unsay gisulti sa mga pulong diha sa mga kasingkasing, ug 
ipadayag ang imong gugma alang sa mga bata. 

Pagpili og pipila niining mga kalihokan nga gamiton sa panahon sa leksyon. 
1. Basaha ang mosunod nga mga ehemplo (o paghimo og pipila nga imong kaugalingong 

hinimo), ug ipaisa sa mga bata ang ilang mga papel nga kasingkasing kon ang aksyon 
nga gihulagway mabination o nagpakita og gugma. Pakupti nila ang ilang mga 
kasingkasing diha sa ilang mga paa kon ang aksyon dili mabination ug wala magpakita 
og gugma. 
• Magpulipuli kon magdula. 
• Pagka saputon. 
• Motabang sa usa ka bata nga nasakitan. 
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• Manumbag sa usa ka tawo nga nagpalagot kaninyo. 
• Maglakaw nga magbinuotan diha sa meetinghouse. 
• Mosulti og "palihug" ug "salamat". 
• Moabli sa usa ka pultahan alang sa usa ka tawo. 
• Magsaba-saba diha sa simbahan. 
• Motabang sa pagpanglimpyo. 

Pahinumdumi ang mga bata nga kon kita mabination ngadto sa uban, nagpakita kita og 
gugma, ug ang Langitnong Amahan ug si Jesus malipay kanato. 
2. Paghunahuna og pipila ka pamilyar nga mga sitwasyon diin ang mga bata adunay 

oportunidad nga mahimong mabination ug sa pagpakita og gugma alang sa uban. Isulat 
kining mga sitwasyona diha sa mga piraso nga papel ug papilia ang kada bata og usa 
ka piraso nga papel. Basaha ang kada sitwasyon ug pasultia ang batang nakahulbot 
niini kon unsay buhaton niana nga sitwasyon. Mahimo nimong gamiton ang mosunod 
nga mga ehemplo: 
• Ikaw ug usa ka higala manag-ubang nagdula, ug laing bata ang misulod sa kwarto. 

Unsa man ang kinahanglan nimong buhaton? 
• Ikaw ug ang imong igsoong babaye gustong magdula sa pareho nga dulaan. Unsa 

man ang kinahanglan nimong buhaton? 
• Ang imong manghud nga batang lalaki mikuha og butang nga gipanag-iya nimo. 

Unsa man ang kinahanglan nimong buhaton? 
3. Maggamit og pamilyar nga mga ehemplo gikan sa inyong ward o dapit, hisguti kon 

unsaon sa pagpakita og pagkamabination ug gugma ngadto niadtong dunay mga 
depekto. Tabangi ang mga bata sa paghunahuna og mga butang nga ilang mahimo 
nga makatabang sa usa ka tawo nga dunay depekto. 
• Unsaon man nato sa pagpakita og gugma ngadto sa usa ka tawo kinsa dili makakita? 
• Unsaon man nato sa pagpakita og gugma ngadto sa usa ka tawo kinsa dili 

makadungog? 
• Unsaon man nato sa pagpakita og gugma ngadto sa usa ka tawo kinsa naggamit og 

wheelchair o crutches? 
4. Tabangi ang mga bata nga makasabut nga bisan tuod nga ang ubang mga tawo 

mahimong mosulti og laing pinulongan o dunay laing kolor sa panit kay sa kanila, kitang 
tanan mga anak sa Langitnong Amahan. Kinahanglan nga kitang tanan magmabination 
ngadto sa usag usa. Kinahanglan natong trataron ang kada usa sama sa unsay gusto 
nato nga kita trataron. Ipasabut nga ang kada tawo lahi kay sa uban sa pipila ka paagi. 

1. Kantaha o isulti ang mga pulong sa "Pagkamabination Magsugod Kanako" [Kindness 
Begins with Me] (Songbook sa mga Bata, p. "00" [145]). 

2. Tabangi ang mga bata sa pagbuhat sa mosunod nga kalihokan ginamit ang bersikulo: 
Makatakod gyud ang pahiyum (inata ang mga kilid sa ba-ba aron makapahiyum pahiyum), 
Ug mao nga kon ako maguol (inata ang mga kilid sa ba-ba aron makapahiyum magul-
anong nawong), 
Maningkamot kong mopahiyum (inata ang mga kilid sa ba-ba aron makapahiyum pahiyum), 
Ug dili madugay mobati ko og kalipay (ibutang ang duha ka mga kamot ibabaw sa 
kasingkasing)! 
(Gikuha gikan ni Pat Graham, "Feeling Glad," Friend, Mar. 1990, p. 21.) 
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Leksyon 27 Makahimo Ko nga 
Magmabination sa Kahupayan 

Aron sa pagtabang sa kada bata nga makasabut sa kaimportante sa pagkamabination 
ngadto sa mga hayop. 

1. Tun-i sa mainampoong paagi ang Genesis 2:19-20; 6-8. 
2. Mga materyal nga gikinahanglan: 

a. Usa ka Biblia. 
b. Hulagway 1-28, Paglalang—Buhi nga mga Nilalang (Pakete sa mga Hulagway sa 

Ebanghelyo 100; 62483); hulagway 1-30, Si Noe ug ang Arka nga dunay mga 
Mananap (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 103; 62305). 

3. Himoa ang gikinahanglang mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga kalihokan 
sa pagpalambo nga gusto nimong gamiton. 

Mga Kalihokan 
sa Pagkat-on 
Pang-atensyon 
nga Kalihokan 

Pag-imbitar og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo. 
Pagpakaaron-ingnon nga usa ka hayop nga nailhan sa mga bata. Ipatag-an sa mga bata 
kon unsa ka nga matang sa hayop. Papulipuliha ang mga bata nga magpakaaron-ingnon nga 
usa ka hayop samtang ang ubang mga bata motag-an kon unsa siyang klaseha sa hayop. 
Si Adan Mihatag og Ngalan sa Kada Usa sa mga Mananap 
Pahinumdumi ang mga bata nga ang Langitnong Amahan ang miplano ug si Jesus ang 
milalang sa tanang mga mananap, isda, mga langgam, ug mga insekto sa yuta. Ipakita 
ang Biblia ug ipasabut nga ang mga kasulatan nagsulti kanato nga si Adan mingalan sa 
tanang mga mananap (tan-awa sa Genesis 2:19-20). Ipakita ang hulagway 1-28, 
Paglalang—Buhi nga mga Nilalang. 
• Unsa man ang mga ngalan sa mga mananap nga naa niini nga hulagway? (Papulipuliha 

ang mga bata sa pagtudlo og usa ka mananap diha sa hulagway ug sa pagsulti sa 
ngalan niini.) 

Ang Langitnong Amahan ug si Jesus Gusto nga Kita Magmabination ngadto sa 
mga Mananap 

Ipakita ang hulagway 1-30, Si Noe ug ang Arka nga dunay mga Mananap, ug ribyuha ang 
istorya kabahin ni Noe ug ang Arka, ingon nga makita diha sa Genesis 6-8. Ipasabut og 
maayo nga dili mominus sa duha sa kada matang sa mananap ang naluwas gikan sa pag-
kalumos. Ang Langitnong Amahan ug si Jesus nahigugma sa mga mananap ug gusto nga 
kini magpabilin sa yuta. 
• Ngano nga si Noe mibutang man og mga mananap diha sa arka? 
• Unsa man nga mga mananap nga mapasalamaton kamo nga gibutang ni Noe diha 

sa arka? 
• Unsa kaha sa inyong hunahuna ang paagi nga gusto sa Langitnong Amahan ug ni Jesus 

nga trataron nato ang mga hayop? 
Sa imong kaugalingong mga pulong, isaysay ang mosunod nga istorya kabahin ni 
Presidente Spencer W. Kimball, ang ikadose nga Presidente sa Simbahan: 
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Sa dihang bata pa si Presidente Spencer W. Kimball, ang iyang trabaho mao ang pagdala 
sa mga baka ngadto sa sibsibanan nga mga usa ka milya gikan sa iyang panimalay. Usa 
ka adlaw naghimo siya og tirador, usa ka dulaan nga iyang magamit aron sa pagtira og 
mga bato sa mga poste sa koral ug sa mga punoan sa kahoy. Nahimo gyud siyang maayo 
kaayo ug maka-igo og usa ka kahoy o usa ka poste sa koral nga iayo kaayo. 
Tag-as nga mga kahoy ang nanubo sa daplin sa dalan nga iyang gidad-an sa mga baka. 
Si Spencer nakabantay nga dunay daghang gagmayng mga langgam niadtong mga kaho-
ya. Sa dihang iyang nakita ang mga langgam, natintal siya sa pagtirador niini aron sa pag-
pakita kon unsa siya ka maayo nga motira. Pero nianang higayuna nakahinumdom siya og 
usa ka awit nga iyang gikanta sa Primary. Nagkanayon kini, "Ayaw patya ang gagmayng 
mga langgam.... Ang yuta gipanag-iya sa Dios, ug nagsangkap siya og pagkaon sa gag-
may ug maingon man sa dagko nga mga nilalang." Naghunahuna si Spencer niadtong 
mga pulonga nga iyang gikanta. Nakahukom siya nga ang mga langgam importante ngad-
to sa Langitnong Amahan, ug dili sakto nga patyon kini. Busa kanunay siyang nagmabi-
nantayon sa pagtira sa iyang tirador diin wala siyay maigo nga bisan unsang langgam. 
• Giunsa man ni Spencer W. Kimball pagpakita og pagkamabination ngadto sa mga 

langgam? 
Sultihi ang mga bata nga ang Langitnong Amahan ug si Jesus gusto nga kita magmabina-
tion ngadto sa tanang mga mananap. 
Kantaha o isulti ang mga pulong sa "Pagkamabination Magsugod Kanako" [Kindness 
Begins with Me] (Songbook sa mga Bata, p. 83). 
Buot ko nga magmabination 
Ngadto sa katawhan. 
Ako miingon, "Hinumdumi: 
Magmabination." 
• Duna ba kamoy bisan unsa nga binuhi nga mga mananap? 
Imbitara ang mga bata sa pagsulti kabahin sa ilang binuhi nga mga mananap ug giunsa 
nila kini sa pag-atiman. Basaha ang mosunod nga mga pamahayag ug ipaisa sa mga ba-
ta ang ilang mga kumagko kon ang pamahayag usa ka mabination nga paagi sa pagtratar 
sa binuhi nga mga mananap. Ipaubos nila ang ilang mga kumagko kon kini dili mabination 
nga paagi sa pagtratar sa binuhi nga mga mananap. 
• Pakan-on sila og maayong pagkaon kada adlaw. 
• Kalimtan sila sa pagpakaon. 
• Kalimtan ang paghatag nila og tubig. 
• Andaman sila og presko nga tubig aron mainom nila. 
• Sangkapan sila og luwas, komportable nga dapit nga ilang kahigdaan. 
• Sirad-an sila sa usa ka init nga dapit sa tibuok adlaw. 
• Hatagan sila og gugma ug pagtagad. 
Pahinumdumi ang mga bata nga ang mga mananap gilalang ni Jesus ug kabahin sa piano 
sa Langitnong Amahan. Ang Langitnong Amahan ug si Jesus gusto nga kita magmabinati-
on sa mga mananap. Ipakigbahin ang imong mga pagbati bahin sa usa ka binuhi nga ma-
nanap o bahin sa mga mananap. 

Pagpili og pipila niining mga kalihokan nga gamiton sa panahon sa leksyon. 
1. Paghimo og kopya sa rabbit sa katapusan sa leksyon alang sa kada bata, ug pakolori sa 

mga bata ang ilang mga rabbit. Ipapilit ang usa ka gilingin nga gapas ngadto sa ikog sa 
kada rabbit aron kini mahimong humok. 
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2. Kantaha o isulti ang mga pulong sa "Akong Langitnong Amahan Nahigugma Nako" [My 
Heavenly Father Loves Me] (Songbook sa mga Bata, p. 16). 

3. Paggamit og pasol gikan sa leksyon 11 ug ang mga ginunting sa mga mananap nga uban 
sa manwal, papulipuliha ang mga bata sa pagpamasol og usa ka mananap. Kon ang kada 
bata nakadakop na og usa ka mananap, papulipuliha ang mga bata sa pagpakita sa ilang 
mga mananap ug sa pagsulti kon unsay ilang nahibaloan kabahin niini. 

4. Paghimo og usa ka badge nga mag-ingon nga Magmabination ko sa mga mananap aron 
isul-ob sa kada bata sa pagpauli. 

5. Tabangi ang mga bata sa pagbuhat sa mga aksyon sa mosunod nga dula nga 
ginamitan og mga tudlo: 
Ang Akong Gamay nga Iring 
Ang akong gamay nga iring mikatkat sa usa ka kahoy ("padagana" ang mga tudlo sa 
tuong kamot pakatkat sa walang bukton) 
Ug milingkod sa usa ka sanga aron motan-aw kanako (ibutang ang tuong kamot diha 
sa walang abaga). 
Miingon ko, "Dali, ming," ug nagdagan siya pakanaog (padagana ang mga tudlo 
paus-os sa bukton) 
Ug mikaon sa tanang pagkaon nga akong gihuwad sa iyang kan-anan (isawod ang 
walang kamot; pakaaron-ingnon nga ang walang kamot usa ka iring nga nagkaon). 

6. Pabaruga ang mga bata ug pahimoa sa mga aksyon uban kanimo samtang imong 
gi-recite ang mosunod nga bersikulo: 
Noe 
Dako kaayo ang gibuhat ni Noe nga arka (pinatuy-od nga mga bukton); 
Nasayud siya unsay buhaton (ibutang ang tudlo sa kilid sa agtang). 
Mimartilyo, migabas, ug misukod (paghimog aksyon sama sa gisulti) 
Sama sa gisugo kaniya (iyango ang ulo). 
Ug si Noe mitawag sa iyang pamilya (mosinyas ginamit ang kamot) 
Sa paglakaw padulong ngadto sa barko (hilom nga maglakaw diha sa lugar)— 
Ug, tinagurha, ang mga kahayupan (ipataas ang duha ka mga tudlo) 
Misakay sa barko aron magpalutawlutaw (paghimog aksyon nga naglutawlutaw). 
Ang dag-om nagpundok (ibutang ang mga kamot ibabaw sa ulo), 
Nagsugod sa pag-ulan (ilihoklihok ang mga tudlo nga morag nag-ulan)— 
Ug ang tibuok yuta natabunan (paghimog aksyon nga morag nagsuhid ang mga kamot); 
Nawala ang yuta (ilingi ang ulo gikan sa pikas ngadto sa lain). 
Luwas nga naglutawlutaw ang arka (paghimog aksyon nga morag naglutaw-lutaw ang 
mga kamot) 
Daghang mga adlaw ug gabii (ibutang ang duha ka mga kamot sa pikas bahin sa 
nawong), 
Hangtud nga migawas pag-usab ang adlaw (pagporma og lingin ginamit ang mga 
bukton ibabaw sa ulo) 
Ug misanag nga mainit ug mahayag kaayo. 
Ug miuga ang tubig (ikorus ang mga bukton diha sa dughan); 
Migawas ang uga nga yuta (ibukhad ang mga bukton ug ituy-od ang mga kamot). 
Nagpasalamat ang pamilya ni Noe (iduko ang ulo ug ikyugpus ang mga bukton) 
Nga ang Dios anaa sa duol kanunay. 
(Gikuha gikan sa usa ka bersikulo ni Beverly Spencer.) 

1. Pasultiha ang mga bata kabahin sa ilang bisan unsang mga binuhi o gusto nga buhion. 
Hisguti uban sa mga bata kon unsaon nato pagtratar ug pag-atiman ang binuhi nga mga 
mananap. 
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2. Kantaha o isulti ang mga pulong sa "The World Is So Big" (Children's Songbook, p. 235). 
Buhata ang mga aksyon ingon nga gipasabut sa ubos: 
Ang kalibutan dako gyud ug lingin (pagporma og usa ka dakong lingin ginamit ang mga 
bukton), 
Ug niini makita ang mga gilalang sa Dios; 
Mga bukid (papormaha ang mga kamot og usa ka bukid ibabaw sa ulo) 
Ug mga walog (ipabutang ang mga kamot atubangan sa lawas nga gikulob ang mga palad) 
Ug tag-as kaayong mga kahoy (ituy-od og maayo ang mga bukton pataas), 
Dagkong mga mananap (tuy-od pataas) 
Ug gagmayng mga mananap (tuy-od paubos). 
Ang kalibutan dako gyud ug lingin (pagporma og usa ka dakong lingin ginamit ang mga 
bukton). 
Ang Dios naghigugma kanatong tanan; atong mga panalangin daghan (ihakgum ang 
mga bukton ug gaksa ang kaugalingon). 

3. Ipakita ang pipila sa mga ginunting sa mga mananap, tagsa-tagsaa lang, ug pasultiha 
ang mga bata nganha kanimo kon unsay ilang nahibaloan sa kada mananap, maingon 
nga kon asa kini nagpuyo, unsay tingog niini, ug unsay ilang giganahan niini. 
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Mamahimo Ko nga 
Maayong Ehemplo 

Leksyon 27 
Aron sa pagtabang sa kada bata nga mopakita og maayong ehemplo alang sa uban pina-
agi sa pagsunod sa ehemplo ni Jesus. 

1. Tun-i sa mainampoong paagi ang Mateo 4:19; Lucas 19:1-10; Juan 13:15; ug 3 Nephi 
17:11-24. 

2. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia ug usa ka Basahon ni Mormon. 
b. Pipila ka mga tunob sa tiil nga gigunting gikan sa papel. 
c. Hulagway 1-3, Si Jesus ang Kristo (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 240; 

62572); hulagway 1-63, Si Zaqueo nga diha sa usa ka Kahoy; hulagway 1-64, 
Si Jesus Nag-ampo uban sa mga Nephite (62542). 

3. Himoa ang gikinahanglang mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga kalihokan 
sa pagpalambo nga gusto nimong gamiton. 

Pag-imbitar og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo. 
Isulti ang mga pulong sa "Sunda Akong Gibuhat" [Do As I'm Doing] (Children's Songbook, 
p. 276) uban sa mga bata. Ipasunod sa mga bata ang bisan unsa nga mga aksyon nga 
imong gibuhat, sama sa pagtuyok sa imong mga bukton, pagpakpak sa imong mga ka-
mot, o pagpakaaron-ingnon nga molupad sama sa usa ka langgam. 
Akong gibuhat; 
Sunda, sunda ko! 
Akong gibuhat; 
Sunda, sunda ko! 
Mataas o maubos, 
Mapaspas o mahinay, 
Akong gibuhat; 
Sunda, sunda ko! 
Akong gibuhat; 
Sunda, sunda ko. 
(© 1963 sa D. C. Heath and Company. Giimprinta pag-usab nga may pagtugot.) 
Ipasabut ngadto sa mga bata nga dihang ilang gibuhat ang samang mga aksyon nga 
imong gibuhat, nagsunod sila sa imong ehemplo. Kon mosunod kita sa ehemplo sa usa 
ka tawo, atong buhaton kon unsay ilang gibuhat. Sultihi ang mga bata nga si Jesus mii-
ngon, "Sumunod kamo kanako" (tan-awa sa Mateo 4:19). 
Ang Langitnong Amahan Mipadaia kang Jesukristo ngari sa Yuta aron Mahimo nga 
usa ka Ehemplo alang Kanato 
Iplastar ang hulagway 1-3, Si Jesus ang Kristo. Ipasabut nga usa sa mga rason nga si 
Jesus mianhi sa yuta mao nga mahimong usa ka ehemplo alang kanato ug mopakita ka-
nato kon unsaon sa pagpakabuhi. Si Jesus hingpit. Nagpasabut kana nga iyang gibuhat 
ang tanan sa saktong paagi. Ang paagi sa iyang pagpakabuhi sa dinhi pa siya sa yuta 
mao ang paagi nga kinahanglan kita nga maningkamot sa pagpakabuhi. 
Paklia ang Biblia ug basaha ang Juan 13:15 ngadto sa mga bata. Sultihi ang mga bata 
nga mao kini ang mga pulong ni Jesus. Ipasabut og maayo nga gusto kitang mahisama 
kang Jesus ug mosunod sa iyang ehemplo. 
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Tabangi ang mga bata sa pagkanta o sa pagsulti sa mga pulong sa unang bahin sa 
"Naningkamot Kong Mahimong Mahisama kang Jesus" [I'm Trying to Be like Jesus] 
(Songbook sa mga Bata, p. 40). 
Naningkamot kong mahimong 
Mahisama kang Jesus. 
Sama's iyang paghigugma, 
Sa buhat ug sa sulti. 
(© 1980 ni Janice Kapp Perry. Gigamit nga may pagtugot.) 
• Unsang klaseha sa mga butang ang kinahanglan natong buhaton kon naningkamot 

kitang mahisama kang Jesus? 
Ipakita ang hulagway 1-63, Si Zaqueo nga diha sa usa ka Kahoy, ug isaysay ang istorya 
bahin ni Jesus ug ni Zaqueo, ingon nga makita diha sa Lucas 19:1-10. Ipasabut nga si 
Jesus mipakita og maayong ehemplo alang kanato sa dihang nagmabination siya ngadto 
ni Zaqueo. Bisan tuod nga ang ubang mga tawo wala ganahi ni Zaqueo, gusto ni Jesus 
nga moadto sa iyang balay ug mahimo niyang higala. 
• Sa unsa nga paagi nga si Jesus mabination ngadto kang Zaqueo? {Tan-awa sa Lucas 19:5.) 
• Unsa kaha sa inyong hunahuna ang gibati ni Zaqueo sa dihang mabination si Jesus 

ngadto kaniya? 
Kantaha o isulti ang mga pulong sa "Si Jesus Miingon Higugmaa ang Tanan" [Jesus Said 
Love Everyone] (Songbook sa mga Bata, p. 39), nga maggamit sa mga aksyon nga gipa-
sabut sa ubos: 
Higugmaa ang tanan (ituy-od og maayo ang mga bukton); 
Jesus miingon (iyangu-yango ang ulo). 
Kon puno 'ta sa gugma (ipatong ang mga kamot sa kasingkasing), 
Mao sab sila (gaksa ang kaugalingon). 
Ipakita ang hulagway 1-64, Si Jesus Nag-ampo uban sa mga Nephite, ug isaysay ang 
istorya kabahin kon giunsa ni Jesus sa pag-ampo alang sa mga bata nga mga Nephite, 
ingon nga makita diha sa 3 Nephi 17:11-24. Ipasabut nga gipakita ni Jesus pinaagi sa 
iyang ehemplo nga kinahanglan kitang mag-ampo alang sa uban. 
• Para kang kinsa man ang giampo ni Jesus? (Tan-awa sa 3 Nephi 17:21.) 
• Unsa kaha sa inyong hunahuna ang gibati sa mga bata sa dihang si Jesus nag-ampo 

alang kanila? 
• Kinsa man ang mahimo natong i-ampo? 
Hisguti ang mga tawo nga mahimo natong i-ampo, sama sa mga sakop sa pamilya, mga 
tawo nga nangasakit, ang mga misyonaryo, ug ang atong mga lider sa Simbahan. 
Iplastar ang hulagway 1-63, Si Zaqueo nga diha sa usa ka Kahoy, ug ang hulagway 1-64, 
Si Jesus Nag-ampo uban sa mga Nephite, diha sa nag-atbang nga mga bahin sa kwarto, 
ug ibutang ang mga tunob sa tiil nga ginama sa papel diha sa salug nga magpadulong 
ngadto sa kada hulagway. Pakantaha ang mga bata o ipasulti pag-usab ang mga pulong 
sa unang bahin sa "Naningkamot Kong Mahimong Mahisama kang Jesus" [I'm Trying to 
Be like Jesus] samtang magsunod sila sa mga tunob padulong ngadto sa kada hulagway. 
Hunong sa kada hulagway ug ipasaysay pag-usab sa mga bata kutob sa ilang mahimo 
bahin sa istorya. Tabangi ang mga bata sa paghunahuna og mga paagi nga mahimo si-
lang maayong ehemplo sama kang Jesus sa matag sitwasyon. Pananglitan, mahimo si-
lang makigbahin sa ilang mga dulaan o makigdula sa usa ka bata nga nagkinahanglan og 
higala (Zaqueo), ug mahimo silang makaampo alang sa usa ka tawo nga nasakit o nagki-
nahanglan og espesyal nga tabang (nag-ampo alang sa mga bata nga mga Nephite). 
Tabangi ang mga bata nga makaamgo nga kon magpakita sila og gugma alang sa uban 
pinaagi sa pagkamabination ug sa pag-ampo alang kanila, nagsunod sila sa ehemplo ni 
Jesus. Nagpakita usab sila og maayong ehemplo alang sa ubang mga tawo. 
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Leksyon 10 

Kantaha o isulti ang mga pulong sa koro sa "Naningkamot Kong Mahimong Mahisama 
kang Jesus" [I'm Trying to Be Like Jesus] (Songbook sa mga Bata, p. 40), nga maggamit 
sa mga aksyon nga gihulagway sa ubos: 
Paghigugma sa usag usa (gaksa ang kaugalingon). 
Ug ipakita ang kaayo 'ta (lamanoha ang kamot sa laing tawo). 
Pagtarung sa buhat ug hunahuna (ipakaaron-ingnon ang usa ka kamot nga ulo sa usa ka 
mananap ug hapyura kini sa laing kamot), 
Kay kini ang sugo Niya (iakub ang duha ka mga kamot, nga ang mga palad paitaas, sama 
sa libro sa kasulatan). 
(© 1980 ni Janice Kapp Perry. Gigamit nga may pagtugot.) 
Mahimo Kitang Maayong mga Ehemplo ngadto sa Uban 
Ipasabut nga sama sa mga bata nga nagsunod sa ehemplo ni Jesus, ang ubang mga ta-
wo magtan-aw kanila ug mosunod sa ilang mga ehemplo. 
Paanhaa sa atubangan sa klase ang usa ka bata ug maoy mahimong lider. Pagiyahe sa 
bata ang ubang mga bata sa mga aksyon sama sa pagpakpak sa ilang mga kamot, pag-
tuyok, o paglukso-lukso. Sublia ang kalihokan aron sa pagtugot sa ubang mga bata nga 
maoy mahimong lider. 
Ipasabut nga dunay mas importante pang mga paagi kay sa unsaon nato sa pagiihok sa 
atong mga lawas. Sultihi ang mga bata nga mahimo silang maayong mga ehemplo pinaa-
gi sa pagbuhat og maayong mga butang, sama sa pagsulti sa tinuod, pagsunod sa ilang 
mga inahan ug mga amahan, pagpakigbahin sa ilang mga dulaan, pagbinuotan diha sa 
simbahan, ug sa pagtabang sa ilang mga pamilya. 
• Unsa man ang inyong mabuhat aron mahimong maayong ehemplo ngadto sa uban? 
Pahunahunaa ang kada bata og usa ka paagi nga mahimo siyang maayong ehemplo ug 
sultihi ang klase kon unsay iyang buhaton. 
Sulti bahin sa usa ka higayon nga inyong gisunod ang maayong ehemplo sa usa ka tawo. 
Ipakigbahin ang inyong mga pagbati kabahin sa kaimportante sa pagsunod sa ehemplo 
ni Jesus. Awhaga ang mga bata sa pagpakita og maayong mga ehemplo alang sa uban 
pinaagi sa pagbuhat sa mga butang nga buhaton ni Jesus. 

Pagpili og pipila niining mga kalihokan nga gamiton sa panahon sa leksyon. 
1. Paghimo og simpol nga korona o kalo nga binuhat sa papel alang sa kada bata. Sa 

kada korona o kalo, isulat ang Mahimo kong maayo nga ehemplo. Hisguti ang mga 
paagi nga mahimong maayo nga mga ehemplo ang mga bata nianang semanaha. 

2. Kantaha ang "Sa Bata Pa si Jesus" [Jesus Once Was a Little Child] (Songbook sa mga 
Bata, p. 34), "Si Jesus Buot nga ako ang Sunbeam alang Kaniya" [Jesus Wants Me for a 
Sunbeam] (Songbook sa mga Bata, p. 38), o "Sama Ko sa usa ka Bitoon" [I Am like a 
Star] [Songbook sa mga Bata, p. 84). 

3. Ipakita ang usa ka flashlight o laing gamayng suga. Pasigaa kini ug hisguti kon sa unsa 
nga paagi nga ang kahayag nga gikan sa flashlight nakatabang sa mga tawo samtang 
magsiga kini. Basaha og kusog ang unang hugpong sa mga pulong sa 3 Nephi 12:16. 
Ipasabut ngadto sa mga bata nga sama sila sa gagmayng mga suga kon magpakita 
sila og maayong mga ehemplo, tungod kay ang ubang mga tawo nagtan-aw man ug 
nagsunod kanila. Pakupti sa usa ka bata ang flashlight ug pagiyahi ang uban libut sa 
kwarto. Sublia hangtud ang kada bata kinsa gusto nga mahimong lider makapuli na. 

4. Pabaruga ang mga bata ug pabuhata sa mga aksyon sa mosunod nga kalihokan 
ginamit ang bersikulo: 
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Gihigugma ni Jesus ang Gagmayng mga Bata 
Ang pipila ka mga bata nanagan sa abugon nga daian (dagan sa nahimutangan), 
Nga nagdali ginamit ang ilang mga tiil (tudloa ang mga tiil), 
Agi sa pundok sa mga tawo aron makakita og dapit (pakaaron-ingnon nga moduot agi sa 
usa ka pundok sa mga tawo) 
Nga maduol kang Jesus, aron makakita sa iyang nawong (kinto ug tan-aw sa palibut). 
Ang pipila ka mga dagkong tawo miingon, "Papahawaa na sila" (iisa ang kamot nga daw 
nag-ingon nga "hunong"). 
"Bisi kaayo siya para sa mga bata karon" (pagmug-ot ug ilingu-lingo ang ulo). 
Pero si Jesus miingon, "Paduola sila kanako" (Ikamayang mga kamot). 
"Mahinungdanon ug gihigugma nako sila" (gaksa ang kaugalingon). 
(Gikuha gikan ni Margaretta Harmon sa Bible Story Finger Plays and Action Rhymes 
[Cincinnati: Standard Publishing, 1964], p. 27.) 

1. Hangyoa ang mga bata sa pagsubli sa pulong ehemplo. Sultihi sila nga ang maayong 
ehemplo mao ang tawo nga gusto ninyo nga kamo mahisama sa inyong pagdako. Ang 
atong mga ginikanan mahimong maayong mga ehemplo ngari kanato. Hangyoa ang 
mga bata sa paghingalan og mga butang nga gibuhat sa ilang mga ginikanan aron sa 
pag-atiman kanila o aron magmalipayon sila. 

2. Pakupta ang mga bata sa ilang mga kamot ug magtuyoktuyok diha sa alirong samtang 
ikaw nagkanta o nagsulti sa mga pulong sa "Kon Kita Motabang" [When We're Helping] 
(.Songbook sa mga Bata, p. 108). Sublia ang awit kutob sa imong gusto, nga mag-ilis sa 
mama sa papa, kuya, ate, lola, o lolo. 

3. Dulaa ang "Sunda ang Lider" uban sa mga bata. Pabaruga ang mga bata nga maglinya. 
Ang unang bata diha sa linya modagan, molukso, molayat, o mobuhat og pipila ka laing 
aksyon dinha sa laing bahin sa kwarto. Ang ubang mga bata mosunod sa unang bata, 
nga maghimo sa unsay iyang gibuhat. Dayon ang unang bata moadto sa tumoy sa linya, 
ug ang sunod nga bata maoy mahimong sunod nga bag-ong lider. Padayon hangtud 
nga ang kada bata makabaton og kahigayunan nga mahimong lider. 
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Mamahimo Kong Matinuoron Leksyon 27 
Katuyoan Aron sa paglig-on sa tinguha sa kada bata nga mahimong matinuoron. 

Pagpangandam 1. Tun-i sa mainampoong paagi ang Exodo 20:15-16; Alma 53:16-22; 56:44-57; ug Mga 
Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:13. Tan-awa usab sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo 
(31110), kapitulo 31. 

2. Paghimo og simpol nga headband nga binuhat sa ginunting nga papel o panapton alang 
sa kada bata. Isulat sa kada headband ang Mahimo ko nga magmatinuoron. 

3. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia ug usa ka Basahon ni Mormon. 
b. Usa ka butones o laing gamay nga butang. 
c. Hulagway 1-13, Joseph Smith (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 400; 62449); 

hulagway 1-65, Duha ka Libo ka Batan-ong mga Sundalo (Pakete sa mga Hulagway 
sa Ebanghelyo 313; 62050). 

4. Himoa ang gikinahanglang mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga kalihokan 
sa pagpalambo nga gusto nimong gamiton. 

Pag-imbitar og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo. 
Paanhaa sa atubangan sa klase ang usa ka bata. Akuba og maayo ang imong mga kamot 
nga dunay usa ka butones o laing gamay nga butang sa sulod niini. Ipaakub og maayo sa 
ubang mga bata ang ilang mga kamot. Adto sa kada bata, nga mopaagi sa imong mga 
kamot taliwala sa ilang mga kamot. Ihulog ang butones sa mga kamot sa usa ka bata. 
Ipaakub og maayo sa mga bata ang ilang mga kamot, nga magpakaaron-ingnon nga naa 
nila ang butones. Sulti og, "Butones, butones, kinsay nagkupot sa butones?" Pasulaya sa 
pagtag-an ang bata nga naa sa atubangan kon hain nga bata ang nagkupot sa butones 
pinaagi sa pagpangutana, "(Ngalan), naa ba kanimo ang butones?" Sultihi ang mga bata 
nga kinahanglan silang motubag sa matinuorong paagi, "Wala, wala nako ang butones" o 
"Oo, naa nako ang butones." 
Dulaa ang maong dula sa pipila ka mga higayon, nga magpili og laing mga bata sa pag-
tag-an ug sa pagpasa sa butones. Dayga ang mga bata sa ilang pagkamatinuoron. 
Ang Langitnong Amahan ug si Jesus Gusto nga Kita Mahimong Matinuoron 
Ipakita ang hulagway 1-13, Joseph Smith. Sultihi ang mga bata nga si Propeta Joseph 
Smith misulat, "Kami nagtuo sa pagkamatinuoron" diha sa ikatrese nga artikulo sa hugot 
nga pagtuo. Tabangi ang mga bata sa pagsag-ulo niining mga pulonga. 
• Unsa man ang buot ipasabut sa mahimong matinuoron? 
Ipasabut nga ang pagkamatinuoron naglakip sa pagsulti sa kamatuoran, dili manghilabot 
sa mga butang nga gipanag-iya sa ubang tawo, ug pagtratar sa ubang tawo sa makianga-
yong paagi. 
Ipakita ang Biblia ug sultihi ang mga bata nga si Moises nagdala sa Napulo ka mga Sugo 
ngadto sa iyang mga katawhan (tan-awa sa Exodo 20). Ipasabut nga ang Langitnong 
Amahan ug si Jesus mihatag kang Moises og duha ka mga sugo kabahin sa pagkamati-
nuoron: "Dili ka magpangawat" ug "Dili ka magsaksi og bakak." Basaha og kusog ang 
Exodo 20:15-16. 
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• Unsa man ang buot ipasabut sa pagpangawat? 
Ipasabut nga ang pagsaksi og bakak nagpasabut nga magsulti og butang nga dili tinuod. 
Kantaha o isulti ang mga pulong sa unang bahin sa "Nagtuo Ko sa Pagkamatinuoron" 
[I Believe in Being Honest] (Children's Songbook, p. 149). 
Nagtuo ko sa pagkamatinuoron; 
Nagtuo ko sa pagkamatinud-anon, 
Nga ang pagkamatinuoron kinahanglan magsugod nako 
Sa tanan nakong isulti, sa tanan nakong buhaton. 
Ihulagway ang pipila ka mga aksyon ngadto sa mga bata. Pabaruga ang mga bata kon 
ang aksyon matinuoron ug palingkura kon ang aksyon dili matinuoron. Gamita ang mga 
ehemplo sa ubos o paghimo og pipila nga imong kaugalingon: 
• Pagkuha og makaon bisan nga ang imong inahan misulti nimo nga dili kini buhaton. 
• Pagsulti sa tinuod bahin sa unsay imong gibuhat. 
• Pagkuha og butang nga dili imoha. 
• Pag-angkon nga nakabuhat og sayop. 
• Pagsulti nga ang laing tawo maoy nakabuhat og sayop pero ang tinuod ikaw maoy 

naghimo niini. 
• Nakakita og kwarta o butang nga gipanag-iya sa uban ug giuli kini ngadto sa tag-iya. 
Hangyoa ang mga bata sa pagpakigbahin og mga kasinatian sa dihang nagmatinuoron sila. 
• Unsay inyong gibati kon nagmatinuoron kamo? 
• Unsay inyong gibati kon dili kamo matinuoron? 
• Ngano kaha nga usahay mahadlok man mo nga magmatinuoron? (Mahimong silotan 

mo o makapaguol sa uban.) 
Tabangi ang mga bata nga makasabut nga mobati kita og mas maayo kon matinuoron 
kita, bisan tuod kon usahay lisud kini buhaton. 
Mapanalanginan Kita Kon Matinuoron Kita 

Ipakita ang hulagway 1-65, Duha ka Libo nga Batan-ong mga Sundalo. Isaysay ang istorya 
kabahin sa duha ka libo nga batan-ong mga sundalo, ingon nga makita diha sa Alma 
53:16-22 ug 56:44-57, ilabi na sa Alma 53:20-21. Ipasabut nga usa sa rason nga kining 
batan-ong mga lalaki hilabihan gyud ka banggiitan mao nga sila mga matinuoron. Basaha 
og kusog ang katapusang bahin sa Alma 53:20 (gikan sa mga tawo nga matinud-anon). 
Ipasabut nga ang pagkamatinud-anon nangahulugan og pagkamatinuoron. Tungod kay 
kining batan-ong mga sundalo mga matinuoron, gipanalipdan sila sa gubat. 
Gipanalanginan sila tungod sa ilang pagkamatinuoron, hugot nga pagtuo, ug kaisug. 
Mapanalanginan usab kita kon matinuoron kita. 
• Sa unsa nga paagi nga napanalanginan ang duha ka libo nga batan-ong mga sundalo 

tungod sa ilang pagkamatinuoron? (Tan-awa sa Alma 56:54-56.) 
Itaud ang mga headband sa mga bata. Himoa sila nga magpakaaron-ingnon nga mao 
ang duha ka libo nga batan-ong mga sundalo ug pamartsaha libut sa kwarto samtang 
nagpakpak ka nga dunay rhythm. Pahunonga sila sa pagmartsa kon mohunong ka sa pag-
pakpak, ug hangyoa ang usa ka bata sa pagsulti kon sa unsa nga paagi siya mahimong 
matinuoron. Sugod na usab sa pagpakpak, ug sublia ang kalihokan hangtud nga ang 
kada bata aduna nay kahigayunan sa paghatag og tubag. 
Ipamatuod nga ang Langitnong Amahan ug si Jesus gusto nga kita magmatinuoron ug 
nga magmalipayon kita kon matinuoron. 
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Leksyon 10 

Pagpili og pipila niining mga kalihokan nga gamiton sa panahon sa leksyon. 
1. Isaysay sa imong kaugalingong mga pulong ang mosunod nga istorya bahin ni Jacob 

Hamblin ug sa iyang anak nga lalaki: 
Si Jacob Hamblin maoy usa sa unang mga pioneer nga miadto sa amihanang Utah. 
Gihigugma niya ang mga Indian nga nagpuyo didto ug nakat-on sa pagsulti sa ilang 
pinulongan. Kanunay gyud siyang matinuoron sa mga Indian, ug nakat-on sila sa 
pagsalig kaniya. Usa ka adlaw niana, si Jacob mipadala sa iyang anak nga lalaki aron sa 
pagpakigbaylo og usa ka gamayng kabayo ngadto sa usa ka Indian alang sa pipila ka 
mga habol. Gitan-aw gayud og maayo sa Indian ang gamayng kabayo ug nag-andam 
og usa ka pile sa mga habol. Ang anak nga lalaki ni Jacob miingon, "Dili igo." Ang Indian 
nagsige og dugang ngadto sa pile sa mga habol. Sa dihang ang anak nga lalaki ni 
Jacob naghunahuna nga duna na siyay igong mga habol, mipauli na siya sa ilang balay, 
mapasigarbuhon nga nakadawat siya og daghan kaayong mga habol alang sa gamayng 
kabayo. Sa dihang nakita ni Jacob kon pila ka mga habol ang nadala sa iyang anak sa 
ilang balay, wala siya malipay. Ang gamayng kabayo dili ingon niana ka daghan nga 
habol ang bili. Gipauli og balik ni Jacob sa iyang anak ang katunga sa mga habol 
ngadto sa Indian. Sa dihang ang bata mibalik, ang Indian nagkatawa ug miingon, 
"Kahibalo ko nga ipauli gyud na ni Jacob" (tan-awa sa Jacob Hamblin Jr., ingon nga 
gisaysay ngadto ni Louise Lee Udall, sa A Story to Tell [Dakbayan sa Salt Lake: Deseret 
Book Co., 1945], 359-60). 
Ipasabut nga ang Indian nasayud nga si Jacob Hamblin usa ka matinuoron nga tawo ug 
mouli gyud sa sobra nga mga habol. Ang Indian makasalig ni Jacob tungod kay kanunay 
man siyang matinuoron. Ipadula sa mga bata o ipasaysay pag-usab ang istorya. 

2. Kantaha o isulti ang mga pulong sa duha ka mga bersikulo sa "Sa Bata Pa si Jesus" 
[Jesus Once Was a Little Child] (Songbook sa mga Bata, p. 34). 

3. Gamit og simpol nga mga puppets, sama sa medyas [sock] o bag nga papel nga mga 
puppets, aron sa pagdrama sa mga sitwasyon diin ang usa ka tawo dunay pagpili tali 
sa pagkamatinuoron ug dili pagkamatinuoron. Gamita ang mga ehemplo sa ubos o 
paghimo og pipila nga imong kaugalingon: 
• Nakabuak ka og plato ug ang imong mama nangutana kon si kinsa ang nakahimo niini. 
• Mitabang ka sa pagpamunit og pipila ka kwarta nga nakatag, ug natintal ka sa 

pagkuha og pipila. 
• Mikaon ka og duha ka cookies human ka gisultihan sa ang imong papa nga dili kini 

kan-on. Ang imong papa nangutana kanimo kon mikaon ka ba og cookies. 
Papulipuliha ang mga bata sa paggamit sa mga puppets ug sa pagsulti kon unsay 
kinahanglan nilang buhaton sa kada sitwasyon. 

Dugang nga mga 
Kalihokan para 
sa mas Gagmayng 
mga Bata 1. Pangutan-a ang mga bata kon duna bay kabayo diha sa kwarto. Sultihi sila nga bisan pa 

og tan-awon nila og maayo, dili gyud sila makakita og kabayo diha sa kwarto kay wala 
man gyud. Dili matinuoron ang pag-ingon nga dunay kabayo diha sa kwarto. Pangutana 
kon makakita ba sila og (paghingalan og butang nga daling makita sa mga 
bata). Ipasabut nga matinuoron ang pag-ingon nga kini nga butang ana sa kwarto. 
Sultihi ang mga bata nga kon mosulti sila og usa ka butang nga tinuod o matuod, 
nagmatinuoron sila. 

2. Hangyoa ang mga bata sa pagpataas sa duha ka mga kamot kon mosulti ka og butang 
nga tinuod ug ipaubos ang duha ka mga kamot kon mosulti ka og butang nga dili tinuod. 
Paghimo og simpol pero klaro kaayo nga mga pamahayag, sama sa "Duna koy bulak sa 
akong buhok," "Nagsul-ob ko og bistida," "Pula ang karsones ni John, o "Naglingkod mo 
sa usa ka lingkuranan." 

3. Kantaha o isulti ang mga pulong sa "Pangahas Pagbuhat sa Matarung" [Dare to Do Right] 
(Songbook sa mga Bata, p. "00" [158]). 

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo 
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Leksyon 27 Mamahimo Kong Buotan 

Aron sa pag-awhag sa kada bata sa pagpakita og gugma alang sa Langitnong Amahan 
ug ni Jesus pinaagi sa pagbinuotan. 

1. Tun-i sa mainampoong paagi ang Exodo 3:1-10. 
2. Mga materyal nga gikinahanglan: 

a. Usa ka Biblia. 
b. Hulagway 1-19, Si Kristo ug ang mga Bata (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 

216; 62467); hulagway 1-66, Si Moises ug ang Nagsiga nga Sampinit (Pakete sa mga 
Hulagway sa Ebanghelyo 107; 62239); hulagway 1-67, Usa ka Klase nga Nagbinuotan 

3. Himoa ang gikinahanglang mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga kalihokan 
sa pagpalambo nga gusto nimong gamiton. 

Mga Kalihokan 
sa Pagkat-on 
Pang-atensyon 
nga Kalihokan 

Pag-imbitar og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo, 
Hangyoa ang mga bata sa pagkiyugpos sa ilang mga bukton ug sa paglingkod sa hilom 
nga paagi samtang nagkanta o nagsulti ka sa mga pulong sa [Reverently, Quietly] 
(.Songbook sa mga Bata, p. 11) sa hinay nga tingog. Kon ang mga bata nakahibalo sa 
kanta, mahimo silang makigdungan og kanta. 
Pagtahud, sa hilom ug gugma ngadto niya; 
Pagtahud, sa hilom hinay natong ikanta. 
Pagtahud, sa hilom sa pag-ampo 'ta, 
Ang Espiritu niya 'nato anaa. 
Kon mahuman na mo, pasalamati ang mga bata sa paglingkod og hilom. 
Mahimo Kitang Magbinuotan diha sa Simbahan 
Ipakita ang hulagway 1-67, Usa ka Buotan nga Klase. 
• Hain man kining mga bataa? 
• Unsa man ang ilang gibuhat? 
• Unsa kaha sa inyong hunahuna ang ilang gihunahuna? 
• Unsa man ang inyong buhaton kon moabut na mo sa Primary? 
Ipasabut nga kon moadto kita sa simbahan kinahanglan kitang molihok sa maayong paagi. 
Gitawag kini og pagkabuotan. 
Ipasubli sa mga bata ang pulong buotan sa pipila ka higayon. 
• Unsa man sa inyong hunahuna ang gipasabut sa pagkabuotan? 
Ipasabut nga ang pagkabuotan nangahulugan og pagbuhat sa mga butang nga nagpakita 
sa atong gugma ug pagtahud sa Langitnong Amahan ug ni Jesus. Mapakita nato ang 
atong gugma ngadto kanila sa mosunod nga mga paagi (ipa-demonstrate sa mga bata 
ang pipila niini samtang nagsulti ka bahin niini): 
• Maglakaw nga hilom ug mag-istorya og hinay. 
• Maglingkod nga hilom ug maminaw sa mga pag-ampo ug sa mga leksyon. 
• Mopataas sa atong mga kamot kon kita dunay gustong isulti. 
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• Mokyugpos sa atong mga bukton. 
• Ipabiling limpyo ang meetinghouse. 
Ipasabut nga kon atong buhaton kining mga butanga, ang Langitnong Amahan ug si Jesus 
nasayud nga ato silang gihigugma ug nga kita malipayon nga maanaa sa simbahan. 
Uban sa mga bata, kantaha o isulti ang mga pulong sa "I Want to Be Reverent" (Children's 
Songbook, p. 28). Sublia kon gitinguha. 
Gusto kong mahimong buotan, 
Aron sa pagpakita sa akong gugma alang kanimo. 
Maminaw ko sa hilom nga paagi, 
Kay ang reverence magsugod nako. 
• Nganong kinahanglan man kitang magbinuotan diha sa Primary? 
Pahinumdumi ang mga bata nga kon kita buotan, makapaminaw kita sa atong mga titser 
ug makat-on kabahin sa Langitnong Amahan ug ni Jesus. Kon kita buotan, atong gitaba-
ngan ang uban nga mahimo usab nga buotan. 
• Unsa nga bilding ang nahimutangan nato karon? 
• Kang kinsa man kini nga balay? 
Ipasabut nga ang meetinghouse gipanag-iya sa Langitnong Amahan ug ni Jesus. Usa kini 
ka dapit diin makat-on kita bahin kanila ug sa unsay gusto nila nga atong buhaton. 
Himoa ang mosunod nga dula ginamit ang mga tudlo uban sa mga bata. Usba ang mga 
aksyon sa kamot aron sa pagpakita sa mga parte sa meetinghouse. 
Ang Meetinghouse 
Mao kini ang mga bongbong sa usa ka balay nga nindot kaayo; 
Mao kini ang taluktuk nga taas kaayo. 
Mao kini ang mga bintana nga agianan sa kahayag 
Ug mga pultahan nga abli kaayo sa tanan. 
Kining balaya gitukod sa mahigugmaon nga Amahan 
Isip usa ka dapit sa pag-awit ug pag-ampo. 
Ikiyugpos nato ang atong mga bukton, moduko sa atong mga ulo (ikiyugpos ang mga 
bukton ug iduko ang mga ulo), 
Ug hatag og pasalamat alang niining balaya karon. 
• Unsa man ang pipila ka mga butang nga kinahanglan ninyong buhaton diha sa 

meetinghouse? 
• Unsa man ang pipila ka mga butang nga kinahanglan dili ninyo buhaton diha sa 

meetinghouse? 
Tabangi ang mga bata nga makasabut nga dunay mga dapit ug mga panahon diha sa 
meetinghouse alang sa pagdagan-dagan ug sa pagdula, pero sa kasagaran sa bilding ug 
sa ma-Dominggo kinahanglan gyud kitang magbinuotan. Ipasabut nga gawas nga mag-
lingkod og hilom diha sa Primary ug diha sa chapel, molakaw ug mag-istorya kita sa hilom 
kanila diha sa mga hall. 
Isaysay ang usa ka istorya kabahin sa mga bata sa imong klase nga moanha sa Primary. 
Ilakip kon unsa sila ka malipayon samtang managan sila ug maglukso-lukso sa ilang pag-
padulong sa bilding, sa ilang paglakaw sa hilom nga paagi sa ilang pagsulod, ug kon un-
say ilang gibuhat atol sa sakrament miting ug sa Primary ug pagkahuman diha sa hall. 
Ipasabut og maayo kon unsa ka buotan ang mga bata kon moanha sila sa simbahan. 
Isulti ang mga pulong sa "Duha ka Malipayong mga Tiil" [Two Happy Feet] (Children's 
Songbook, p. 270) samtang ang mga bata maglakaw-lakaw libut sa kwarto sa hilom ug sa 
mabinantayon nga paagi aron nga ang ilang mga sapatos dili makahimo og kasaba. 
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Duna koy duha ka malipayon nga gagmayng mga tiil 
Nga magdala kanako asa ako paingon. 
Makalukso ako ug makalayat ako, 
Ug magsaba-saba, nasayud ko. 
Pero sa balay sa akong Langitnong Amahan 
Hinay kaayo kining motunob 
Niana, bisan naglakaw ko, dili mo kadungog 
Sa akong duha ka gagmayng mga tiil. 
• Unsa man ang inyong buhaton sa inyong mga tiil diha sa mga hall sa simbahan? diha sa 

chapel? diha sa klase? 
• Unsa man ang inyong buhaton sa inyong mga kamot? 
• Unsa man ang inyong buhaton sa inyong tingog? 
Makabaton Kita og Binuotan nga mga Pagbati 
Ipakita ang hulagway 1-19, Si Kristo ug ang mga Bata, ug ipadayag kon unsay imong 
gibati kon maghunahuna ka kabahin ni Jesukristo ug kon unsa ka dako sa iyang gugma 
kanato. Ipasabut nga kini pagbati sa pagbinuotan. Imbitara ang mga bata sa pagpadayag 
sa ilang mga pagbati kabahin ni Jesus. 
Iplastar ang hulagway 1-66, Si Moises ug ang Nagsiga nga Sampinit, ug isaysay ang 
istorya nga makita diha sa Exodo 3:1-10. Ipasabut og maayo ang balaang pagtahud nga 
gibati ni Moises sa dihang nakigsulti niya ang Ginoo gikan sa nagsiga nga sampinit ug 
mitawag niya sa pagpangulo sa Israel paggawas sa Ehipto. Basaha og kusog gikan sa 
Biblia ug ipasabut ang bahin sa bersikulo 5: "Huboa ang imong mga sandalias gikan sa 
imong mga tiil, kay ang dapit nga imong gibarugan, yuta nga balaan." 
• Nganong gihubo man ni Moises ang iyang mga sandalias? 
Ipasabut nga mao kini ang usa ka paagi sa pagkabuotan. Siguroa nga ang mga bata na-
kasabut nga dili kinahanglan nga atong huboon ang atong mga sapatos aron mahimong 
buotan. Kita dunay daghang lain pang mga paagi nga mahimong buotan. 
• Sa unsa nga paagi nga mahimo kitang buotan? 
Mahimo Kitang Magbinuotan diha sa Panimalay 
Sutihi ang mga bata nga ang meetinghouse dili mao lamang ang dapit diin kinahanglan ki-
tang magbinuotan. 
• Unsa man ang inyong buhaton diha sa panimalay kon dunay usa ka tawo nga mag-ampo? 
• Unsa man ang inyong buhaton diha sa panimalay atol sa family home evening? 
Ipasabut nga kon maminaw kita sa hilom nga paagi atol sa mga pag-ampo ug sa mga 
leksyon diha sa panimalay, magbinuotan usab kita. Nagpakita kini ngadto sa Langitnong 
Amahan ug ni Jesus nga ato silang gihigugma. 
Ipadayag ang imong gugma alang sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo ug sa imong 
pasalamat nga imong mapakita kini nga gugma pinaagi sa pagbinuotan. Awhaga ang mga 
bata sa pagpakita sa ilang gugma alang sa Langitnong Amahan ug ni Jesus pinaagi sa 
pagbinuotan diha sa Primary, diha sa sakrament miting, ug atol sa mga pag-ampo ug sa 
family home evening diha sa panimalay. 

Pagpili og pipila niining mga kalihokan nga gamiton sa panahon sa leksyon. 
1. Palakta ang mga bata diha sa mga halls sa balay tigumanan nga magbinuotan. Kon 

posible, adto sa chapel. Kon mobalik na mo sa klasrom, dayga ang mga bata sa ilang 
buotan nga kinaiya ug hisguti kon sa unsa nga paagi nga ang ilang reverence makatabang 
sa ubang mga tawo diha sa bilding aron mahimong buotan sa ilang mga klase. 
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Leksyon 10 

2. Kantaha o isulti ang mga pulong sa "Maninguha Ko nga Magbinuotan" [I Will Try to Be 
Reverent] {Songbook sa mga Bata, p. 13), "Amahan, Motahud Ko" [Father, I Will Reverent 
Be] (Songbook sa mga Bata, p. 10). 

3. Palut-i ang mga tiil sa kada bata diha sa usa ka piraso nga papel nga dunay bersikulo sa 
"Duha ka Gagmayng mga Tiil" [Two Happy Feet] nga gisulat niini (tan-awa sa pahina 
126). Pakolori sa kada bata ang sinundugan niya ug ipadala kini sa balay. 

4. Papulipuliha ang kada bata sa pagpakita og paagi nga mahimo siyang buotan diha sa 
klase, sama sa paglingkod og hilom, pagkiyugpos sa mga bukton, o pagpataas sa 
kamot kon dunay isulti. Hisguti kon ngano man nga kinahanglan kitang magbinuotan 
diha sa balay sa Langitnong Amahan. 

5. Tabangi ang mga bata sa pagsulti sa mga pulong sa usa o duha sa mosunod nga mga 
bersikulo. Usba ang mga aksyon ingon sa gisugyot sa mga pulong. 
Ibukhad, Kumoa Kini [Mga kamot] 
Ibukhad, kumoa kini; 
Ibukhad, kumoa kini; 
Pakpak hinay. 
Ibukhad, kumoa kini; 
Ibukhad, kumoa kini; 
Ibutang kini sa inyong paa. 
Akong Giuyog ang Akong mga Kamot 
Akong giuyog ang akong mga kamot. 
Akong paligiron ang akong mga kamot. 
Akong ipakpak ang akong mga kamot. 
Akong ipataas ang akong mga kamot, 
Dayon ipaubos kini 
Ug ibutang sa akong paa. 
Akong pahilumon ang akong mga tiil. 
Hunungon nako pagiihok ang akong mga tiil. 
Magtarung kog lingkod sa akong lingkuranan. 
lyukbo nako ang akong ulo. 
Ipiyong nako ang akong mga mata. 
Andam na ko sa pag-ampo. 

Ipapiyung sa mga bata ang ilang mga mata. Hangyoa sila sa pagpataas sa ilang mga ka-
mot kon makadungog sila nimo nga naghulog og sinsilyo o butones. Ihulog ang sinsilyo o 
butones diha sa salug o sa lamesa. Dayon pusta ang butones o sinsilyo diha sa usa ka 
panyo o gamay nga piraso sa panapton. Hangyoa ang mga bata nga ipiyung una ang 
ilang mga mata, maminaw og maayo, ug mopataas sa ilang mga kamot kon makadungog 
sila sa sinsilyo o sa butones niining higayuna. Ihulog ang giputos nga butones o sinsilyo 
diha sa salug o sa lamesa. Tabangi ang mga bata nga makasabut nga dunay daghang 
madungog kon maminaw kita og maayo. 
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Ang Musika Makalipay Nako 

Aran sa pagtabang sa kada bata nga makasabut nga ang maayong musika makatabang ka-
nato nga mobati og kalipay ug makapahinumdom kanato sa Langitnong Amahan ug ni Jesus. 

1. Tun-i sa mainampoong paagi ang 1 Samuel 16:19-23; Ether 6:2-12; ug Doktrina ug mga 
Pakigsaad 25:12. 

2. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia, usa ka Basahon ni Mormon, ug usa ka kopya sa Doktrina ug mga 

Pakigsaad. 
b. Hulagway 1-61, Exodo gikan sa Nauvoo (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 

410; 62493); hulagway 1-68, Si David Mitukar alang kang Haring Saul; hulagway 1-69, 
Mga Lantsa sa mga Jaredite. 

3. Himoa ang gikinahanglang mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga kalihokan 
sa pagpalambo nga gusto nimong gamiton. 

Pahinumdom ngadto sa titser: Mahimo nimong dapiton ang lider sa musika sa Primary 
aron sa pagtabang kanimo niini nga leksyon. 

Pag-imbitar og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo. 
Pasirkula ang mga bata ug kantaha ang "Kon Ikaw Nalipay" [If You're Happy] (Songbook 
sa mga Bata, p. 125) sa pipila ka mga higayon, nga maggamit sa mga hugpong sa mga 
pulong sama sa "mopakpak ka," "iundak ang tiil," ug "ikipat ang imong mga mata." Usba 
ang mga aksyon ingon sa gisugyot sa mga pulong. 
Kon ikaw nalipay, mopakpak ka. 
Kon ikaw nalipay, mopakpak ka. 
Kon ikaw nalipay, 
Makita sa imong dagway. 
Kon nalipay ka, mopakpak ka. 
• Unsa man ang inyong gibati sa dihang nanganta mo niining kantaha? 
Ang Maayong Musika Makatabang Kanato nga Mobati og Kalipay 
Ipasabut nga ang malipayon, matahum, o malinawon nga musika makatabang nato nga 
mobati og kaanindot sa sulod nato. Kon kita maguol, masuko, o mahadlok, ang maayong 
musika makatabang kanato nga mobati pag-usab og kalipay. 
Iplastar ang hulagway 1-68, Si David Mitukar alang kang Haring Saul. Isaysay ang istorya 
kabahin ni David nga Mitukar sa iyang alpa alang kang Haring Saul sa dihang ang hari 
wala sa kondisyon, ingon nga makita diha sa 1 Samuel 16:19-23. 
• Ngano kaha sa inyong hunahuna nga ang musika ni David nakapahimo man ni Haring 

Saul nga mobati og mas maayo? 
• Unsa nga mga instrumento sa musika ang gusto ninyong madungog? 
Ipa-pantomime sa daklit ang mga instrumento sa panahon nga mahisgutan kini. 

Leksyon 27 
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Kalihokan Papakaaron-ingna ang kada bata nga magtukar og instrumento sa musika, sama sa piano, 
violin, gitara, piawta, o alpa, samtang nag-hum ka og usa ka pamilyar nga kanta sa Primary 
o himno. 
Ipasabut nga ang pagkanta makatabang usab kanato nga mobati og kalipay. 
• Unsa nga mga kanta sa Primary ang nakatabang kaninyo nga mobati og kalipay? 
Papilia ang mga bata og usa ka paboritong kanta, ug kantaha kini uban nila. 
Ipakita ang hulagway 1-61, Exodo gikan sa Nauvoo, ug isaysay sa imong kaugalingong 
mga pulong ang mosunod nga istorya: 
Sa dihang ang mga pioneer mibiya sa ilang mga panimalay didto sa Nauvoo ug mibalhin 
sa kasadpan, ilang gihipos ang tanan kutob sa ilang mahimo diha sa tinabunan nga mga 
karwahe o mga kariton. Kinahanglan nilang biyaan ang daghan sa ilang mga gipanag-iya 
tungod kay wala na may kabutangan niini. Ang pagbiyahe lisud, ug ang mga pioneer sa 
kasagaran kapoy na kaayo inig ka hapon. 
Sa gabii pormahon sa mga pioneer ang ilang mga kahayopan ug sa mga karwahe og lingin 
ug maghimo og dakong daub. Si Brigham Young, ang propeta, nasayud nga ang mga tawo 
mahimong mas malipayon sa ilang pagpanaw kon duna silay musika. lya silang giawhag sa 
pagkanta ug pagsayaw. Ang mga pioneer nga nagdala og mga violin, mga trumpeta, ug 
mga drum migamit niini aron makapatukar sila og musika. Ang tanan nanganta ug nanayaw 
libut sa kalayo. Usa sa ilang paborito nga mga kanta maoa ang "Dali, Dali, Kamo mga 
Santos." Ang musika nakahatag og kalig-on ug kaisug sa mga pioneer. Sa dihang manghig-
da na sila sa gabii human sa pagkanta ug pagsayaw, mibati sila og kalipay. 
Palingkura ang mga bata nga mag-alirong ug magpakaaron-ingnon nga sila mga pioneer 
nga nanglingkod libut sa daub. Kantaha ang "Pioneer nga mga Bata Nagkanta Samtang 
Sila Nanglakaw" [Pioneer Children Sang As They Walked] [Songbook sa mga Bata, p. 137) 
o laing paborito nga awit sa Primary uban sa mga bata. 
Ang Musika Makatabang Kanato nga Makahinumdom sa Langitnong Amahan ug 
ni Jesus 
Ipasabut nga ang musika sa simbahan nagpahinumdom kanato sa Langitnong Amahan 
ug ni Jesus. Hangyoa ang mga bata sa pagpiyung sa ilang mga mata ug magpakaaron-
ingnon nga naminaw sa musika nga gitukar diha sa chapel sa wala pa ang sakrament 
miting. 
• Sa unsa nga paagi nga ang musika makatabang kanimo aron mahimong buotan diha sa 

simbahan? 
Ipasabut nga ang Langitnong Amahan ug si Jesus ganahan nga makadungog kanato nga 
mokanta. Basaha og kusog ang unang duha ka mga hugpong sa mga pulong sa Doktrina 
ug mga Pakigsaad 25:12 (hangtud sa usa ka pag-ampo ngari kanako). Ipasabut nga ang 
pagkanta og mga kanta sa simbahan sama ra sa pag-ampo ngadto sa Langitnong 
Amahan. Nagpasalamat kita sa Langitnong Amahan sa mga panalangin nga iyang gihatag 
kanato. Ang pagkanta og mga awit kabahin sa Langitnong Amahan ug ni Jesus nagpahi-
numdom kanato nga naghigugma sila kanato ug gustong motabang kanato. Ipasabut nga 
ang mga awit nga atong gikanta diha sa sakrament miting gitawag og mga himno. 
• Nganong manganta man kita og mga kanta ug mga himno diha sa simbahan? 
Ipakita ang hulagway 1-69, Mga Kasko sa mga Jaredite, ug isaysay ang istorya kabahin sa 
mga Jaredite nga miadto sa gisaad nga yuta, nga makita diha sa Ether 6:2-12. Ipasabut 
nga ang mga Jaredite nanganta og mga awit sa pagdayeg ngadto sa Langitnong Amahan 
ug ni Jesus samtang didto pa sila sa sulod sa ilang mga kasko, o mga barko. 
• Ngano kaha sa inyong hunahuna nga ang mga Jaredite nanganta man og mga kanta sa 

ilang pagbiyahe? 
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• Sa inyong hunahuna unsa kaha ang gibati sa mga Jaredite sa dihang ang hangin ug ang 
mga balud miigo sa ilang mga kasko? 

• Sa unsa nga paagi nga ang pagkanta nakatabang kanila sa dihang nahadlok sila? 
• Nakakanta na ba kamo og usa ka kanta sa dihang nahadlok mo? Sa unsa man nga 

paagi nga kini nakatabang kaninyo? 
Isulti ang usa ka higayon sa dihang ang musika nakalipay kanimo. Pahinumdumi ang mga 
bata nga ang Langitnong Amahan ug si Jesus ganahan nga makadungog nila nga mokan-
ta og maayong mga kanta. Kon mokanta sila, mobati sila og kalipay ug mahinumdom nga 
ang Langitnong Amahan ug si Jesus naghigugma kanila. 

Pagpili og pipila niining mga kalihokan nga gamiton sa panahon sa leksyon. 
1. Kantaha ang "Makalingaw nga Buhaton" [Fun to Do] (Songbook sa mga Bata, p. 129), 

"Nagtuo Ko nga ang Kalibutan Mahimayaon" [I Think the World Is Glorious] (Songbook 
sa mga Bata, p. 122). 

2. Kon ang klase gamay ra, papilia ang kada bata og usa ka paboritong kanta sa Primary, 
ug dayon kantaha kadto nga mga awit nga magdungan isip usa ka klase. 

3. Paghimo og paper cup shakers aron magamit sa mga bata isip rhythm instruments. 
Pagbutang og gamayng humay o balas sulod sa paper cup. l-fape ang ikaduhang cup 
ngadto sa una aron nga walay mahulog nga humay o balas. Kanta og awit sa Primary 
samtang ang mga bata naggamit sa ilang mga shakers. Mahimo sab kang magdala og 
ubang mga butang nga magamit isip rhythm instruments, sama sa kampanilya, mga 
dumpol nga mga iipak aron mosingki og dungan, o mga blocks nga kahoy aron masingki. 

4. Pagpatukar og musika gikan sa Children's Songbook audiocassettes (52538), kon anaa, 
ug pakantaha ang mga bata uban niini o mohimog aksyon niini. 

5. Sa imong kaugalingong mga pulong, isaysay ang istorya sa dihang si Propeta Joseph 
Smith ug uban pang mga lider sa Simbahan didto sa Bilanggoan sa Carthage. Ang 
dautang mga tawo mibalhug kanila sa bilanggoan bisan pa man nga wala silay nabuhat 
nga sayop. Ang Propeta nasayud nga ang iyang kinabuhi naa sa pilegro, ug mibati 
siya og hilabihan nga kaguol. lyang gihangyo ang iyang amigo nga si John Taylor sa 
pagkanta alang kaniya. Si John naguol usab kaayo, ug iyang gisultihan si Joseph nga 
morag dili siya kakantahon, pero si Joseph miawhag kaniya. Sa pagkanta ni John og usa 
ka kanta kabahin ni Jesus, ang tanan nga diha sa bilanggoan mibati og mas maayo. Ang 
awit nagpahinumdom kanila nga ang Langitnong Amahan ug si Jesus naghigugma nila. 
Naghatag kini kanila og kalig-on ug kaisug. 

1. Kantaha ang pipila ka paboritong mga kanta sa mga bata uban nila, Papakpaka sa 
hilom nga paagi ang mga bata samtang nagkanta sila. Pakig-istorya sa mga bata 
kabahin kon sa unsa nga paagi nga ang musika makapalipay nila. 

2. Pag-andam og usa ka rekording sa lainlaing mga estilo sa musika nga mapaminaw sa 
mga bata. Siguroa nga ang musika angay alang sa Igpapahulay. 

3. Sultihi ang mga bata nga ang Langitnong Amahan naghatag kanato og daghang 
nagkalainlaing klase sa musika. Ang pipila ka mga musika hinimo sa mga tawo, ug ang 
ubang musika hinimo sa mga butang sa kalibutan sa palibut nato. Paghingalan og pipila 
ka mga butang sa kinaiyahan nga makahimo og mga tingog nga sama sa musika, sama 
sa hangin, ulan, mga langgam, mga buyog, ug dugdug. Ipasundog sa mga bata ang 
kada tingog. 
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Ang Sakrament Makatabang 
Nako sa Paghunahuna 
ni Jesus 

Leksyon 27 

Katuyoan Aron sa pag-awhag sa kada bata sa paghunahuna kabahin ni Jesukristo atol sa sakrament. 

Pagpangandam 1. Tun-i sa mainampoong paagi ang Lucas 22:19-20 ug 3 Nephi 18:1-11. Tan-awa usab sa 
Mga Baruganan sa Ebanghelyo (31110), kapitulo 23. 

2. Uban sa pagtugot sa inyong presidente sa Primary, hangyoa ang bishop sa 
pagpakigsabut sa usa ka sakop sa korum sa mga priest nga moanha sa imong klase 
sulod sa pipila ka minuto atol sa pagsugod sa panahon sa leksyon. Ang sakop sa korum 
sa mga priest kinahanglan mag-andam sa pagsulti sa mga bata kabahin sa iyang mga 
responsibilidad sa pagdumala sa sakrament ug sa iyang mga pagbati kabahin niining 
sagradong ordinansa. 

3. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia ug usa ka Basahon ni Mormon. 
b. Mga hulagway sa mga panghitabo sa kinabuhi ni Jesus, sama sa hulagway 1-16, 

Ang Pagkahimugso (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 201; 62495); hulagway 
1-17, Ang Batang si Jesus diha sa Templo (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 
205; 62500); hulagway 1-19, Si Kristo ug ang mga Bata (Pakete sa mga Hulagway sa 
Ebanghelyo 216; 62467); hulagway 1-43, Si Jesus nga Nag-ayo sa Buta (Pakete sa 
mga Hulagway sa Ebanghelyo 213; 62145); ug uban pa nga gusto nimong gamiton. 

c. Hulagway 1-3, Si Jesus ang Kristo (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 240; 
62572); hulagway 1-8, Pagpakalawat sa Sakrament (62021); hulagway 1-44, Si Jesus 
Nagtudlo didto sa Western Hemisphere (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 
316; 62380); hulagway 1-70, Ang Katapusang Panihapon (Pakete sa mga Hulagway 
sa Ebanghelyo 225; 62174). 

4. Himoa ang gikinahanglang mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga kalihokan 
sa pagpalambo nga gusto nimong gamiton. 

Mga Kalihokan 
sa Pagkat-on 
Pang-atensyon 
nga Kalihokan 

Pag-imbitar og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo. 
Ipakita ang hulagway 1-8, Pagpaambit sa Sakrament. Sultihi ang mga bata nga ang miting 
sa Dominggo diin kita sa kasagaran magpundok isip mga pamilya gitawag og sakrament 
miting. 
• Nganong ato man nga gitawag kini nga miting og sakrament miting? 
Ipaila-ila ang sakop sa korum sa mga priest ngadto sa mga bata. Pasultiha siya kabahin 
sa responsibilidad sa Aaronic Priesthood alang sa sakrament. Ipadayag niya ang iyang 
mga pagbati kabahin sa iyang tahas niining sagradong ordinansa. Pasalamati siya sa pag-
anha ug i-excuse siya aron makabalik ngadto sa iyang miting sa korum o sa klase sa 
Sunday School. 
Si Jesus Mihatag Kanato sa Sakrament aron sa Pagtabang Kanato nga 
Makahinumdom Kaniya 
Ipakita ang hulagway 1-3, Si Jesus ang Kristo. Pahinumdumi ang mga bata nga si Jesus 
mao ang anak sa Langitnong Amahan. Tungod kay gihigugma man kita og maayo ni 
Jesus, mianhi siya sa yuta aron mahimo natong Manluluwas. Miayo siya sa masakiton, 
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mitudlo sa ebanghelyo, ug mipakita sa saktong paagi sa pagpakabuhi. Dayon namatay 
siya alang kanato. 
Ipakita ang hulagway 1-70, Ang Katapusang Panihapon. Isaysay ang istorya sa Katapusang 
Panihapon, ingon nga makita diha sa Lucas 22:19-20. Basaha og kusog gikan sa Biblia 
ang katapusang hugpong sa mga pulong sa bersikulo 19: "Buhata ninyo kini sa paghan-
dum kanako." Ipasabut nga gisultihan ni Jesus ang iyang mga Apostoles sa pagpundok sa 
kada adlaw sa Igpapahulay ug mohinumdom kaniya pinaagi sa pag-ambit sa sakrament. 
Ipakita ang hulagway 1-44, Si Jesus Nagtudlo didto sa Western Hemisphere. Ipasabut nga 
sa dihang mibisita si Jesus sa mga Nephite, iya usab silang gisultihan sa pagpundok sa 
kada Igpapahulay nga adlaw ug mohinumdom kaniya pinaagi sa pagkalawat sa sakrament 
(tan-awa sa 3 Nephi 18:1-11). 
• Kinsa man ang angay nga hunahunaon sa mga Apostoles sa dihang mikalawat sila sa 

sakrament? 
• Kinsa man ang angay nga hunahunaon sa mga Nephite sa dihang mikalawat sila sa 

sakrament? 
• Kinsa man ang angay natong hunahunaon kon mokalawat kita sa sakrament? 
• Kanus-a man kita mokalawat sa sakrament? 
Buhata ang mosunod nga kalihokan ginamit ang bersikulo uban sa mga bata: 
Malipayon Ako nga Mianhi sa Simbahan Karon 
Malipayon ako nga mianhi sa Simbahan karon (itak-op ang mga kamot ug paghimo og 
tore sa Simbahan pinaagi sa pag-abut sa mga tumoy sa tudlo). 
Nakat-on ko sa pagpaminaw (pinasawod sa kamot libut sa dunggan) 
Ug sa pag-ampo (ikyugpos ang mga bukton ug iduko ang ulo). 
Nakat-on ko ni Jesus nga tua sa langit (tudlo ngadto sa taas) 
Naghunahuna ko ni Jesus ug sa iyang gugma (gaksa ang kaugalingon) 
Ipakita ang mga hulagway sa kinabuhi ni Jesus usa sa kada higayon. Kon makaila ang 
mga bata sa hulagway, ipasaysay nila ang istorya. Kon wala sila kahibalo sa istorya, ipa-
ambit kini ngadto nila sa daklit. Pasalmuta ang daghang mga bata kutob sa mahimo sa 
pagsaysay sa mga istorya. 
• Unsa nga mga istorya nga kabahin ni Jesus ang inyong mahunahunaan atol sa sakrament? 
Ipasaysay sa mga bata ang uban pang mga istorya kabahin ni Jesus nga ilang mahunahu-
naan atol sa sakrament. Kon wala silay mahunahunaan, sultihi sila og usa o duha ka mga 
istorya kabahin ni Jesus nga ganahan nimong hunahunaon atoi sa sakrament. 
Mahimo Kita nga Buotan atol sa Sakrament 

Tabangi ang mga bata sa pagsulti sa mosunod nga bersikulo, nga maggamit sa mga 
aksyon nga gihulagway: 
Akong ikiyugpos ang akong mga bukton (ikiyugpos ang mga bukton); 
Akong iduko ang akong ulo (iduko ang ulo) 
Ug magmahilumon gyud (ihunghong kini nga linya). 
Samtang ang sakrament gipanalanginan, 
Ikaw akong hinumduman, 
Ipasabut nga tungod kay gihatag kanato ni Jesus ang sakrament aron makahinumdom ka-
niya, importante ang paghunahuna kabahin ni Jesus ug sa pagtabang usab sa uban nga 
makahinumdom kaniya. Mabuhat kini nato pinaagi sa pagbinuotan atoi sa sakrament. 
Ihunghong ang usa sa mosunod nga mga pamahayag ngadto sa usa ka bata ug ipasubli 
niya kini og kusog ngadto sa klase. Padayon sa ubang mga pamahayag ug sa ubang 
mga bata. 
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1. Mangandam kita para sa sakrament pinaagi sa pagkanta og reverent nga himno nga 
makapahinumdom kanato ni Jesus. 

2. Maminaw kita og maayo samtang gipamulong ang pag-ampo sa pagpanalangin sa pan. 
3. Kon ipaambit na ang pan, mokuha lang kita og usa ka piraso. 
4. Maminaw kita og maayo samtang gipamulong ang pag-ampo sa pagpanalangin sa tubig. 
5. Matinahuron kitang moinom sa tubig ug mobutang og balik sa giimnan diha sa 

butanganan. 
6. Dili gyud kita magdula sa pan o sa mga imnanan sa sakrament. 
Ipasabut nga ang pagbuhat niining mga butanga nagpakita nga buotan kita samtang mo-
kalawat kita sa sakrament. 
• Sa unsa nga paagi nga kita magbinuotan atol sa sakrament? 
Papaminawa og maayo ang mga bata sa mga aksyon nga imong gihulagway. Sultihi sila 
sa pagbarug kon ikaw dunay isulti nila nga butang nga ilang kinahanglan nga buhaton o 
hunahunaon atol sa sakrament. Sultihi sila sa paglingkod kon ikaw dunay isulti nga kina-
hanglan dili nila buhaton o hunahunaon atol sa sakrament. Gamita ang mosunod nga mga 
ehemplo o pipila nga imong kaugalingong hinimo: 
• Maminaw og maayo samtang gipamulong ang mga pag-ampo sa sakrament. 
• Hinumdumi nga ang Langitnong Amahan ug si Jesus naghigugma kanato. 
• Maghunahuna nga moadto og piknik. 
• Maghinumdom nga si Jesus miayo sa masakitong mga tawo. 
• Makig-istorya sa imong igsoong lalaki o babaye. 
• Magsige og balhin-balhin. 
• Maghunahuna kabahin ni Jesus nga nanalangin sa mga bata. 
Hatag sa imong pagpamatuod kon unsa ka kamapasalamaton nga naa ang sakrament 
aron sa pagtabang kanato nga makahinumdom ni Jesukristo ug sa unsay iyang nabuhat 
alang kanato. Ipasabut nga mas magpasalamat kita kon ang tanan nagbinuotan atol sa 
sakrament aron ka makahunahuna og tarung kabahin ni Jesus. 

Pagpili og pipila niining mga kalihokan nga gamiton sa panahon sa leksyon. 
1. Padrowinga ang kada bata og usa ka hulagway sa iyang kaugalingon nga miambit sa 

sakrament. Labeli ang kada hulagway og Makahunahuna ko kang Jesus samtang 
moambit ko sa sakrament. 

2. Pagdala og walay sulod nga mga tray sa sakrament alang sa pan ug tubig. Patan-awa 
ang mga bata ug pakupta sa mga tray. Ipahulagway sa mga bata kon unsay mahitabo 
atol sa pagdumala sa sakrament diha sa sakrament miting. 

3. Ipadrama sa mga bata ang pipila sa ilang paborito nga mga istorya gikan sa kinabuhi ni 
Jesus. 

1. Ipasabut ang sakrament sa simpol nga paagi: Pakita og hulagway ni Jesus ug sultihi ang 
mga bata nga dunay usa ka panahon sa Dominggo nga atong hinumduman si Jesus sa 
usa ka espesyal nga paagi. Mao kini sa dihang mokaon kita og gamayng piraso sa pan 
ug moinom og gamayng tubig atol sa sakrament miting. Ipasabut nga atol sa sakrament 
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atong hinumduman kon unsa kita ka mahal ni Jesus ug maghunahuna sa daghang mga 
butang nga iyang nabuhat aron sa pagtabang nato nga mahimong malipayon. 

2. Kantaha o isulti ang mga pulong sa "Sultihi Ko sa mga Istorya ni Jesus" [Tell Me the 
Stories of Jesus] (Songbook sa mga Bata, p. 36) o "Si Jesus Buot nga Ako ang Sunbeam 
alang Kaniya" [Jesus Wants Me for a Sunbeam] (Songbook sa mga Bata, p. 38). 

3. Tabangi ang mga bata sa pagbuhat sa mga aksyon sa mosunod nga kalihokan ginamit 
ang bersikulo samtang imong gisulti ang mga pulong: 
Ang Paglalang 
Si Jesus miingon nga ang adlaw mohayag (paghimo og dako nga lingin ibabaw sa ulo 
ginamit ang mga bukton), 
Kinahanglang mangatagak ang ulan (ipaubos ang mga kamot sa atubangan sa lawas 
samtang lihoklihokon ang mga tudlo), 
Ang mga bulak kinahanglang motubo (pinasawod nga kamot, ang mga palad 
maghayang) 
Si Jesus miingon nga ang mga kalanggaman kinahanglang mokanta (bukhara ug 
kumkuma ang mga tudlo sama sa sungo sa langgam), 
Ug mao kini, nahitabo (ikyugpos ang mga bukton). 
(Johnie B. Wood, sa Kanta, Tan-awa, Buhata, Aksyon nga mga Kanta alang sa mga Bata 
[Sing, Look, Do, Action Songs for Children], ed. Dorothy M. Peterson [Cincinnati: 
Standard Publishing Co., 1965].) 
Pahinumdumi ang mga bata nga si Jesus mihatag kanato og daghang mga butang aron 
mahimo kitang malipayon. Atol sa sakrament atong mapakita nga mapasalamaton kita 
pinaagi sa paghunahuna kabahin ni Jesus. 
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Ang Langitnong Amahan 
ug si Jesus Mihatag Kanato 
sa mga Kasulatan 
Katuyoan Aron sa pagtabang sa kada bata nga makasabut nga ang mga kasulatan nag lang kob sa 

mga pulong sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo ug nga makakat-on kita kabahin sa 
Langitnong Amahan ug ni Jesukristo pinaagi sa pagtuon sa mga kasulatan. 

Pagpangandam 1. Tun-i sa mainampoong paagi ang Lucas 22:19-20; 3 Nephi 18:21; Doktrina ug mga 
Pakigsaad 59:6; ug Moises 7:11. Tan-awa usab sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo 
(31110), kapitulo 10. 

2. Pangandam sa pagsaysay sa usa sa imomg paborito nga mga istorya gikan sa mga 
kasulatan, nga maggamit og usa ka hulagway kon posible. 

3. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Mga kasulatan (Biblia, Basahon ni Mormon, Doktrina ug mga Pakigsaad, ug Perlas 

nga Labing Bililhon). 
b. Usa ka piraso nga panapton aron itabon sa mga kasulatan o usa ka piraso nga papel 

aron iputos niini. 
c. Hulagway 1-3, Si Jesus ang Kristo (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 240; 

62572); hulagway 1-18, Si Juan Bautista nga Nagbunyag ni Jesus (Pakete sa mga 
Hulagway sa Ebanghelyo 208; 62133); picture 1-44, Si Jesus nga Nagtudlo didto sa 
Western Hemisphere (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 316; 62380); picture 
1-70, Ang Katapusang Panihapon (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 225; 
62174). 

4. Himoa ang gikinahanglang mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga kalihokan 
sa pagpalambo nga gusto nimong gamiton. 

Mga Kalihokan 
sa Pagkat-on 
Pang-atensyon 
nga Kalihokan 

Pag-imbitar og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo. 
Sa dili pa ang klase, taboni ang sa mga kasulatan ginamit ang panapton o pusta kini sa 
papel. Ibutang ang tinabunan nga mga kasulatan diha sa lamesa o sa lingkuranan diin 
makita kini sa mga bata. Ipasabut nga ikaw dunay gitabunan nga butang nga importante 
nganha kanimo ug sa tanan. Ipatag-an sa mga bata kon unsay imong gitabunan. 
Human sa pipila ka mga pagtag-an, ipahikap sa mga bata ang panapton o papel. Kon ang 
usa ka bata motag-an nga usa kini ka libro o mga libra, sultihi ang mga bata nga sakto kana 
ug kuhai sa tabon ang mga libro. Sultihi ang mga bata nga kining mga libroha gitawag og 
mga kasulatan. Ipasulti sa mga bata ang pulong nga mga kasulatan sa pipila ka mga higayon. 
Ang mga Kasulatan mao ang Sagrado nga mga Libro 
Ipasabut nga ang mga kasulatan mao ang importante nga mga libro nga lahi sa ubang 
mga libro. Sagrado kini nga mga libro. Pahinumdumi ang mga bata nga ang butang nga 
sagrado makatabang kanato nga makahunahuna kabahin sa Langitnong Amahan ug ni 
Jesus. Ipasabut nga ang mga kasulatan nagsulti kanato kabahin sa Langitnong Amahan 
ug ni Jesus ug unsa nila kita ka mahal. Nagsulti kini kanato kon unsay gusto sa 
Langitnong Amahan ug ni Jesus nga atong buhaton aron kita magmalipayon. 
Ipakita ug hinganli ang kada usa sa upat ka sumbanan nga mga libro, usa sa kada higayon. 
Kon ang pipila niini gihiusa sa usa ka libro, tudlo ngadto sa kilid diin ang mga ulohan gilista o 
pakli ngadto sa mga ulohang pahina sa kada usa sa sumbanan nga mga libro. 
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Sultihi ang mga bata nga kinahanglan natong atimanon pag-ayo ang mga kasulatan ug 
mopakli og tarung sa mga pahina. Paanhaa ang mga bata sa atubangan sa klase usa sa 
kada higayon ug ipakita kon unsa sila ka maayong modala sa mga kasulatan ug sa pag-
pakli sa mga pahina. 
Ipasabut nga ang mga kasulatan naglangkob sa mga istorya nga mga matuod. Kini nga 
mga istorya makatabang kanato nga masayud kon unsay gusto sa Langitnong Amahan ug 
ni Jesus nga atong buhaton. Ang mga istorya diha sa mga kasulatan makatabang kanato 
diha sa atong mga kinabuhi. 
Sultihi ang mga bata sa usa sa imong paborito nga mga istorya sa mga kasulatan, nga 
maggamit og usa ka hulagway kon posible. Ipasabut og maayo kon sa unsa nga paagi 
nga ang mga butang nga gitudlo niini nga istorya sa kasulatan nakatabang kanimo. 
Ipadayag nga gusto kaayo nimo nga mobasa sa mga istorya diha sa mga kasulatan. 
Tabangi ang mga bata sa pagkanta o sa pagsulti sa mga pulong sa "Sultihi Ko sa 
mga Istorya ni Jesus" [Tell Me the Stories of Jesus] (Songbook sa mga Bata, p. 36). 
Pahinumdumi ang mga bata nga ang mga istorya sa kasulatan nga ilang makat-unan 
sa Primary tinuod nga mga istorya. 
Sultihi ko's mga istorya ni Jesus, 
Nga gusto kong masayran kon nia lang s'ya. 
Nagkalainlaing hitabo, 
Istoryang Jesus, sultihi ko. 
Ang mga Kasulatan Naglangkob sa mga Pagtulun-an ni Jesus 
Ipasabut nga ang pipila ka mga kasulatan gisulat sa mga tawo kinsa nakaila ni Jesus ug 
nagpuyo sa iyang panahon. Nakakita sila ni Jesus ug nakadungog kaniya nga nagtudlo. 
Kining mga tawhana misulat sa mga kasulatan aron nga ang tanan makakat-on kabahin ni 
Jesus ug sa iyang mga pagtulun-an ug nasayud nga anak siya sa Langitnong Amahan. 
Iplastar ang hulagway 1-70, Ang Katapusang Panihapon. Pasultiha ang mga bata kon un-
say ilang nahibaloan kabahin sa hulagway. Ipakita ang Biblia ug ipasubli sa mga bata ang 
ngalan niini. Paklia ang Biblia ngadto sa Lucas 22. Ipasabut nga si Jesus nagtudlo diha 
sa Biblia nga kinahanglan kitang moambit sa sakrament aron sa paghinumdom kaniya. 
Mikuha si Jesus og pan ug mipanalangin niini ug mihatag niini ngadto sa iyang mga disi-
pulo (mga kaabag). Mikuha siya og kopa ug mipainom kanila. Basaha ang bahin sa bersi-
kulo 19 diin miingon si Jesus, "Buhata ninyo kini sa paghandum kanako." Ipasabut nga 
kini mga pulong ni Jesus. 
Iplastar ang hulagway 1-44, Si Jesus nga Nagtudlo didto sa Western Hemisphere, ug pahi-
numdumi ang mga bata bahin sa unsay nahitabo diha sa hulagway. Ipakita ang Basahon 
ni Mormon ug ipasubli sa mga bata ang ngalan niini. Paklia ang Basahon ni Mormon 
ngadto sa 3 Nephi 18. Ipasabut nga si Jesus nagtudlo sa mga tawo og daghang mga 
butang. Basaha ang bahin sa bersikulo 21 diin si Jesus miingon, "Pag-ampo uban sa 
inyong mga banay." 
• Unsa man ang gisulti ni Jesus ngari kanato nga atong buhaton sa atong mga pamilya? 
Iplastar ang hulagway 1-3, Si Jesus ang Kristo. Ipakita ang Doktrina ug mga Pakigsaad ug 
ipasubli sa mga bata ang ngalan niini. Paklia ang Doktrina ug mga Pakigsaad ngadto sa 
seksyon 59. Ipasabut nga usa sa mga butang nga gitudlo ni Jesus mao nga kinahanglan 
natong higugmaon ang tanan. Basaha ang bahin sa bersikulo 6 diin miingon si Jesus, 
"Kamo mohigugma sa inyong silingan," 
• Unsay gisulti ni Jesus nga buhaton? 
• Kinsa man ang inyong silingan? 
• Unsa man ang inyong bation kon mabination kamo ngadto sa uban ug nagpakita og 

gugma ngadto kanila? 
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Tabangi ang mga bata sa pagkanta o sa pagsulti sa mga pulong sa "Si Jesus Miingon 
Higugmaa ang Tanan" [Jesus Said Love Everyone] (Songbook sa mga Bata, p. 39), nga 
maggamit sa mga aksyon nga gihulagway sa ubos: 
Higugmaa ang tanan (ituy-od og maayo ang mga bukton); 
Jesus miingon (iyangu-yango ang ulo). 
Kon puno 'ta sa gugma (ipatong ang mga kamot sa kasingkasing), 
Mao sab sila (gaksa ang kaugalingon). 
Iplastar ang hulagway 1-18, Si Juan Bautista nga Nagbunyag ni Jesus. Pasultiha ang mga 
bata kabahin sa hulagway. Ipasabut og maayo nga si Jesus gibunyagan ug nga gusto niya 
nga ang tanan mabunyagan. Ipakita ang Perlas nga Labing Bililhon ug ipasubli sa mga 
bata ang ngalan niini. Paklia ang Perlas nga Labing Bililhon ngadto sa Moises 7 ug isulti 
kon giunsa ni Jesus pagtudlo ang tawo nga ginganlan og Enoch sa pag-adto sa mga tawo 
ug mamunyag kanila. Basaha ang bahin sa bersikulo 11 diin miingon si Jesus, "Mobunyag 
diha sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ... ug sa Espiritu Santo." 
Iisa ang upat ka sumbanan nga mga basahon. Ipasabut og maayo nga ang mga pagtulun-an 
ni Jesus anaa sulod sa tanan niini. 
• Unsa man kining mga libroha? 
• Kang kinsa man nga mga pagtulun-an ang makita diha sa mga kasulatan? 
• Nganong gisulat man ang mga kasulatan? 
• Unsa man ang inyong gibati nga masayud nga ang Langitnong Amahan ug si Jesus 

naghigugma kanato ug mihatag kanato og mga kasulatan? 
Ipadayag ang imong pasalamat ug gugma alang sa mga kasulatan. Hatag og pamatuod 
nga ang mga kasulatan maoy mga pulong sa Langitnong Amahan ug ni Jesus ug nga 
pinaagi sa pagtuon sa mga kasulatan makakat-on kita kon unsay gusto sa Langitnong 
Amahan ug ni Jesus nga atong buhaton. 

Pagpili og pipila niining mga kalihokan nga gamiton sa panahon sa leksyon. 
1. Piloa nga tinunga ang mga piraso sa papel aron makahimo og gagmayng mga replica 

sa mga hapin sa upat ka sumbanan nga mga basahon, usa ka set alang sa kada bata. 
Isulat ang mga ngalan sa sumbanan nga mga basahon diha sa mga hapin. Lungagi ang 
kilid sa kada hapin ug gamiti og usa ka piraso nga hilo o lambo aron hugpungon og 
higot ang upat ka mga hapin sa mga kasulatan sa kada bata. 
Sa sulod sa kada hapin, isulat ang kasulatan nga gitudlo atol sa leksyon: 
Biblia: Si Jesus mitudlo kanato bahin sa sakrament (Lucas 22:19). 
Basahon ni Mormon: Si Jesus mitudlo kanato sa pag-ampo uban sa atong mga pamilya 
(3 Nephi 18:21). 
Doktrina ug mga Pakigsaad: Si Jesus mitudlo kanato sa paghigugma sa atong mga 
silingan (D&P 59:6). 
Perlas nga Labing Bililhon: Si Jesus mitudlo kanato nga magpabunyag (Moises 7:11). 
Hatagi ang kada bata og set sa mga hapin aron madala sa balay. Sa pagbuhat nimo, 
ribyuha ang mga pagtulun-an ni Jesus nga gihisgutan diha sa leksyon. 

2. Tabangi ang mga bata sa pagsag-ulo sa bahin sa ikawalo nga artikulo sa hugot nga 
pagtuo: "Kami nagtuo sa Biblia nga pulong sa Dios" ug "kami nagtuo usab sa Basahon 
ni Mormon nga pulong sa Dios." 

3. Pagkuha og mga hulagway sa pipila ka mga istorya sa Basahon ni Mormon gikan sa mga 
hulagway nga anaa niini nga manwal o gikan sa library sa meetinghouse. Ipakita ang kada 
hulagway ug hisguti sa daklit ang istorya nga gihulagway niini. Pahinumdumi ang mga 
bata nga ang mga kasulatan naglangkob og tinuod nga mga istorya. Pakantaha ang mga 
bata og "Mga Istorya sa Basahon ni Mormon" [Book of Mormon Stories] (Songbook sa 
mga Bata, p. 62). 
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4. Sultihi ang mga bata bahin sa usa ka higayon sa dihang ang mga kasulatan dunay 
espesyal nga kahulugan sa imong kinabuhi. Ipasabut kon sa unsa nga paagi nga ang 
mga kasulatan nakatabang kanimo ug unsay imong gibati bahin niini. 

5. Pangita og mugbo nga mga kasulatan nga naglangkob sa mga pulong ni Jesus, sama 
sa unsay naa sa leksyon. l-recite ang kada kasulatan, nga magsugod sa mga pulong 
nga Si Jesus miingon. Pananglitan, "Si Jesus miingon, 'Sumunod kamo kanako.'" Pag-
itsa og usa ka beanbag o laing humok nga butang ngadto sa usa ka bata ug ipasubli 
niya ang kasulatan inig ka human nimo ug dayon ipa-itsa og balik ang beanbag. 
Padayon sa pag-itsa sa beanbag hangtud nga ang kada bata nahatagan na og 
kahigayunan. 

Dugang nga mga 
Kalihokan para 
sa mas Gagmayng 
mga Bata 1. Kantaha o isulti ang mga pulong sa "Mga Istorya sa Basahon ni Mormon" [Book of 

Mormon Stories] (Songbook sa mga Bata, p. 62) samtang mag-isa sa usa ka kopya sa 
Basahon ni Mormon o "Sultihi Ko sa mga Istorya ni Jesus" [Tell Me the Stories of Jesus] 
{Songbook sa mga Bata, p. 36) samtang mag-isa sa usa ka Biblia. 

2. Isaysay sa daklit ang istorya bahin sa napulo ka mga sanglahon (tan-awa sa Lucas 
17:11-19), ug dayon buhata ang mosunod nga kalihokan ginamit ang mga tudlo uban 
sa mga bata: 
Napulo ka mga tawo ang nasakit (iisa ang napulo ka mga tudlo); 
Giayo sila ni Kristo usa ka adlaw niana. 
Simpol ra siyang namulong, ug ang ilang sakit nawala (paghimo og aksyon nga 
nagbabay)! 
Dili ba katingalahan? Ug lain gyud (ibutang ang usa ka tudlo sa kilid sa ulo ug tan-aw 
nga naglibug) 
Nga usa ra ka tawo (iisa ang usa ka tudlo) 
Ang mipasalamat kaniya 
Ug midayeg sa Dios (iisa ang duha ka mga bukton pataas)? 
(Gikuha gikan ni Jean Shannon sa Bible Story Finger Plays and Action Rhymes 
[Cincinnati: Standard Publishing Co., 1964], p. 27.) 
Ipakita sa mga bata kon asa kini nga istorya makit-an diha sa Biblia. 

3. Pangutan-a ang mga bata kon unsa ang ilang paborito nga mga istorya sa kasulatan. 
Kon mahimo nimo, ipakita nila kon asa kini nga mga istorya makita diha sa mga 
kasulatan. 
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Nahisakop Ko sa Ang Simbahan 
ni Jesukristo sa mga Santos 
sa Ulahing mga Adlaw 
Katuyoan Aron sa pagtabang sa kada bata nga makasabut nga siya nahisakop sa Ang Simbahan ni 

Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. 

Pagpangandam 1. Tun-i sa mainampoong paagi ang Marcos 1:9-11; Doktrina ug mga Pakigsaad 115:4; ug 
Joseph Smith—Kasaysayan 1:5,10-19. Tan-awa usab sa Mga Baruganan sa Ebanghelyo 
(31110), kapitulo 17. 

2. Paggunting og usa ka dakong piraso nga papel o posterboard ngadto sa daghang 
dagko nga klase sa jigsaw puzzle sama sa sagidaghanon sa mga tawo sa klase (mga 
bata ug titser). Isulat ang ngalan sa kada sakop sa klase diha sa usa ka piraso sa puzzle. 

3. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka hugpong sa mga kasulatan. 
b. Hulagway 1-4, Ang Unang Panan-awon (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 

403; 62470); hulagway 1-8, Pagpaambit sa Sakrament (62021); hulagway 1-12, 
Batang Babaye nga Gikumpirmahan (62020); hulagway 1-18, Si Juan Bautista nga 
Nagbunyag ni Jesus (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 208; 62133); hulagway 
1-39, Pagpanalangin sa usa ka Batang Masuso; hulagway 1-40, Pagpangalagad 
ngadto sa Masakiton (62342); usa ka hulagway sa buhi nga propeta. 

4. Himoa ang gikinahanglang mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga kalihokan 
sa pagpalambo nga gusto nimong gamiton. 

Mga Kalihokan 
sa Pagkat-on 
Pang-atensyon 
nga Kalihokan 

Ka l ihokan 

Pag-imbitar og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo. 
Iisa ang usa ka piraso sa puzzle nga naa ang imong ngalan diha niini. Sultihi ang mga 
bata nga nalakip kini sa usa ka puzzle. Ipasa ang ubang mga piraso ug tabangi ang mga 
bata sa paghan-ay sa puzzle. Tudlo sa kada ngalan diha sa puzzle ug basaha kini ngadto 
sa mga bata. Ipasabut nga maingon nga ang kada usa ka piraso sa puzzle nalakip niini 
nga puzzle, ang kada usa nila nahisakop niini nga klase. Ipasabut nga ang mahisakop sa 
usa ka butang nangahulugan nga mahimong kabahin niini. 
• Sa unsa pa man kamo nahisakop? 
Ipasabut nga nahisakop kita sa ubang mga grupo, sama sa mga pamilya o mga kasilinga-
nan. Nahisakop usab kita sa simbahan ni Jesus. 
Ipakita ang hulagway 1-39, Pagpanalangin sa usa ka Batang Masuso. 
• Unsa man ang nahitabo niini nga hulagway? 
Ipasabut ngadto sa mga bata nga ang kasagaran nila nakadawat og usa ka ngalan ug usa 
ka panalangin sa dihang mga masuso pa sila. Tungod niining pagpangalan ug pagpanala-
ngin, ang ilang mga ngalan naa na sa mga rekord sa Simbahan ug makaingon sila nga, 
"Nahisakop ko sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw." 
Tabangi ang mga bata sa pagsulti og "Nahisakop ko sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa 
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw" sa pipila ka mga higayon. 
Buhata ang kalihokan ginamit ang bersikulo sa "I'm Glad I Came to Church Today" uban 
sa mga bata: 
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Malipayon ako nga mianhi sa Simbahan karon (itak-op ang mga kamot ug paghimo og 
mga tore sa simbahan pinaagi sa tumoy sa duha ka tudlo nga mag-abut.). 
Ganahan kong maminaw (pinasawod nga kamot libot sa dunggan) 
Ug sa pag-ampo (ikyugpos ang mga bukton ug iduko ang ulo). 
Nakat-on ko ni Jesus nga atua sa taas (tudlo ngadto sa taas); 
Naghunahuna ko ni Jesus ug sa iyang gugma (gaksa ang kaugalingon). 
Ipasabut ngadto sa mga bata nga moanha kita sa atong mga miting sa Simbahan aron 
makat-on og dugang pa kabahin ni Jesus ug sa unsay gusto niya nga atong buhaton. 
Sultihi ang mga bata nga niining leksyona makat-on sila kabahin sa pipila ka importante 
nga mga butang nga kabahin sa simbahan ni Jesus. 
Ang Simbahan ni Jesus Adunay Priesthood 
Ipakita ang hulagway 1-8, Pagpaambit sa Sakrament; hulagway 1-12, Batang Babaye nga 
Gikumpirmahan; ug hulagway 1-40, Pagpangalagad ngadto sa Masakiton. Pasultiha ang 
mga bata kon unsay ilang nahibaloan kabahin sa nahitabo sa kada hulagway. Ipasabut 
nga ang priesthood gikinahanglan aron sa pagbuhat sa kada usa niining mga butanga. 
Ang priesthood mao ang gahum nga anaa sa Langitnong Amahan ug ni Jesus. Ilang giha-
tag kini nga gahum ngadto sa matarung nga maga tawo aron nga ang mga tawo makata-
bang sa paghimo sa buhat sa Langitnong Amahan ug ni Jesus dinhi sa yuta. Tudlo ngadto 
sa mga naghupot sa priesthood sa kada hulagway. Ipasulti sa mga bata ang pulong nga 
priesthood sa pipila ka mga higayon. 
• Kinsa man ang inyong nahibaloan nga naghupot sa priesthood? 
Tabangi ang mga bata nga makasabut nga ang mga tawo nga naghupot sa priesthood 
makapanalangin ug makapaambit sa sakrament, makabunyag, makahatag og mga pana-
langin ngadto sa mga tawo, ug makabuhat og uban pang importante nga mga butang. 
Ipakita og usab ang hulagway 1-39, Pagpanalangin sa usa ka Batang Masuso, ug sultihi 
ang mga bata nga ang mga batang masuso mapanalanginan sa mga tawo nga naghupot 
sa priesthood. 
Iplastar ang hulagway 1-18, Si Juan Bautista nga Nagbunyag ni Jesus. Pasultiha ang mga 
bata kon unsay ilang mahinumduman kabahin sa hulagway. Ribyuha sa daklit ang istorya, 
ingon nga makita diha sa Marcos 1:9-11. 
• Kinsa man ang nagbunyag ni Jesus? (Tan-awa sa Marcos 1:9.) 
• Unsa nga gahum ang gikinahanglan nga maangkon ni Juan aron makabunyag ni Jesus? 

(Ang priesthood.) 
Ipasabut nga ang mabunyagan pinaagi sa tawo nga naghupot sa priesthood usa ka im-
portante nga bahin sa pagkasakop sa simbahan ni Jesus. Sultihi ang mga bata nga kon 
mag-otso anyos na sila, mahimo na silang bunyagan nga miyembro sa simbahan ni Jesus. 
Ang Simbahan ni Jesus Dunay usa ka Propeta 

Ipakita ang hulagway 1-4, Ang Unang Panan-awon, ug isaysay ang istorya ni Joseph Smith ug 
ang Unang Panan-awon, ingon nga makita diha sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:5, 10-19. 
• Kinsa man ang mitungha aron makigsulti ngadto ni Joseph Smith didto sa kakahoyan? 

(Tan-awa sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:17.) 
Ipasabut nga tungod kay ang Langitnong Amahan ug si Jesus nakigsulti kang Joseph Smith, 
atong gitawag si Joseph Smith nga usa ka propeta. Ang usa ka propeta mosulti kanato kon 
unsay gusto sa Langitnong Amahan ug ni Jesus nga atong masayran. 
• Unsa man ang usa ka propeta? (Usa ka tawo nga dunay espesyal nga tawag sa 

pagpakigsulti sa Langitnong Amahan ug ni Jesus ug sa pagsulti kanato kon unsay ilang 
gusto nga atong masayran.) 

Ipakita ang hulagway sa buhing propeta. Sultihi ang mga bata bahin kaniya. Ipasabut nga ang 
simbahan ni Jesus kanunay gayud nga dunay usa ka buhing propeta aron sa pagtudlo kana-
to kon unsay gusto sa Langitnong Amahan ug ni Jesus nga atong masayran ug buhaton. 
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Tabangi ang mga bata sa pagkanta o sa pagsulti sa mga pulong sa koro sa "Sunda ang 
Propeta" [Follow the Prophet] (Songbook sa mga Bata, p. 58). Ipasabut nga ang mahisalaag 
nangahulugan og pagbuhat og sayop nga mga butang. Ipaisa sa usa ka bata ang hulagway 
sa buhing propeta samtang nanganta kamo. 
Sunda'ng propeta, sunda'ng propeta, sunda'ng propeta; di ka masaag. 
Sunda'ng propeta, sunda'ng propeta, sunda'ng propeta; nasayud s'ya. 
Ang Simbahan ni Jesus Dunay mga Kasulatan 
Iisa ang mga kasulatan. 
• Unsa man ang akong gikuptan? 
Pasultiha ang mga bata kon unsay ilang nahibaloan kabahin sa mga kasulatan. 
Pahinumdumi ang mga bata nga ang mga kasulatan naglangkob sa mga pagtulun-an 
sa Langitnong Amahan ug ni Jesus. Ang mga kasulatan naglangkob sa daghang tinuod 
nga mga istorya kabahin ni Jesus, mga propeta, ug ubang mga tawo. Ang mga kasulatan 
mga importanting bahin sa simbahan ni Jesus. 
Nahisakop Kita sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw 
• Kang kinsang simbahan kita nahisakop? 
• Unsa man ang ngalan sa simbahan diin kita nahisakop? 
Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 115:4 ngadto sa mga bata. Ipasabut nga kini nga 
ngalan nangahulugan nga kini ang simbahan ni Jesus sa panahon nga atong gipuy-an ka-
ron. Tabangi ang mga bata nga makasabut nga dunay daghang mga tawo sa tibuok kalibu-
tan kinsa nahisakop sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. 
Mahimo nimong ipasabut nga dunay laing mga simbahan sa yuta karon nga nagtudlo ka-
bahin ni Jesus ug nagtudlo sa mga tawo nga magpuyo og matarung nga mga kinabuhi, 
pero wala silay priesthood, usa ka buhing propeta, o sa tanang mga kasulatan. 
Hangyoa ang tanan nga nahisakop sa simbahan ni Jesus sa pagbarug. Pahinumdumi 
ang mga bata nga ang tanan nila kinahanglan nga mobarug. Ipasubli sa mga bata ang, 
"Nahisakop ako sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw." 
Ribyuha sa daklit, nga ginamit ang mga hulagway ug ang mga kasulatan, nga ang priest-
hood, usa ka buhing propeta, ug ang mga kasulatan maoy importanting mga bahin sa 
simbahan ni Jesus. 
Hatag sa imong pagpamatuod bahin sa katinuod sa ebanghelyo. Tabangi ang mga bata 
nga mobati kon unsa ka importante ug kaanindot nga mahisakop sa tinuod nga simbahan 
ni Jesus. 

Pagpili og pipila niining mga kalihokan nga gamiton sa panahon sa leksyon. 
1. Paghimo og usa ka badge nga nag-ingon og Nahisakop ako sa Ang Simbahan ni 

Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw para masul-ob sa kada bata sa 
pagpauli sa balay. Pakolori sa mga bata ang ilang mga badge. 

2. Buhata ang mosunod nga dula ginamit ang mga tudlo uban sa mga bata: 
Ania ang Simbahan 
Ania ang simbahan (iakub og maayo ang mga kamot nga ang mga tudlo magsayloay 
sa sulod), 
Ug ania ang taluktuk (iisa ang unang mga tudlo ug isikit ang mga tumoy). 
Ablihi ang mga pultahan (ukba ang mga palad, nga magdikit sa mga tudlo) 
Ug tan-awa ang tanang mga tawo (ikituy-kituy ang mga tudlo). 
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Isira ang mga pultahan ug paminawa silang mag-ampo (iakub ang mga kamot nga ang 
mga tudlo naa sa sulod; ikupot ang mga kamot sa usa ka dalunggan). 
Ablihi ang pultahan ug manggawas silang tanan (abliha ang mga kamot, "palakta" ang 
mga kamot). 

3. Isaysay ang usa ka istorya kabahin sa usa ka bata kinsa nahisakop sa Ang Simbahan ni 
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga misimba. Ilakip ang mga kalihokan 
nga mahimong apilan sa mga bata sa imong klase, sama sa paglingkod uban sa ilang 
mga pamilya diha sa sakrament miting, pag-ambit sa sakrament, paglingkod sa 
matinahurong paagi diha sa Primary, pag-ampo, ug pagkanta. 
Mahimo usab nimong pahunahunaon ang mga bata kabahin niining mga ideyaha 
pinaagi sa pagpangutana sa mga pangutana sama sa "Unsa man ang kinahanglang 
buhaton sa mga bata kon Dominggo kinsa nahisakop sa Simbahan?" "Unsa man ang 
kinahanglan nilang buhaton diha sa sakrament miting? diha sa Primary?" "Unsa man 
ang kinahanglan nilang buhaton sa balay kon Dominggo?" "Unsa man ang kinahanglan 
nilang buhaton atol sa family home evening?" "Sa unsang paagi man nila kinahanglang 
trataron ang ilang mga pamilya? ang ilang mga higala?" Tabangi ang mga bata nga 
makasabut kon unsay kinahanglang buhaton sa mga batang lalaki ug babaye kinsa 
nahisakop sa simbahan ni Jesus. 

4. Pahunahunaa ang mga bata sa lainlaing mga grupo diin sila nahisakop, sama sa 
pamilya o klase sa Primary. Pasultiha ang mga bata kon un say ilang ganahan sa ilang 
pagkasakop sa kada grupo. Tapusa kini nga hisgutanan sa unsay ganahan nila (ug nimo) 
sa pagkasakop sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. 

5. Kantaha o isulti ang mga pulong sa "Ang Simbahan ni Jesukristo" [The Church of Jesus 
Christ] (Songbook sa mga Bata, p. 48). 

Dugang nga mga 
Kalihokan para 
sa mas Gagmayng 
mga Bata 1. Sa dili pa ang klase, pagdrowing og upat ka simpol nga mga hulagway—usa ka mata, 

usa ka kamot, usa ka dunggan, ug ba-ba—sa magkalahing mga piraso nga papel. 
Sultihi ang mga bata nga dunay daghang mga butang nga atong mabuhat sa simbahan. 
(Ipapilit ang hulagway sa usa ka mata.) Makabasa kita og mga istorya sa kasulatan. 
(Ipapilit ang hulagway sa usa ka kamot.) Makadula kita sa mabinationg paagi uban 3a 
atong mga higala. (Ipapilit ang hulagway sa usa ka dalunggan.) Makapaminaw kita og 
maayo ngadto sa atong mga titser. (Ipapilit ang hulagway sa ba-ba.) Maka-istorya kita sa 
hinay nga paagi samtang naa kita sa simbahan. Pabaruga ang kada bata ug patudloa 
sa usa sa mga hulagway. Kon matudlo na ang usa ka hulagway, sultihi og usab ang mga 
bata kon unsay gipasabut niini. 

2. Tabangi ang mga bata sa pagkanta sa "Mga Istorya sa Basahon ni Mormon" [Book of 
Mormon Stories] (Songbook sa mga Bata, p. 62), nga mag-usab sa mga aksyon sigun 
sa gisugyot sa mga pulong. O pamartsaha ang mga bata libut sa kwarto samtang 
nanganta sila. 
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Kita Adunay Buhi nga Propeta 

Katuyoan 

Pagpangandam 

Pag-imbitar og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo, 
Usa sa matag higayon, ipakita ang mga hulagway nila ni Noe (hulagway 1-29), Moises 
(hulagway 1-66), ug Joseph Smith (hulagway 1-4). imbitara ang mga bata sa pagsulti sa 
unsay ilang nahibaloan kabahin sa unsay nahitabo diha sa kada hulagway. 
Human mahisguti kon unsay nahibaloan sa mga bata kabahin sa mga hulagway, ipasabut 
sa daklit nga si Jesus misulti ni Noe sa paghimo og usa ka arka aron nga ang iyang pamil-
ya maluwas gikan sa usa ka lunop. Si Jesus misulti ni Moises sa pagpalingkawas sa mga 
Israelitas gikan sa pagkaulipon. Si Jesus misulti ni Joseph Smith nga kinahanglan dili siya 
mopasakop sa bisan unsang simbahan nga diha na nianang higayuna sa yuta. 
Ang mga Propeta Nakig-istorya sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo 
Ipasabut nga sila si Noe, Moises, ug Joseph Smith tanan mga propeta. Ang propeta maoy 
usa ka tawo kinsa makig-istorya sa Langitnong Amahan ug ni Jesus. Kay ang Langitnong 
Amahan ug si Jesus wala man sa yuta aron sa pagtudlo kanato, duna silay mga propeta 
aron sa pagtabang kanila. Ang Langitnong Amahan ug si Jesus nagtudlo sa propeta, ug 
ang propeta nagtudlo kanato kon unsay kinahanglan natong buhaton aron mapanalangi-
nan kita ug magmalipayon. 

Leksyon 27 

Mga Kalihokan 
sa Pagkat-on 
Pang-atensyon 
nga Kalihokan 

1 6 7 

Aron sa pagtabang sa kada bata nga makasabut nga mapanalanginan kita kon mosunod 
kita sa propeta. 

1. Tun-i sa mainampoong paagi ang 1 Samuel 3:1-10, 19-20. Tan-awa usab sa Mga 
Baruganan sa Ebanghelyo (31110), kapitulo 9. 

2. Ilista diha sa tagsa-tagsa nga mga piraso sa papel ang pipila ka mga pagtulun-an sa 
buhing propeta gikan sa mga pakigpulong sa komperensya o mga sinulat diha sa mga 
magasin sa Simbahan. Pag-andam og daghang mga papel nga dili mominus sa 
gidaghanon sa mga bata diha sa klase. Piloa ang mga piraso sa papel ug ibutang kini 
diha sa usa ka panaksan o basket. Ang mga pagtulun-an mahimong maglakip sa — 
• Magkat-on gikan sa mga kasulatan kada adlaw. 
• Magbalaan sa adlawng Igpapahulay. 
• Mag-ampo kada adlaw. 
• Moadto sa sakrament miting ug Primary. 
• Magmatinuoron. 

3. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia. 
b. Hulagway 1-4, Ang Unang Panan-awon (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 

403; 62470); hulagway 1-29, Pagtukod sa Arka (Pakete sa mga Hulagway sa 
Ebanghelyo 102; 62053); hulagway 1-42, Ang Batang Lalaki nga si Samuel Gitawag 
sa Ginoo (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 111; 62498); hulagway 1-66, Si 
Moises ug ang Nagsiga nga Sampinit (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 107; 
62239); usa ka hulagway sa buhing propeta. 

4. Himoa ang gikinahanglang mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga kalihokan 
sa pagpalambo nga gusto nimong gamiton. 



Istorya Ipakita ang hulagway 1-42, Ang Batang Lalaki nga si Samuel Gitawag sa Ginoo, ug isay-
say ang istorya ni Samuel nga gitawag nga mahimong usa ka propeta, ingon nga makita 
diha 1 Samuel 3:1-10,19-20. Basaha ang 1 Samuel 3:10 ngadto sa mga bata. 
• Kinsa man ang mitawag sa ngalan ni Samuel samtang diha siya sa higdaanan? (Si Jesus. 

Tan-awa sa 1 Samuel 3:4.) 
• Kinsa man ang gituohan ni Samuel nga maoy mitawag kaniya? (Tan-awa sa 1 Samuel 3:5.) 
• Unsa man ang gisulti ni Eli nga buhaton ni Samuel? (Tan-awa sa 1 Samuel 3:9.) 
• Unsa man ang gisulti ni Samuel ngadto ni Jesus? (Tan-awa sa 1 Samuel 3:10.) 
Ipasabut nga si Samuel usa pa ka batang lalaki sa dihang nakig-istorya niya si Jesus sa 
unang higayon. Sa dihang midako na siya, iyang gitudloan ang iyang katawhan kon unsay 
gusto sa Langitnong Amahan ug ni Jesus nga ilang buhaton. 
Hangyoa ang tulo ka mga bata sa pagpakaaron-ingnon nga mao sila si Samuel, Eli, ug 
Jesus ug ipadrama ang istorya. Sublia uban sa laing mga bata nga maoy modala sa mga 
papel, kon gusto pa. 
Kita Dunay usa ka Propeta dinhi sa Yuta Karon 
Ipakita ang litrato sa buhing propeta. Sultihi ang mga bata og butang nga imong nahibalo-
an kabahin sa propeta. 
Pabaruga ang mga bata ug pagsultiha og, "Si (ngalan sa buhing propeta) usa ka propeta 
sa Dios." 
• Nganong nagkinahanglan man kita og usa ka buhing propeta? (Aron mahibalo kita sa 

unsay gusto sa Langitnong Amahan ug ni Jesus nga atong buhaton.) 
Ipasabut nga ang propeta nagtudlo kanato pinaagi sa pagpamulong atol sa mga kompe-
rensya. Ang mga komperensya maoy dagkong mga miting nga tambungan sa daghang 
mga tawo. Mahimo kitang maminaw sa propeta diha sa telebisyon, radyo, o sa mga recor-
ding. Ang iyang mga pulong gisulat usab diha sa mga magasin sa Simbahan nga mabasa 
ngari nato sa atong mga ginikanan o sa uban. 
Papilia ang kada bata og usa ka piraso nga papel gikan sa panaksan o basket nga imong 
giandam. Basaha ang mensahe diha sa piraso nga papel ug hisguti kini sa daklit uban sa 
mga bata. Sultihi ang mga bata nga kini nga mga mensahe mao ang tanang mga butang 
nga gihangyo sa propeta nga atong buhaton. 
Hangyoa ang mga bata sa paghunahuna og mga paagi nga makasunod sila sa propeta. 
Pag-itsa o pagtunol og usa ka beanbag o humok nga butang ngadto sa kada bata ug 
mag-ingon, "Mosunod ko sa atong propeta pinaagi sa " Ipahuman sa kada bata 
ang sentence uban sa paagi nga makasunod siya sa propeta. 
Mapanalanginan Kita Kon Mosunod Kita sa Propeta 
Gamita pag-usab ang mga hulagway nila ni Noe, Moises, Joseph Smith, ug sa buhing pro-
peta. Ipasabut nga tungod kay ang pamilya ni Noe misunod kaniya, naluwas sila gikan sa 
usa ka lunop. Tungod kay ang mga Israelitas misunod ni Moises, gidala sila pagawas sa 
Ehipto ngadto na sa mas nindot nga dapit. Tungod kay ang mga tawo misunod ni Joseph 
Smith, nahimo silang mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw. 
Ipasabut nga kining mga tawhana napanalanginan tungod kay misunod sila sa propeta, 
Mapanalanginan usab kita kon mosunod kita sa propeta. 
Tabangi ang mga bata sa pagkanta o sa pagsulti sa mga pulong sa koro sa "Sunda ang 
Propeta" [Follow the Prophet] (Songbook sa mga Bata, p. 58). Ipasabut nga ang mahisala-
ag nangahulugan og pagbuhat og sayop nga mga butang. Ipaisa sa usa ka bata ang 
hulagway sa buhing propeta samtang nanganta mo. 

168 

Kalihokan 

Kalihokan 

Kalihokan 

Kanta 



Leksyon 10 

Sunda'ng propeta, sunda'ng propeta, sunda'ng propeta; di ka masaag. 
Sunda'ng propeta, sunda'ng propeta, sunda'ng propeta; nasayud s'ya. 
Ipaambit ang imong pagpamatuod bahin sa buhing propeta. Sultihi ang mga bata nga 
nasayud ka nga kon kita mosunod sa propeta, mapanalanginan kita ug magmalipayon. 

Pagpili og pipila niining mga kalihokan nga gamiton sa panahon sa leksyon. 
1. Pagkuha og usa ka audiocassette o videocassette recording bahin sa buhing propeta 

nga pasalidahon alang sa mga bata, o pakita og mga hulagway niya gikan sa mga 
magasin sa Simbahan. 

2. Kantaha o isulti ang mga pulong sa "Salamat, O Dios sa Propeta" (Mga Himno ug mga 
Awitsa mga Bata, no. 36) alang sa mga bata. 

3. Isaysay pag-usab ang istorya kabahin sa panan-awon ni Presidente Lorenzo mahitungod 
sa Manluluwas (tan-awa sa leksyon 26). Ipasabut nga si Jesus mipakita ni Presidente 
Snow aron sa pagsulti kaniya kon unsaon sa pagpangulo sa Simbahan. Si Jesus misutli 
ni Presidente Snow kon unsay itudlo sa mga miyembro sa Simbahan. 

4. Paghunahuna og pipila ka mga sitwasyon diin ang mga bata makasunod sa mga 
pagtulun-an sa propeta. Ihulagway ang kada sitwasyon ngadto sa klase, ug ipasulti sa 
mga bata o ipadrama kon unsay ilang buhaton sa kada sitwasyon aron sa pagsunod 
sa propeta. Panangiitan: "Nakakita mo og kwarta diha sa kusina. Ganahan mong 
moangkon niini, pero nakahibalo kamo nga sa inyo kining inahan. Unsa man ang inyong 
buhaton aron sa pagsunod sa pagtulun-an sa propeta nga mahimong matinuoron?" 

1. Iplastar ang hulagway sa buhi nga propeta sa tibuok panahon sa klase. Paggahin og 
panahon sa pagsulti sa mga bata kon si kinsa siya. Ipasabut nga nahigugma siya kanila 
ug gusto nga motabang kanila nga makabalik ngadto sa Langitnong Amahan ug ni 
Jesus. Sublia kini sa makaduha o makatulo ka mga higayon sa panahon sa klase. 

2. Dulaa ang "Sunda ang Lider" uban sa mga bata. Pabaruga ang mga bata nga maglinya. 
Ang unang bata sa linya modagan, molukso, molayat, o mohimo og pipila ka laing 
aksyon sa laing bahin sa kwarto. Ang ubang mga bata mosunod sa unang bata, nga 
mobuhat kon unsay iyang gibuhat. Dayon ang unang bata moadto sa katapusan sa 
linya, ug ang sunod nga bata mao nay mahimong bag-o nga lider. Padayon hangtud 
nga ang kada bata aduna nay kahigayunan nga mahimong lider. 
Human sa dula, ipasabut nga ang propeta mao ang lider sa Simbahan. Kon atong 
sundon ang mga butang nga gisulti niya nga atong buhaton, mogiya siya kanato 
pabalik ngadto sa Langitnong Amahan ug ni Jesus. 

169 

Pagpamatuod 

Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo 

Dugang nga mga 
Kalihokan para 
sa mas Gagmayng 
mga Bata 



Leksyon 27 Makatabang Kitang 
Tanan sa Simbahan 

Katuyoan Aron sa pagtabang sa kada bata nga makasabut nga ang kada miyembro sa ward o 
branch makatabang sa simbahan. 

Pagpangandam 1. Tun-i sa mainampoong paagi ang 1 Nephi 17:7-15; 18:1-4. 
2. Pag-andam og usa ka simpol nga kard sa pasalamat aron makoloran sa kada bata ug 

mahatag sa presidente sa Primary o sa laing tawo kinsa nagtabang sa mga bata diha sa 
simbahan. Mahimo kang magdrowing og usa ka bulak diha sa atubangan sa gipilo nga 
piraso sa papel ug isulat ang mga pulong nga Salamat kanimo diha sa sulod. 

3. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Basahon ni Mormon. 
b. Ang pasol ug isda gikan sa leksyon 11. Sa kada isda pagbutang og usa ka timailhan 

kabahin sa bishop o branch president, sama sa "Naglingkod siya sa atubangan diha 
sa simbahan," "Nagtabang siya sa mga tawo sa atong ward [o branch]," o 
"Makahatag kita sa atong ikapulo ngadto kaniya." 

c. Usa ka sudlanan sa mga krayola ug mga lapis. 
d. Hulagway 1-8, Pagpaambit sa Sakrament (62021); hulagway 1-67, Usa ka Buotan nga 

Klase; hulagway 1 -71, Paghimo sa Barko. 
4. Himoa ang gikinahanglang mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga kalihokan 

sa pagpalambo nga gusto nimong gamiton. 

Mga Kalihokan 
sa Pagkat-on 
Pang-atensyon 
nga Kalihokan 

Istorya 

Kalihokan 

Pag-imbitar og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo. 
Pagdala og lingkuranan diha sa tunga sa klasrom ug sulayi kini sa pag-alsa pinaagi sa usa 
sa mga tiil niini. Ipasabut nga dunay daghang mga butang nga dili nato mabuhat gawas 
lang kon magtambayayong kita. Pag-imbitar og tulo ka mga bata nga mogunit og usa ka 
tiil sa lingkuranan kada usa ug motabang nimo sa pag-alsa sa lingkuranan og pipila ka 
mga sentimetro gikan sa salug. Ipasabut nga kon ang tanan magtambayayong, makabu-
hat kita og daghang mga butang nga dili nato mabuhat nga mag-inusara. 
Ang Langitnong Amahan ug si Jesus Gusto nga Kita Magtambayayong 

Ipakita ang hulagway 1-71, Paghimo og Barko, ug isaysay sa daklit ang istorya kabahin 
ni Nephi ug sa iyang pamilya nga naghimo og barko, ingon nga makita diha sa 1 Nephi 
17:7-15 ug 18:1-4. Ipasabut og maayo nga si Nephi nagkinahanglan sa tabang sa Ginoo 
(Jesus) ug sa iyang pamilya aron sa paghimo sa barko. 
• Nganong dili man mahimo ni Nephi ang barko kon walay tabang? 
• Giunsa man sa Ginoo pagtabang si Nephi? (Tan-awa sa 1 Nephi 17:8-10; 18:1.) 
• Giunsa man pagtabang sa pamilya ni Nephi? (Tan-awa sa 1 Nephi 18:1.) 
• Unsa man ang nahitabo dihang ang tanan magtambayayong? (Tan-awa sa 1 Nephi 18:4.) 
Tuguti ang mga bata sa pagsulti kabahin sa bisan unsang mga kasinatian nga ilang nasi-
nati nga nakigtambayayong sa laing mga tawo. 
Ipasabut nga magtambayayong usab kita sa simbahan. Ang kada tawo diha sa ward (o 
branch) nagtabang sa uban. Pagpakaaron-ingnon, pinaagi sa mga pulong o mga aksyon, 
nga usa ka tawo kinsa nagtabang sa mga miyembro sa imong klase sa simbahan kada 
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semana, sama sa korister, sa piyanista, usa ka titser, o ang presidente sa Primary. Ipatag-
an sa mga bata kon kinsa ang imong gipakaaron-ingnon nga ikaw mao. Human nga ang 
mga bata makatag-an kon si kinsa ka, ipasabut ang mga responsibilidad sa katungdanan 
nianang tawhana. Balika sa makadaghan kutob sa imong gusto. 
Ipakita ang hulagway 1-8, Pagpakalawat sa Sakrament. 
• Unsa man ang gibuhat niini nga deacon? 
• Nakaila ba kamo og usa ka tawo kinsa nagpaambit sa sakrament? 
Ipasabut nga ang mga batan-ong lalaki kinsa naghupot sa Aaronic Priesthood mahimong 
moandam, mopanalangin, ug mopaambit sa sakrament. Kini mao ang mga paagi nga ang 
mga batan-ong lalaki makatabang sa simbahan. 
Ipasabut nga dunay tawo diha sa inyong ward o branch kinsa nagtabang sa tanan sa sim-
bahan. Ang Langitnong Amahan mihatag niining tawhana og importante nga trabaho nga 
buhaton. Papulipuliha ang mga bata sa pagpangisda alang sa mga timailhan diha sa isda 
nga papel. Basaha og kusog ang kada timailhan. Padayon hangtud nga ang tanang mga 
timailhan nabasa na, ug dayon ipatag-an sa mga bata kon si kinsa ang maong tawo. 
• Unsa man ang ngalan sa atong bishop (o branch president)? 
• Unsa ang importanting mga butang ang iyang gibuhat aron sa pagtabang kanato? 
Hisguti ang trabaho nga gibuhat sa ubang mga tawo diha sa inyong ward o branch, sama 
sa mga home teacher ug mga visiting teacher. Mahimo nimong hisgutan ang kabahin sa 
mga katungdanan sa mga sakop sa pamilya sa mga bata. 
Makatabang Kita sa Simbahan 

Ikatag ang usa ka sudlanan sa mga karayola o mga lapis diha sa salug. Hangyoa ang usa 
sa mga bata sa pagpunit niini, ug orasi siya aron makita kon unsa ka dugay kini buhaton. 
Ikatag ang mga aytem pag-usab. Patabanga ang tibuok klase sa pagpunit niini, ug tan-
awa kon unsa ang gidugayon sa pagbuhat niini. Ipasabut nga kon ang tanan magtamba-
yayong, atong mabuhat ang trabaho nga mas maayo. 
• Unsa man ang inyong mahimo aron sa pagtabang sa simbahan? 
Tabangi ang mga bata sa paghunahuna og mga paagi nga makatabang sila sa simbahan, 
lakip na nga magpabiling limpyo ang meetinghouse, pagmabination ngadto sa uban, pagta-
bang sa mga bata nga magul-anon o nahadlok, ug pagbinuotan sa panahon sa mga miting. 
• Sa unsa nga paagi man kita makatabang nga magpabiling limpyo ang atong klasrom ug 

ang meetinghouse? 
• Sa unsa nga paagi man kita makatabang sa ubang mga tawo sa simbahan? 
Ipakita ang hulagway 1-67, Usa ka Buotan nga Klase. 
• Sa unsa man nga paagi nga kining mga bataa nagtabang sa simbahan? 
• Sa unsa man nga paagi nga ang pagbinuotan makatabang sa atong mga kauban sa klase? 
• Sa unsa man nga paagi nga makatabang sa titser kon ang tanan magbinuotan? 
• Unsa man ang atong bation kon ang tanan nagbinuotan? 
Ipasabut nga laing paagi nga makatabang kita sa simbahan mao ang pag-ingon og "salamat 
ninyo" ngadto sa mga tawo kinsa nagbuhat og mga butang alang kanato. Pakolori ang mga 
kard sa pasalamat nga imong giandam, ug ihatud kini sa panahon sa klase kon posible. 
Ipadayag ang imong pasalamat alang sa tanang mga tawo kinsa mitabang diha sa inyong 
ward o branch. Sulti kon unsay imong gibati kabahin sa pagbuhat sa buhat sa Langitnong 
Amahan pinaagi sa pagkahimong usa ka titser sa Primary. 
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Mga Kalihokan 
sa Pagpalambo Pagpili og pipila niining mga kalihokan nga gamiton sa panahon sa leksyon. 

1 ?????? 
2. Kon posible, panglakaw mo ngadto sa chapel ug ipakita sa mga bata kon asa molingkod 

ang bishopric (o branch presidency) sa panahon sa sakrament miting. Papulipuliha og 
palingkod sa mga lingkuranan ang mga bata. Dayon ipakita sa mga bata kon asa ang 
opisina sa bishop (o branch president). 

3. litsa o itumol ang usa ka humok nga butang sama sa usa ka bola o beanbag ngadto sa 
usa ka bata, ug hangyoa siya sa paghingalan og usa ka tawo diha sa ward (o branch) 
kinsa nagtabang sa simbahan ug ipasabut kon sa unsa nga paagi kana nga tawo 
mitabang. Dayon ipabalik og itsa sa bata ang butang nganha kanimo. Padayon hangtud 
ang kada bata nakahimo sa bisan usa ka turno. 

4. Uban sa pagtugot sa imong presidente sa Primary, Pag-imbitar og usa ka sakop sa 
bishopric o laing lider sa ward aron sa pagbisita sa klase ug mosulti ngadto sa mga bata 
kon unsay iyang gibuhat aron makatabang sa simbahan. 

5. Pagdrowing og usa ka simpol nga nawong diha sa plato nga papel o lingin nga piraso 
nga papel alang sa kada bata. Hatagi ang mga bata og mga krayola o mga lapis, 
ug padugangi og buhok sa kada bata nga sama og kolor sa iyang buhok. Sultihi ang 
mga bata nga kon mosulti ka og butang nga tinuod kabahin kon unsaon nila aron 
makatabang sa simbahan, kinahanglan ilang ipataas ang ilang mga nawong nga 
binuhat sa papel. Kon ang pamahayag dili tinuod, kinahanglan ila kining ibutang sa 
ilang mga paa. Paggamit og mga pamahayag sama sa— 
• Kinahanglan kong molabay sa papel ilawom sa akong lingkuranan. 
• Kinahanglan kong mopasalamat sa mga tawo nga nagtabang kanako diha sa 

simbahan. 
• Kinahanglan kong modagan sa akong pagpadulong sa klase. 
• Kinahanglan kong magbinut-an sa simbahan. 

Dugang nga mga 
Kalihokan para 
sa mas Gagmayng 
mga Bata 1. Dulaa ang "Sunda ang Lider" uban sa mga bata. Pabaruga ang mga bata nga maglinya. 

Ang unang bata sa linya modagan, molukso, molayat, o mohimo og pipila ka laing aksyon 
sa laing bahin sa kwarto. Ang ubang mga bata mosunod sa unang bata, nga mobuhat kon 
unsay iyang gibuhat. Dayon ang unang bata moadto sa katapusan sa linya, ug ang sunod 
nga bata mao nay mahimong bag-o nga lider. Padayon hangtud nga ang kada bata aduna 
nay kahigayunan nga mahimong lider. 
Human sa dula pahinumdumi ang mga bata nga ang bishop maoy lider sa ward. 
Gusto niya nga mobuhat kita sa mga butang nga mogiya kanato balik ngadto sa 
Langitnong Amahan. 
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Ang Pagkabanhaw ni Jesukristo 
(Pasko sa Pagkabanhaw) 

Leksyon 27 
Katuyoan Aron sa pagtabang sa kada bata nga makasabut nga si Jesukristo nabanhaw. 

Pagpangandam 1. Tun-i sa mainampoong paagi ang Lucas 23:33-24:12, 36-40, 51. Tan-awa usab sa Mga 
Baruganan sa Ebanghelyo (31110), kapitulo 12. 

2. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia. 
b. Hulagway 1-3, Si Jesus ang Kristo (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 240; 

62572); hulagway 1-16, Ang Pagkahimugso (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 
201; 62495); hulagway 1-55, Wali sa Bukid (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 
212; 62166); hulagway 1-59, Ang Paglansang sa Krus (Pakete sa mga Hulagway sa 
Ebanghelyo 230; 62505); hulagway 1-72, Si Jesus nga Nag-ampo sa Getsemani (Pakete 
sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 227; 62175); hulagway 1-73, Ang Paglubong ni Jesus 
(Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 231; 62180); hulagway 1-74, Gipakita ni Jesus 
ang Iyang mga Samad (Pakete sa mga Hulagway sa Ebanghelyo 234; 62503). 

3. Himoa ang gikinahanglang mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga kalihokan 
sa pagpalambo nga gusto nimong gamiton. 

Mga Kalihokan 
sa Pagkat-on 
Pang-atensyon 
nga Kalihokan 

Istorya 

Pag-imbitar og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo. 
Gunite ang hulagway 1-3, Si Jesus ang Kristo, nga ang atubangan magkulob diha sa 
imong paa. Sultihi ang mga bata nga mag-istorya kabahin sa usa ka tawo kinsa importante 
gayud kaayo. Hangyoa ang mga bata sa pagtag-an kon si kinsa kining tawhana human ka 
makahatag kanila sa mosunod nga mga timailhan: 
1. Kining tawhana naghigugma pag-ayo sa tanan. 
2. Nagpuyo siya dinhi sa yuta sa dugay nang panahon ang milabay ug mi-organisar sa 

iyang simbahan. 
3. lya kitang gitudloan kon unsaon sa pagpakabuhi ug magmalipayon. 
4. Iyang gipanalanginan ang mga tawo ug misulti kanila nga magmabination ug 

magmahigugmaon. 
Kon ang mga bata nakatag-an na (o imo silang gisultihan) nga kanang tawhana mao si 
Jesus, iplastar ang hulagway. 
Si Jesus Naghigugma Kanato 
Pahinumdumi ang mga bata nga si Jesus mao ang anak sa Langitnong Amahan. Ang 
Langitnong Amahan mipadala ni Jesus ngari sa yuta alang sa usa ka importanting katuyoan. 
Ipakita ang hulagway 1-16, Ang Pagkahimugso. Isulti sa daklit ang kabahin sa pagkahi-
mugso ni Jesus. Mahimo nimong patabangon ang mga bata sa pagsaysay sa istorya. 
Pahinumdumi sila nga si Jesus usa ka espesyal nga batang masuso. 
Ipakita ang hulagway 1-55, Wali sa Bukid. Ipasabut nga sa dihang midako na si Jesus, 
iyang gi-organisar ang iyang simbahan ug mitudlo sa mga tawo kon unsaon sa pagpaka-
buhi ug sa paghigugma sa usag usa. 
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Pabaruga ang mga bata ug pakantaha o pasultiha sa mga pulong sa "Si Jesus Miingon 
Higugmaa ang Tanan" [Jesus Said Love Everyone] (Songbook sa mga Bata, p. 39), nga 
maggamit sa mosunod nga mga aksyon: 
Higugmaa ang tanan (ituy-od og maayo ang mga bukton); 
Jesus miingon (iyangu-yango ang ulo). 
Kon puno 'ta sa gugma (ipatong ang mga kamot sa kasingkasing), 
Mao sab sila (gaksa ang kaugalingon). 
Ipakita ang hulagway 1-72, Si Jesus nga Nag-ampo sa Getsemani. 
• Unsa man ang gibuhat ni Jesus dinhi sa hulagway? 
Ipasabut nga sa wala pa mamatay si Jesus, miadto siya aron mag-ampo sa usa ka dapit 
nga gitawag og Tanaman sa Getsemani. Nag-antus si Jesus didto alang sa atong mga sa-
la aron kita makahinuisol ug mapasaylo sa sayop nga mga butang nga atong nabuhat. Si 
Jesus mao ang bugtong tawo kinsa adunay gahum sa pagbuhat niini alang kanato. lya 
kadtong gibuhat tungod kay gihigugma gyud kita niya pag-ayo. 
Si Jesus Nabanhaw 
Ipasabut nga daghang mga tawo kinsa nagpuyo sa panahon ni Jesus dinhi sa yuta ang 
naghigugma kaniya. Bisan pa man niana, ang pipila ka mga tawo wala makagusto kang 
Jesus. Wala sila motuo nga anak siya sa Langitnong Amahan. 
Ipakita ang hulagway 1-59, Ang Paglansang sa Krus. Ipasabut sa simpol mga termino ang 
Paglansang sa Krus, ingon nga gihulagway diha sa Lucas 23:33-46. Ipasabut nga ang 
mga tawo kinsa wala makagusto ni Jesus hilabihan ka pintas ngadto kaniya. Ang mga 
sundalo milansang sa mga kamot ug mga tiil ni Jesus ug mibitay kaniya sa usa ka krus. 
Ilang gibiyaan si Jesus diha sa krus hangtud namatay siya. (Pagbantay sa pagsaysay niini 
nga istorya ug sa pagbuhat sa kalihokan ginamit ang bersikulo sa ubos. Ang pipila ka mga 
bata mahimong sensitibo kaayo sa ideya nga ang mga tawo mipasakit kang Jesus.) 
Ipasabut nga sa dihang namatay na si Jesus, ang iyang espiritu mibiya sa iyang lawas ug 
miadto sa langit. Pahinumdumi ang mga bata nga kada usa kanato dunay usa ka espiritu. 
Ang atong mga espiritu dili makita, pero mao kini ang nakapabuhi kanato. 
Ipakita ang hulagway 1-73, Ang Paglubong ni Jesus. Ipasabut nga ang mga tawo nga nag-
higugma kang Jesus mikuha sa iyang lawas ug miputos niini og maayo ginamit ang mga 
panapton. Ilang gidala ang lawas ni Jesus ngadto sa lubnganan (usa ka sama sa langub 
nga dapit diin ang mga tawo gipanglubong) ug mainampingong mibutang sa iyang lawas 
didto (tan-awa sa Lucas 23:50-56). 
Ipakita ang hulagway 1-74, Gipakita ni Jesus ang lyang mga Samad. Ipasabut nga tulo ka 
adlaw human sa iyang kamatayon, si Jesus nabanhaw. Nabuhi na usab siya pagbalik. Sa 
dihang namatay si Jesus, ang iyang espiritu mibiya sa iyang lawas. Sa dihang nabanhaw 
siya, ang iyang espiritu mibalik sa iyang lawas. Si Jesus maoy unang tawo nga nabanhaw. 
Ipasabut nga daghang mga tawo ang nakakita ni Jesus human siya nabanhaw (tan-awa 
sa Lucas 24). Si Jesus nagtudlo sa iyang mga higala ug mipakita kanila sa iyang naban-
haw nga lawas (tan-awa sa Lucas 24:36). lyang gipahikap ang iyang mga higala kaniya 
aron masayud sila nga ang iyang nabanhaw nga lawas dunay unod ug bukog (tan-awa sa 
Lucas 24:39-40). Human magtudlo sa mga tawo, si Jesus nakig-uban pag-usab sa 
Langitnong Amahan (tan-awa sa Lucas 24:51). 
• Nganong gusto man ni Jesus nga ang mga tawo mohikap kaniya? (Tan-awa sa Lucas 

24:36-40.) 
• Diin man moadto si Jesus human siya mobiya sa mga tawo? (Tan-awa sa Lucas 24:51.) 
Ipasabut nga ang adlaw nga si Jesus nabanhaw mao ang unang Pasko sa Pagkabanhaw. 
Atong gisaulog ang Pasko sa Pagkabanhaw kada tuig aron sa pagtabang kanato nga ma-
kahinumdom nga si Jesus nabanhaw. 
Pabaruga ang mga bata ug ipabuhat ang mga aksyon sa mosunod nga bersikulo uban 
kanimo: 
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Leksyon 10 

Si Jesus nabuhi pag-usab 
Tulo ka adlaw human siya namatay (iisa ang tub ka mga tudlo). 
Dunay mga agi sa linansangan diha sa iyang mga kamot ug mga tiil (tudlo ngadto 
sa palad sa kamot ug ngadto sa tiil) 
Ug usa ka samad sa bangkaw diha sa iyang kilid (tudlo ngadto sa kilid). 
Si Jesus miabut ug nagtudlo kanamong tanan (ituy-od og maayo ang mga bukton) 
Aron matinud-anong mosunod sa ebanghelyo (ikiyugpos ang mga bukton). 
Tungod kay nabanhaw man si Jesus, 
Kita mabanhaw usab (iyangu-yango ang ulo). 
Kita Pagabanhawon 
Tabangi ang mga bata nga makasabut nga si Jesus mibalik pagkabuhi human siya nama-
tay. Si Jesus buhi karon didto sa langit, ug dili na gayud siya mamatay pag-usab. Ipasabut 
nga si Jesus mihimong posible nga kita mabanhaw sama kaniya. Nagpasabut kini nga 
ang kada usa kanato mabuhi pag-usab human kita mamatay. 
• Nakahibalo ba mo og usa ka tawo nga namatay? 
Ipasabut nga kon ang mga tawo mamatay, ang ilang mga espiritu buhi pa gihapon. Sa 
umaabot nga adlaw sila pagabanhawon, nga nangahulugan nga ang ilang mga lawas ug 
mga espiritu magkahiusa pag-usab sama sa kang Jesus. Mahimo nimong ipasabut sa 
mga bata nga mahimong dili kita mabanhaw pagkahuman sa tulo ka adlaw, sama kang 
Jesus, pero kitang tanan pagabanhawon sa umaabot nga adlaw. 
Ipasubli sa mga bata ang pulong nabanhaw sa pipila ka mga higayon ug ipasulti kon un-
say kahulugan niini. 
Ipasabut kon unsa ka nindot ang masayud nga ang tanang mga tawo nga atong nailhan 
ug gihigugma—ang atong mga ginikanan, mga igsoong lalaki, mga igsoong babaye, mga 
apohan, ug mga higala—mabanhaw. Kitang tanan mabuhi pag-usab human kita mamatay. 
Si Jesus mihimo niining posible. 
Hatag sa imong pagpamatuod nga si Jesus naghigugma sa kada usa kanato. Tungod sa 
iyang dakong gugma alang kanato, nag-antus siya ug namatay ug nabanhaw aron ang ka-
da usa kanato mahimo usab nga mabanhaw sa umaabot nga adlaw. 

Pagpili og pipila niining mga kalihokan nga gamiton sa panahon sa leksyon. 
1. Hisguti sa daklit ang pipila ka mga kasinatian ug mga kustombre sa Pasko sa 

Pagkabanhaw nga pamilyar sa mga bata. Dawata nga ang sekular nga mga kustombre 
sa Pasko sa Pagkabanhaw makalingaw, pero tabangi ang mga bata sa pagbuwag 
niadtong mga ideyaha gikan sa tinuod nga kahulugan sa Pasko sa Pagkabanhaw. 

2. Ipakita sa mga bata ang usa ka gwantis o putos sa kamot. Ikomparar ang atong yutan-
ong mga lawas ngadto sa kamot nga dunay gwantis. Ipakita kon giunsa sa kamot (ang 
espiritu) pagpalihok ang gwantis (ang lawas). Tangtanga ang gwantis ug ipasabut nga 
sama kini sa pisikal nga kamatayon. Ang espiritu ug ang lawas gibulag, ug ang lawas dili 
makalihok. Isul-ob og balik ang gwantis sa imong kamot ug ipasabut nga sama kini sa 
pagkabanhaw. Karon ang espiritu ug ang lawas gihiusa pag-usab. Pahinumdumi ang 
mga bata nga tungod kay si Jesukristo nabanhaw, ang tanang mga tawo mabanhaw sa 
umaabot nga adlaw. 

3. Paghimo og mga kopya sa handout nga giulohan og "Si Jesus Maoy Atong Mahigugmaong 
Higala," nga makita sa katapusan sa leksyon 6, ug pakolori kini sa mga bata. 

4. l-itsa o itunol ang usa ka beanbag o laing humok nga butang ngadto sa usa ka bata ug 
patubaga siya sa usa sa mga pangutana sa ubos (o usa ka susama nga pangutana) 
sa dili pa moitsa o motunol sa beanbag balik kanimo. Padayon hangtud ang kada bata 
duna nay kahigayunan sa pagtubag og usa ka pangutana. 
• Nganong magsaulog man kita sa Pasko sa Pagkabanhaw? 
• Kinsa man ang unang tawo nga nabanhaw? 
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• Unsay buot ipasabut sa mahimong mabanhaw? 
• Diin man gibutang ang lawas ni Jesus human siya namatay? 
• Human si Jesus nabanhaw, daghan bang mga tawo ang nakakita ni Jesus? 
• Nganong gipahikap man ni Jesus ang mga tawo sa iyang nabanhaw nga lawas? 
• Kinsa pa man ang mabanhaw tungod kay si Jesus nabanhaw man? 

5. Tabangi ang mga bata sa pagkanta o sa pagsulti sa mga pulong sa "Nabuhi Ba Gyud 
si Jesus Pag-usab" [Did Jesus Really Live Again]?" (Songbook sa mga Bata, p. 45) o 
"Si Jesus Nabanhaw" [Jesus Has Risen] (Songbook sa mga Bata, p. 44). 

1. Tabangi ang mga bata sa paghimo sa mga aksyon sa mosunod nga kalihokan ginamit 
ang bersikulo samtang imong isulti ang mga pulong: 
Si Jesus nabanhaw! 
Mao ning dapita diin siya gipahimutang (tudloa); 
Tan-awa, ang bato napadaplin na! 
Duko; tan-awa (duko ug tabuni ang mga mata ginamit ang kamot). 
Wala na siya dinhi (barug)! 
Nabanhaw si Jesus! Pagmalipayon (ipakpak ang mga kamot)! 
(Dana Eynon, sa Bible Story Finger Plays and Action Rhymes [Cincinnati: Standard 
Publishing Co., 1964], p. 29.) 

2. Ipasabut nga si Jesus namatay ug nabanhaw sa panahon sa tingpamulak. Ang panahon 
sa tingpamulak mao ang panahon sa bag-ong kinabuhi. Ang mga kahoy ug ang mga 
bulak nagsugod na usab sa pagtubo. Daghang mga hayop ang mangatawo sa 
tingpamulak. Padrowinga ang kada bata og usa ka hulagway sa mga bulak o batang 
mga hayop. Ipakita ang hulagway 1-3, Si Jesus ang Kristo, ug ipasabut nga tungod kay 
si Jesus nabanhaw, kitang tanan mabuhi pag-usab human kita mamatay. 

3. Kantaha o isulti ang mga pulong sa "Si Jesus Atong Mahigugmaong Higala" [Jesus Is 
Our Loving Friend] (Songbook sa mga Bata, p. 37). Pahinumdumi ang mga bata nga 
atong gisaulog ang Pasko sa Pagkabanhaw aron sa paghinumdom ni Jesus ug sa iyang 
pagkabanhaw. 
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Ang Pagkatawo 
ni Jesukristo (Pasko) 

Leksyon 27 
Katuyoan Aron sa pagtabang sa kada bata nga mobati og pasalamat alang sa pagkahimugso ni 

Jesukristo. 

Pagpangandam 1. Tun-i sa mainampoong paagi ang Mateo 2:1-12 ug Lucas 1:26-35; 2:1-20. 
2. Pagpakisayud og pipila ka simpol nga mga detalye bahin sa mga pagkahimugso sa 

mga bata diha sa imong klase, sama sa kon diin sila natawo, unsa ang kolor sa ilang 
buhok nianang higayuna, ug diin sila nagpuyo sa unang semana sa ilang mga kinabuhi. 
Magmabination ngadto sa mga pagbati ni bisan kinsa nga sinagop nga mga bata. 

3. Paggunting og mga papel (nga mga 20 sentimetros ang gitas-on ug 4 sentimetros ang 
gilapdon) alang sa mga kadena sa Pasko [Christmas chains], Paggunting og igong mga 
papel alang sa kada bata aron masumpayan pa ang kadena. 

4. Pagsulat og usa ka pahinumdom nga magpasabut sa kadena sa Pasko [Christmas 
chain] (tan-awa sa leksyon) ngadto sa mga ginikanan sa kada bata, aron nga 
makaawhag sila sa ilang anak sa pagbuhat og maayong mga binuhatan. 

5. Mga materyal nga gikinahanglan: 
a. Usa ka Biblia. 
b. Usa ka gamayng talan-awon sa Pagkahimugso. Mahimo kang mogamit og batang 

monyeka nga giputos og habol, nga naghigda diha sa usa ka gamayng kahon. 
Paggunting og usa ka bitoon gikan sa papel aron ibutang ibabaw sa talan-awon sa 
pagkahimugso. Kon walay talan-awon sa pagkahimugso, gamita ang hulagway 1-75, 
Ang Pagkahimugso ni Jesus (Pakete sa Hulagway sa Ebanghelyo 200; 62116). 

c. Mga krayola ug glue. 
d. Hulagway 1-75, Ang Pagkahimugso ni Jesus (Pakete sa Hulagway sa Ebanghelyo 

200; 62116); hulagway 1-76, Walay Lawak sa Balay-Paabangan (62115); hulagway 
1-77, Ang Pagpahibalo bahin sa Pagkahimugso ni Kristo ngadto sa mga Magbalantay 
sa Karnero (Pakete sa Hulagway sa Ebanghelyo 202; 62117); picture 1-78, Ang 
Maalamon nga mga Tawo (Pakete sa Hulagway sa Ebanghelyo 203; 62120). 

6. Himoa ang gikinahanglang mga pagpangandam alang sa bisan unsang mga kalihokan 
sa pagpalambo nga gusto nimong gamiton. 

Mga Kalihokan 
sa Pagkat-on 
Pang-atensyon 
nga Kalihokan 

Istorya 

Pag-imbitar og usa ka bata sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo. 
Pabaruga ang usa ka bata tapad nimo samtang nagsaysay ka sa mga detalye nga imong 
nasayran kabahin sa iyang pagkahimugso. Sublia alang sa kada bata sa klase. 
Atong Gisaulog ang Pagkahimugso ni Jesukristo atol sa panahon sa Pasko 
Ipasabut nga tungod kay panahon kini sa Pasko, nagsaulog kita sa pagkahimugso sa usa 
ka tawo nga gihigugma natong tanan. 
• Kang kinsa man nga pagkahimugso ang atong gisaulog? 
Isaysay ang istorya kabahin sa pagbisita sa anghel ngadto kang Maria, ingon nga makita 
diha sa Lucas 1:26-35. Ipasabut nga ang anghel misulti ni Maria nga mamahimo siyang 
inahan sa Anak sa Dios, nga si Jesus. 
• Unsa man ang pangalan sa inahan ni Jesus? (Tan-awa sa Lucas 1:27.) 
• Kinsa man ang amahan ni Jesus? (Langitnong Amahan. Tan-awa sa Lucas 1:35.) 
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Ipasabut nga si Jose dili mao ang amahan ni Jesus. Maayo siya nga tawo nga gipili aron 
sa pag-atiman kang Jesus. Ang anghel nagpakita ngadto ni Jose pinaagi sa usa ka dam-
go ug misulti kaniya bahin sa mahinungdanong batang masuso nga mabatunan ni Maria. 
Ang anghel miingon kang Jose nga si Maria kinahanglan mahimo niyang asawa. 
Ipakita ang hulagway 1-76, Walay Lawak sa Balay-Paabangan, ug isulti ang kabahin sa bi-
yahe nila ni Jose ug Maria gikan sa Nazaret padulong ngadto sa Bethlehem, nga makita 
diha sa Lucas 2:1-7. Basaha og kusog ang Lucas 2:7, nga magpasabut sa bisan unsang 
mga pulong nga dili pamilyar sa mga bata. 
Payak-a o paludha ang mga bata diha sa salug atubangan sa talan-awon sa 
Pagkahimugso. Mahimo kang mag-andam og habol nga ilang kayak-an. Ipasa palibut ang 
hulagway 1-75, Ang Pagkahimugso ni Jesus, ug pasultiha ang kada bata bahin sa usa ka 
butang nga iyang nakita sa hulagway. 
• Nganong wala man matulog sila si Maria ug Jose didto sa balay-paabangan? (Tan-awa 

sa Lucas 2:7.) 
• Diin man natawo si Jesus? (Didto sa usa ka pasungan.) 
• Unsa man nga matang sa higdaanan ang nabutangan ni Maria alang sa batang si 

Jesus? (Tan-awa sa Lucas 2:7.) 
Tabangi ang mga bata sa pagkanta o sa pagsulti sa mga pulong sa "Didto sa Pasungan" 
[Away in a Manger] (Songbook sa mga Bata, p. 26). Usba ang mga lihok sa kamot ug sa 
bukton aron mohaum sa mga pulong. 
Didto's pasungan, wa'y kunang katulgan, 
Sa batang si Jesus wa'y kabutangan; 
Kabitoonan sa langit nagbantay, 
Sa batang si Jesus, natulog sa kumpay. 
Ipakita ang hulagway 1-77, Ang Pagpahibalo bahin sa Pagkahimugso ni Kristo ngadto sa 
mga Magbalantay sa mga Karnero, ug sulti kabahin sa pagbisita sa mga magbalantay sa 
mga karnero, nga gihulagway diha sa Lucas 2:8-20. 
• Ngano nga ang mga magbalantay sa mga karnero nangahadiok man? (Tan-awa sa 

Lucas 2:9.) 
• Unsa man ang gisulti sa mga anghel ngadto sa mga magbalantay sa mga karnero? 

(Tan-awa sa Lucas 2:10-12.) 
• Unsa man ang gibuhat sa mga magbalantay sa mga karnero human sa ilang pagbisita 

sa batang si Jesus? (Tan-awa sa Lucas 2:17, 20.) 
Ipakita ang hulagway 1-78, Ang Maalamon nga mga Tawo, ug sultihi bahin sa pagbisita sa 
maalamon nga mga tawo, ingon nga gihulagway diha sa Mateo 2:1-12. 
Pabaruga ang mga bata ug pakaaron-ingna nga magsakay og mga kamelyo libut sa kwarto, 
nga magsunod sa bitoon nga mogiya kanila ngadto sa batang si Jesus. 
Human sa pipila ka mga biyahe libut sa kwarto, pakanauga ang mga bata sa ilang mga 
kamelyo ug pabalika ngadto sa talan-awon sa pagkahimugso. Ipasabut nga sa dihang ang 
maalamon nga mga tawo nakakita sa batang si Jesus, si Jose nakakita na og mas maa-
yong dapit nga kapuy-an sa pamilya ug wala na sila didto sa pasungan. Pahinumdumi ang 
mga bata nga ang maalamon nga mga tawo nagdala og mga gasa nga bulawan, insenso, 
ug mira. Pasultiha ang kada bata kon ang iyang gipakaaron-ingnon nga gasa bulawan ba, 
insenso, o mira ug dayon ihatag kini ngadto sa batang si Jesus. 
Ang Atong Gasa ngadto kang Jesus Mao ang Mahimong mahisama Kaniya 
Ipasabut nga kada Pasko samtang nagsaulog kita sa adlawng natawhan ni Jesus, maka-
hatag kita og mga gasa ngadto kaniya. Dili kita makahatag og mga gasa nga bulawan, 
insenso, ug mira sama sa gibuhat sa maalamon nga mga tawo, pero makahatag kita og 
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laing matang sa gasa. Naghatag kita og gasa ngadto ni Jesus kon maningkamot kitang 
mahisama kaniya. Mahisama kita ni Jesus kon magmabination kita ngadto sa atong pamil-
ya ug mga higala. 
Tabangi ang kada bata sa paghimo og usa ka kadena sa Pasko [Christmas chain] nga du-
nay pipila ka mga sumpay. Pakolori sa mga bata ang ilang mga sumpay ug dayon ihiusa 
pagpapilit ang mga sumpay (tan-awa ang ilustrasyon sa katapusan sa leksyon). Sultihi ang 
mga bata sa pagbutang sa ilang mga kadena sa usa ka dapit sa ilang mga balay diin kini 
magpahinumdom kanila sa pagbuhat og mabinationg mga buhat alang sa uban isip mga 
gasa ngadto kang Jesus. Awhaga ang mga bata sa pagbuhat og usa ka mabinationg bu-
hat bisan usa kada adlaw hangtud sa Pasko. 
Tabangi ang mga bata sa paghunahuna og mabinationg mga buhat nga ilang mabuhat. 
Pahinumdumi sila nga kon magbuhat sila og mabinationg mga buhat, naghatag sila og 
maanindot nga gasa ngadto kang Jesus. Hatagi ang kada bata og usa ka sulat nga mag-
pasabut sa kadena ngadto sa iyang mga ginikanan. 
Ipasabut nga ang pagkahimugso ni Jesukristo mao ang usa sa pinaka importante nga 
mga butang nga sukad nahitabo sa yuta. Ipadayag ang imong gugma alang kang Jesus 
ug sa imong tinguha nga mahisama kaniya, dili lamang atol sa panahon sa Pasko kondili 
sa tibuok tuig. 

Pagpili og pipila niining mga kalihokan nga gamiton sa panahon sa leksyon. 
1. Isaysay pag-usab ang istorya bahin sa pagkahimugso ni Jesus samtang idrama sa 

mga bata ang mga bahin ni Jose, Maria, ang tigbantay sa balay-paabangan, ang mga 
magbalantay sa mga karnero, ug ang maalamong mga tawo. Paggamit og mga props 
sama sa usa ka monyeka nga batang masuso, usa ka gamayng habol, ug usa ka dakong 
panyo, kon anaa kini. Hatagi ang kada bata og kahigayunan nga makaapil. Mahimo 
nimong ipasubli ang kalihokan, nga mopadala sa mga bata og lainlaing mga papel. 

2. Tabangi ang mga bata sa paggunting o sa pagdrowing og simpol nga mga dekorasyon 
nga bitoon. Pakolori sa mga bata ang ilang mga dekorasyon, ug paghigut og hilo ngadto 
sa kada bitoon aron nga ang bata makabitay niini diha sa usa ka dapit sa iyang balay. 

3. Hisguti ang pipila ka komersyal nga mga pagpangandam alang sa Pasko nga nabantayan 
sa mga bata. Tabangi sila nga makasabut nga ang mga butang sama sa mga gasa ug 
mga salosalo makalingaw, pero ang Pasko kabahin gayud sa pagkahimugso ni Jesukristo 
ug sa kaimportante sa pagpokus diha kaniya ug sa iyang kinabuhi. 

4. Hisguti ang lokal nga mga kustombre sa Pasko nga nagsentro kang Kristo nga malingaw 
kamo o inyong nahibaloan. Imbitara ang mga bata sa pagsulti kabahin sa bisan unsa 
nga mga tradisyon atol sa panahon sa Pasko nga malingaw ang ilang mga pamilya. 

1. Papakaaron-ingna ang mga bata nga mga magbalantay sa mga karnero nga namahulay 
sa tugwayanan, Tabangi sila sa pagdrama sa gibating kahadlok sa mga magbalantay 
sa mga karnero sa dihang nakakita sila og anghel, dayon sa kalipay nga ilang gibati sa 
dihang nakasabut sila sa balita. Tabangi sila sa paghunahuna nga naminaw sa mga 
anghel nga nanganta ug nagtan-aw sa matahum nga panganod sa kagabhion ug sa 
pagkakita sa bitoon. Magkuyog sa pagpanglakaw libut sa kwarto aron sa pagpangita sa 
batang masuso. Pangluhod atubangan sa batang masuso nga si Jesus nga diha sa 
pasungan, ug kanta og usa ka awit sa pagdayeg. 

2. Tabangi ang mga bata sa pagbuhat sa mga aksyon sa mosunod nga bersikulo samtang 
imong isulti ang mga pulong: 
Usa ka bata diha sa pasungan (tabyug-tagyuga ang mga bukton nga daw nagduyan 
og bata), 
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Naa sa duol ang mahigugmaong inahan (ituy-od ang mga bukton), 
Usa ka bitoon ang nagdan-ag sa kalangitan (tudlo nga natingala ngadto sa panganod), 
Ang Anak sa Dios ania (ipakpak ang mga kamot sa kalipay)! 

3. Kantaha o isulti ang mga pulong sa [Jesus Said Love Everyone] (Songbook sa mga 
Bata, p. 39). Pahinumdumi ang mga bata nga atong gisaulog ang pagkahimugso ni 
Jesus atol sa panahon sa Pasko. 

4. Paghimo og simpol nga mga ginunting sa papel nga batang masuso nga si Jesus nga 
giputos sa mga bakbak. Pangolekta og laya nga mga sagbut, uhot, o dagami ug dad-a 
kini aron mapapilit sa mga bata ngadto sa usa ka "pasungan" (usa ka kwadrado nga 
papel). Ipapilit sa mga bata ang ginunting sa batang masuso nga si Jesus diha sa 
ibabaw sa higdaanan nga sagbut o dagami. 
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Akong Ikyugpos ang Akong mga Bukton 133 
Ang Akong Langitnong Amahan Nahigugma Kanako . . . 20 
Ang Akong mga Pagbati 81 
Ang Akong mga Tiil Ganahang Modagan 109 
Ang Akong Pamilya (1) 91 
Ang Akong Pamilya (2) 92 
Ang Batang si Jesus Miadto sa Templo 17 
Ang Akong Gamay nga Iring 138 
Ang Gamay nga Ba-o 41 
Ang Gamayng Bata nga si Moises 4, 96 
Ang Goldfish 40 
Ang Kalibutan Dako Kaayo 30, 46, 48, 56, 44, 139 
Ang Langitnong Amahan Nakaila Kanako 2, 22 
Ang Malinawon nga Gamayng Tingog 27 
Ang Meetinghouse 149 
Ang Ulan 34 
Ang Paglalang 59, 158 
Ang Pagtabang Makalipay Kanako 82 
Ang Pahiyum Makatakod Gyud 135 
Ang Pioneer nga mga Bata 121 
Ania ang Simbahan 165 
Ania Manag-uban Kitang Tanan 92 
Atong Ikyugpos ang Atong mga Bukton 13 
Awit sa pagpasalamat 14 
Balay sa Putyukan 50 
Bisi nga Gagmayng mga Tudlo 110, 123 
Didto sa Pasungan 13, 152 
Duha ka Gagmayng mga Higala 100 
Duha ka Gagmayng mga Langgam 40 
Duha ka Malipayong mga Tiil 126 
Duna Akoy Ilong 63 
Duna Akoy Talagsaon nga Lawas 5, 49, 59 
Gagmayng mga Liso nga Nahikatulog 37 
Gusto Ko sa Akong mga Kamot 67, 111 
Gusto Kong Makakita sa Templo 101 
Hikapa ang Imong mga Mata 72, 75, 79 
Ipakpak ang inyong mga Kamot 67 
Ibukhad, Kumoa Kini xviii, 151 
Kaka nga Eency Weency 51 
Kanta sa Pag-ampo 13 
Kaniadto Usa Ako ka Bata 18, 63, 88 
Kining Gamayng Bata 29 
Kon Kita Motabang 99, 23 
Kon Makabuhat Ko og Sayop 113 

Kon Ikaw Nalipay 125, 152 
Kon Ikaw Taas gyud Kaayo 4, 22 
Lima ka Gagmayng mga Isda 41 
Linalang sa Dios 10, 31, 55 
Lola 98 
Mahal ni Jesus ang Gagmayng Bata 142 
Mahal ni Jesus ang Tanang mga Bata 20 
Makahimo og Malipayong mga Adlaw 83, 131 
Makalingaw nga Buhaton 32, 32, 66, 88, 95, 129, 122 
Malipayon nga Pamilya 91, 97 
Mao Kini ang Akong Mama 107 
Mao Kini ang Gibuhat sa Gamayng Bata 96 
Mapasalamaton Ako sa Akong mga Mata 9, 14, 74 
Mapiko-piko 62 
Mga Bata, Isul-ob ang Inyong Karsones 127 
Mga Istorya sa Basahon ni Mormon 166 
Mga Langgam diha sa Kahoy 51, 92 
Mga Lisong Gilubong og Lawom 125 
Mga Pahiyum 80 
Minahal nga Gamayng Higala 130 
Mokab-ot Ko og Taas 66 
Nag-ampo Ako Pinaagi sa Hugot nga Pagtuo 13 
Nagkalot Ako 38 
Nagpuyo Kitang Tanang uban sa Langitnong 
Amahan 11, 103 
Nalipay Kong Nakasimba Ko Karon 57, 163 
Naningkamot Kong Mahimong mahisama 
Kang Jesus 142 
Napulo ka mga Tawo ang Nasakit 162 
Noe 45, 138 
Pag-ihap sa mga Tudlo 66 
Panimalay 121 
Popcorn Popping 36 
Si Jesus Miingon Higugmaa ang Tanan 132, 142 
Si Jesus Nabanhaw! 176 
Si Jesus Nabuhi Pag-usab 175 
Si Joseph Miluhod taliwala sa Kakahoyan 7 
Sunda Akong Gibuhat 141 
Tanang mga Butang Mahayag ug Matahum 50 
Tungod Kay Dominggo Karon 58 
Ulo, mga Abaga, mga Tuhod, ug mga Tiil 60 
Unsa ka Dugay ang Kahangturan? 102 
Usa Ako ka Mag-aabag 103 
Usa ka Batang Masuso diha sa usa ka Pasungan 179 
Usa ka Gamayng Kabakaba 49 
Usahay Ako Taas, Usahay Ako Mubo xviii 
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Mga Kanta alang sa Nursery gikan 
sa Songbook sa mga Bata 

Ang mosunod nga mga kanta gikan sa Songbook sa mga Bata angayan gayud nga gami-
ton sa nursery. Gilakip mao ang pipila ka mga sugyot alang sa mga paagi nga mahimo 
nimong gamiton ang mga pulong. Mahimong duna kay laing mga ideya alang sa mga 
paagi sa paggamit niini o sa ubang mga kanta diha sa Songbook sa mga Bata aron nga 
mahimo kining angayan alang sa nursery. 

Pahina 
Malipayon ang Pamilya (© 1975 Pioneer Music Press, Inc.) 104 

Paghimo og usa ka bersikulo kabahin sa inyong malipayong nursery o Primary. 
Gamita isip pangumusta: "Nakita ko si Susie; nakakita siya nako...." 

Sa Kahimsog ug Kalig-on 18 
Gamita ang ngalan sa bisan unsang butang nga gustong pasalamatan 

sa mga bata: "Sa mga kahoy ug mga bulak ug sa ulan nga moagas 
among gidayeg ang pangalan nimo, O Ginoo." 

Makalingaw nga Buhaton 129 
Ulo, mga Abaga, mga Tuhod, ug mga Tiil 129 

Kanta bahin sa simpol mga lihok: "Moanhi ka ba ug molakaw (modagan, 
molukso, molayat) uban nako ... libut sa tibuok kwarto." 

Gamita aron sa paghatag og mga direksyon: "Oras na karon sa paghipus 
sa mga dulaan ... ug ibutang kini sa kahon {sa estante, sa parador)." 

Awit sa Pangumusta 130 
Kon Nalipay Ka 125 
Kausa May Snowman (© 1981 Pioneer Music Press, Inc.) 125 

Paghimo og mga bersikulo kabahin sa ubang mga butang sa kinaiyahan: 
"Kausa may kahoy ... taas gyud. Mipahulay ko's ilawom ... gamay gyud." 
O "Kausa may bukid ... taas gyud. Satumoy niini... ; moaging panganod." 

Ang Ulan sa Tibuok Dapit Midagayday 117 
Mga Pahiyum 128 
Salamat sa Atong Amahan 15 
Atong Iduko ang Atong mga Ulo 18 

Agig dugang sa mga awit diha sa Songbook sa mga Bata, mahimo kamong mogamit sa 
mga awit sa mga bata gikan sa inyong kaugalingong kultura. Siguroa nga ang mga awit 
makatuman sa mosunod nga krayterya: 
Mubo kini ug simpol. 
Naggamit kini og gamay ra nga mga nota {5 ngadto sa 8 ka mga tonada). 
Ang mga pulong gibalik-balik (ang samang mga pulong gigamit sa pipila ka higayon) ug 
sayon nga makat-unan. 
Ang mga pulong naghulagway sa mga butang nga makita, madungog, mahikap, 
masimhot, o mabati sa mga bata. 
Ang mga pulong dili sukwahi sa mga pagtulun-an sa ebanghelyo. 
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