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PASIUNA
A N G  K L A S E  S A  N U R S E R Y

Katuyoan Ang katuyoan sa klase sa nursery mao ang pagtabang sa mga bata nga
makat-on sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo ug mosunod niini.
Ang klase sa nursery kinahanglan nga motabang sa mga bata nga madu-
gangan ang ilang panabut ug gugma alang sa Langitnong Amahan ug ni
Jesukristo, magbaton og positibo nga mga kasinatian diha sa palibut sa
Simbahan, ug motubo diha sa pagbati sa kaugalingong katakus.

Sulat ngadto sa
mga Ginikanan

Pipila ka mga semana sa dili pa magsugod
ang bata sa pagtambong sa klase sa nursery,
kinahanglan nga usa ka miyembro sa kapa-
ngulohan sa Primary mohatag sa mga gini-
kanan sa bata og kopya sa sulat diha sa
pahina 7.

Mga Lider sa Nursery Dili mominos sa duha ka mga tawo (usa ka
lider sa nursery ug usa ka luyo-luyo nga
lider sa nursery) kinahanglan nga tawagon
alang sa kada klase sa nursery. Kon ang
mga lider sa nursery dili bana ug asawa,
kinahanglan nga sila pareha og gender. Ang mga lider sa nursery kina-
hanglan nga magtambayayong sa pagtrabaho atol sa tibuok klase sa
nursery aron sa pagsiguro sa kaluwasan ug pagkabutang sa mga bata.

Pisikal nga Kahimtang Ang klase sa nursery kinahanglan nga mosangkap og usa ka mahigug-
maon, luwas, organisado nga kasinatian sa pagkat-on alang sa mga bata.
Ang mga kwarto kinahanglan nga limpyo, masadyaon, ug madanihon ug
nahimutang duol sa kasilyas kon mahimo. Ang mga dulaan kinahanglan
nga limpyo, luwas, ug maayo og kondisyon. Ang mga ekipo sa pagkatkat
kinahanglan nga dili gamiton.

Iskedyul Ang klase sa nursery sa kasagaran molungtad sa tibuok panahon nga
giiskedyul alang sa Primary. Kini nga panahon kinahanglan nga bulagon
ngadto sa pipila ka mga bahin, sama sa panahon sa leksyon, panahon sa
snack, panahon sa musika, ug panahon sa pagdula.

Ang mga panginahanglan sa mga bata makatabang kaninyo sa pagdesis-
yon pinaagi sa han-ay sa mga pagbahin ug sa gidugayon sa kada bahin.
Ang mga bata mas ganahan nga motubag kon imong balik-balikon ang
leksyon, mao nga sunda ang sama nga han-ay kada semana.
• Leksyon: Sugdi ug tapusa ang leksyon sa untop nga panahon uban

sa pag-ampo, nga kinahanglan sa kasagaran
ihatag sa usa sa mga bata (uban sa pana-
bang sa usa sa mga lider sa nursery kon
gikinahanglan). Panahon sa leksyon, ipakita
ang bisan unsa o tanang mga kalihokan
gikan sa usa ka leksyon niini nga manwal.
Mahimo nga ibalik nimo kini nga mga
kalihokan sa tibuok klase sa nursery.
Uban nga mga kapanguhaan nga gihimo
sa Simbahan, sama sa Children’s Songbook
[Songbook sa mga Bata] ug mga magasin
sa Simbahan makatabang usab.

MGA TIP SA
PAGTUDLO

Alang sa dugang impormasyon
mahitungod sa mga kinaiya
sa nursery nga pangidaron
nga mga bata, tan-awa ang
Pagtudlo, Walay Labaw ka
Mahinungdanon nga Tawag:
Usa ka Kapanguhaan alang
sa Pagtudlo sa Ebanghelyo
(1999), 110-11.

Iskedyul: Kon magplano sa isk-
edyul alang sa imong klase sa
nursery, hunahunaa ang mga
panginahanglan sa mga bata.
Hangtud kanus-a sila mangling-
kod sa dili pa sila maglakaw-
lakaw? Kanus-a sila gutoma
ug manginahanglan og snack?
Ang hilom nga kalihokan maka-
tabang ba kanila nga maka-
andam alang sa leksyon?
Hinumdumi nga daghang
gagmay nga mga bata dili
makalahutay og dugay. Bantayi
ang pagkalihokan ug ubang
mga pamatasan nga magsulti
kanimo nga ang mga bata
nagkinahanglan og kausaban.

Dula: Daghang mga bata nga
nag-edad og nursery dili emos-
yonal o sosyal nga andam nga
makigbahin sa mga dulaan ug
ubang dulaan. Ayaw sila pugsa
nga mopahulam kon dili nila
gusto.
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• Dula: Padulaa lang ang mga bata sa mga dulaan, mga puzzle, ug mga
libro. Ang mga bata makat-on pinaagi sa pagdula. Human sa panahon
sa pagdula, tabangi ang mga bata sa paghipos sa mga butang.

• Snack: Panghatag og masustansyang snack nga sayon ra nga mani-
hoon. Pangutan-a ang mga ginikanan kon aduna bay bisan unsa nga
mga pagkaon nga dili nila gustong ipakaon sa ilang mga anak. Tabangi
ang mga bata sa paghugas sa ilang mga kamot ug mohangyo og pana-
langin sa pagkaon sa dili pa sila mokaon. Ang kwarta alang sa mga
snack kinahanglan nga gikan sa badyet sa Primary.

• Musika: Pag-awit og mga kanta, duyugi sa simple nga mga instru-
mento sa musika, o maglihok o magmartsa nga musika (tan-awa sa
“Musika sa Klase sa Nursery,” sa pahina 4). Kini nga bahin sa klase sa
nursery mahimo nga parte sa panahon sa leksyon, o mahimo kini nga
nahimulag nga bahin nga gipahinungod sa musika.

Pagkahuman sa klase sa nursery, ang mga magtutudlo kinahanglan nga
mosiguro nga kuhaon ang mga bata sa ila lamang nga mga ginikanan o
ubang mga miyembro sa ilang suod nga pamilya. Kinahanglan nga dili
nila tugutan ang bisan kinsa nga mokuha sa mga bata gawas kon ang
mga ginikanan mihatag sa ilang pagtugot.

Mga Pagbalhin Hatagi ang mga bata og buluhaton nga makatabang kanila nga makabal-
hin gikan sa usa ka bahin ngadto sa uban. Sama pananglit, makakanta
ikaw og awit sama sa “Fun to Do” [Makalingaw nga Buhaton] Children’s
Songbook, 253 [Songbook sa mga Bata], paggamit sa mga pulong sama
sa, “Pagpunit sa mga dulaan makalingaw nga buhaton” o “Paghugas sa
atong mga kamot makalingaw nga buhaton,” ug uban pa.

M A H I T U N G O D  S A  M G A  L E K S Y O N  N I I N I  N G A  M A N W A L

Ang katuyoan sa mga leksyon niini nga manwal mao ang pagtabang sa mga bata nga nursery pa ang
edad nga makat-on sa sukaranan nga mga doktrina sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo. Pag-
ampo alang sa giya ug tinguhaa ang impluwensya sa Espiritu samtang ikaw mangandam sa pagtudlo
niini nga mga leksyon (tan-awa sa Pagtudlo, Walay Labaw ka Mahinungdanon nga Tawag, 97–99).
Ikaw makahimo sa pagtudlo kanila sa bisan unsa nga han-ay, ug ikaw makahimo sa pagtudlo og pare-
has nga leksyon sa magsunodsunod nga mga semana. Makahimo usab ikaw sa pagtudlo og parehas
nga leksyon makaduha sulod sa usa ka klase sa nursery, mag-agad sa mga panginahanglan ug mga
interes sa mga bata.

Paggamit lamang og mga kapanguhaan nga gihimo sa Simbahan diha sa klase sa nursery. Agig
dugang sa mga kalihokan niini nga manwal, makahimo ikaw sa paggamit og mga dula, mga litrato,
mga kanta, mga istorya, ug ubang mga kalihokan gikan sa mga magasin sa Simbahan.

Gamit sa mga kasulatan samtang ikaw magtudlo sa mga bata. Kon ang leksyon nagsugyot nga moa-
soy ikaw og istorya gikan sa mga kasulatan, pag-abli og mga kasulatan ug itudlo ang dapit diin ang
istorya makit-an. Makatabang kini sa mga bata nga makasabut nga ang imong gitudlo naggagikan sa
mga kasulatan. Tudloi sila sa pagpasalamat ug mohatag og balaan nga pagtahud sa mga kasulatan.
Kon ikaw walay kaugalingon nga kopya sa mga kasulatan, pangutana sa imong bishop o presidente
sa branch kon unsaon nimo nga makakuha og kopya.

Samtang ikaw nagtudlo niini nga mga leksyon, pagmabination sa mga sitwasyon sa panimalay ug
pamilya sa mga bata. Kon ang leksyon nagpasabut sa mga ginikanan sa mga bata o mga pamilya,
hunahunaa ang mga balatian ni bisan kinsa nga mga bata nga kinsa gipadako sa usa ka ginikanan
lamang, sa mga apohan, o sa ubang mga miyembro sa pamilya.

Pagmabination ngadto sa mga balatian ni bisan kinsa nga mga bata sa imong nursery nga kinsa adunay
pisikal nga mga kakulangan. Hatagi og pagtagad ang mga butang nga mahimong buhaton sa mga bata,
dili ang unsay dili nila mahimo. Alang sa dugang nga kasayuran mahitungod sa pagtudlo niadtong adu-
nay mga kakulangan, tan-awa sa Pagtudlo, Walay Labaw ka Mahinungdanon nga Tawag, 38–39.

MGA TIP SA
PAGTUDLO

Mga Kalihokan: Bantayi ang
pag-apil sa mga bata panahon
sa mga kalihokan. Nasayud
ikaw sa katakus ug mga pangi-
nahanglan sa mga bata sa
inyong nursery. Ipahiangay ang
mga kalihokan sumala sa giki-
nahanglan. (Tan-awa sa
Pagtudlo, Walay Labaw ka
Mahinungdanon nga Tawag,
33-34.)
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Kalihokan ginamit ang
kahon: Mahimo kang maghimo
og usa ka kalihokan ginamit
ang kahon nga ibutang sa
lawak-klasehanan sa nursery.
Masudlan kini og mga butang
nga imong gihimo o gigamit
alang sa mga kalihokan, sama
sa mga puzzle, mga litrato,
mga puppet, mga kopya sa
koloranan nga mga pahina,
ug uban pa. Mahimo nimong
gamiton kini nga mga butang
sa bisan unsang higayon pana-
hon sa klase sa nursery.

MGA TIP SA
PAGTUDLO

Panagpundok: Dayga ang
mga bata kinsa naglingkod
uban kanimo. Kon pipila kanila
dili gusto nga molingkod, ayaw
sila pugsa, kondili dasiga sila
uban sa nagkalainlain nga mga
kalihokan. Samtang usa ka
lider sa nursery nagtudlo, ang
laing lider sa nursery mahimo
nga motabang sa mga bata nga
maminaw.

Mga Kanta: Kon mogamit ikaw
og kanta o balak o kanta-kanta
nga kalihokan alang sa imong
kalihokan sa panagpundok,
balika kini sa pipila ka mga
higayon, ginamit ang usa ka
malumo nga tingog sa kada
higayon.

Ang pinakamahinungdanong bahin sa mga leksyon mao ang gihulagway sa ubos:

Pasiuna alang sa
Magtutudlo

Ang kada leksyon magsugod uban sa mubo nga pagpasabut sa doktrina
nga itudlo, lakip na ang mga kapanguhaan sa kasulatan. Ang pagbasa
ug pagpamalandong niini nga pasiuna ug ang may kalabutan nga mga
kasulatan makatabang kanimo nga makaandam sa imong kaugalingon
aron espiritwal ang pagtudlo sa doktrina ngadto sa mga bata pinaagi sa
Espiritu. Dili katuyoan niini nga kining pasiuna pagabasahon ngadto sa
mga bata sa nursery.

Mga Kalihokan sa
Pagkat-on

Ang katuyoan sa mga kalihokan sa pagkat-on mao ang pagtudlo sa mga
bata sa ebanghelyo pinaagi sa paghatag kanila og mga kahigayunan sa:
• Pagpaminaw mahitungod sa doktrina.
• Pagtan-aw sa biswal nga may kalabutan sa doktrina.
• Pagkanta (o pagpaminaw sa usa ka awit) mahitungod sa doktrina.
• Pagbuhat og pisikal nga kalihokan nga may kalabutan sa doktrina.
• Pagsulti og usa ka butang mahitungod sa doktrina.

Pag-andam og usa ka
espesyal nga dapit sa
kwarto sa nursery diin
mahimo nimong pundo-
kon ang mga bata nga duol
kanimo alang sa mga kali-
hokan sa pagkat-on.
Mahimo kini ginamit ang
usa ka habol o banig diha
sa salog, o diha sa mga
lingkuranan nga giporma
og lingin. Lingkod o luhod
aron ikaw maduol sa mga
bata ug matupong sa ilang mga mata. (Pahimangno: Palihug pagsul-ob og
angay nga sinina alang sa pagluhod, paglingkod sa salog, ug pagtuwad.)

Kalihokan sa Panagpundok: Sugdi ang kada leksyon pinaagi sa pagpundok
sa mga bata uban sa gitugotan sa Simbahan nga kanta o uban nga kaliho-
kan. Sa imong paggamit sa mao gihapon nga kalihokan sa panagpundok,
ang mga bata makaila sa kalihokan isip usa ka timaan nga ang panahon sa
leksyon magsugod na, ug makatabang kini kanila nga mangandam alang
sa leksyon. Ang kalihokan sa panagpundok mahimo nga simple sama sa
pagpakpak sa imong mga kamot sa pinakompas nga paagi ug modapit sa
mga bata sa pagpakpak uban kanimo. Hapit tanan nga bisan unsang gitu-
gotan sa Simbahan nga awit o kalihokan mahimo kon kini simple ug
kanunay kini nimo nga gamiton kada semana.

Aniay pipila sa ubang mga ehemplo sa mga kalihokan sa panagpundok:
• Ang pagpanganta makalingaw sa mga bata, sama sa “I am a child of

God” [Ako Anak sa Dios] Children’s Songbook, 2–3 [Songbook sa mga
Bata] o “Love One Another” [Maghigugmaay] Children’s Songbook,
136 [Songbook sa mga Bata]:

• Kantaha ang “If You’re Happy” [Kon Ikaw Malipayon] Children’s
Songbook, 266 [Songbook sa mga Bata, ], ginamit ang mosunod nga
mga pulong:
Kon kamo andam na, manglingkod na.
Kon kamo andam na, manglingkod na.
Kon kamo maminaw, panalangin moabut.
Kon kamo andam na, panglingkod na.
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Mga Biswal Aron matabangan
ang mga bata nga makat-on
gikan sa mga litrato ug linya
nga mga dibuho, ipasabut ang
mga detalye nga mahinungda-
non sa mga baruganan nga
imong gitudlo.

Musika: Wala ikaw magkina-
hanglan og piano o CD aron
gamiton sa musika diha sa
klase sa nursery. Ang mga bata
mobati og kakomportable kon
yano lamang nga pundukon
sila nga maglibut kanimo ug
manganta. Sinatia ang mga
pulong sa awit aron permanente
nimong tan-awon ang mga
bata.

MGA TIP SA
PAGTUDLO

• I-recite ang mosunod nga balak o kanta-kanta nga kalihokan, ug dapita
ang mga bata sa paglihok uban kanimo:
Nalipay ako nga nakasimba karon, (ihugpong ang mga tudlo aron

moporma og usa ka tore)
Aron mahibalo kabahin ni Jesus, magkanta, (ikumkom ang mga

kamot palibut sa baba) ug mag-ampo. (ikyugpos ang mga bukton)

Opsyonal nga mga
Kalihokan

Ang kada leksyon nagsugyot og 2 ngadto sa 4 ka opsyonal nga mga kali-
hokan nga mahimo nimong kapilian gikan sa dugang nga leksyon kon
ganahan. Mahimo usab nga gamiton kini nga mga kalihokan sa laing
higayon sulod sa klase sa nursery. Daghan niining mga kalihokan nagki-
nahanglan og dugang nga pagpangandam. Kon ang mga kagamitan alang
niini nga mga kalihokan dili nimo magamit, mahimo nimong ilisan og
sama nga mga kagamitan. Ang kwarta alang niini nga mga kagamitan
mahimong makuha gikan sa badyet sa Primary.

Mga Biswal Ang kada leksyon nag-
lakip og duha ka mga
pahina sa mga biswal:
usa ka kinoloran nga
litrato ug usa ka linya
nga drowing. Ang
katuyoan niini mao
ang pagpakita nga
malig-on ang mga
baruganan nga gitudlo
diha sa leksyon. Mga
sugyot alang sa paggamit sa mga biswal gilakip niini nga mga leksyon.

Mga Tip sa Pagtudlo Sa tuo nga bahin sa kada pahina mao ang mga sugyot ug mga ideya aron
pagtabang kanimo nga magtudlo sa leksyon sa malampuson nga paagi.
Pipila niini mga sugyot mahitungod sa pagpresentar og piho nga kaliho-
kan, apan kadaghanan mao ang kinatibuk-an nga mga baruganan nga
magamit sa bisan unsang higayon sa imong pagtudlo sa gagmay nga
mga bata.

M U S I K A  D I H A  S A  K L A S E  S A  N U R S E R Y

Mga bata nga nag-edad og nursery andam ug maikagon sa pagkat-on mahitungod sa Langitnong
Amahan ug ni Jesukristo, ug ang musika makatabang kanila nga makat-on. Ang musika modapit
sa Espiritu, ug makamugna kini og mainiton ug mahigugmaon nga kahimtang, nga naghimo sa
klase sa nursery nga alegre.

Ayaw kabalaka kon ikaw walay talento sa pagkanta. Ang mga bata maminaw sa mga pulong, bantayi
ang ekspresyon sa imong panagway, ug paglingaw sa honi kaysa magtagad sa imong abilidad sa
pagkanta.

Mga Paagi sa Paggamit
og Musika

Ang musika mahimong makahatag og nagkalainlaing mga katuyoan diha
sa klase sa nursery. Mahimo nimo kining gamiton sa:
• Pag-abi-abi sa mga bata. Sama pananglit, mahimo ikaw nga magbaton

og ligdong nga pagpatukar sa musika samtang ang mga bata manulod
sa nursery.

• Pagtudlo sa mga baruganan sa ebanghelyo. Kadaghanan sa mga lek-
syon niini nga manwal nagsugyot og mga kanta nga may kalabutan
sa hilisgutan sa leksyon.

• Pagtabang sa mga bata nga mangandam sa pagsugod og lahi nga kaliho-
kan—sama pananglit, paghimo og kahimtang nga may balaang pagtahud
sa pagpangandam alang sa panahon sa leksyon.

Ang Pagbalik-balik makata-
bang sa mga bata nga makat-
on. Kon ang mga bata malingaw
gayud sa kalihokan sa pagkat-
on o usa ka opsyonal nga kali-
hokan, balika kini sa laing mga
higayon panahon sa klase sa
nursery ug sa umaabut nga mga
semana.
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• Hatagi ang mga bata og higayon sa paglihok ug paglingaw sa ilang kau-
galingon.

• Paanara ang mga bata uban sa mga awit nga ilang kantahon sa Primary.

Pagtabang sa mga Bata
nga Moapil

Tudloi ang mga bata
og usa ka awit, pag-
kanta og mubo nga
linya sulod sa pipila
ka mga higayon ug
dayon dapita sila pag-
kanta niini uban
kanimo. Dayega sila
sa ilang mga pani-
nguha. Sa sinugdan
mahimo nga
mokanta sila og usa o duha ka pulong lamang, ug ang gagmay nga mga
bata tingali dili gayud mokanta, apan mahimo gihapon sila nga makat-on
ug malingaw nga maminaw kanimo magkanta. Mahimo usab sila nga
malingaw sa pagbuhat og simple nga mga lihok nga moduyog uban sa
mga awit. Sa katapusan makakat-on sila sa mga pulong ug mosugod sa
pagkanta uban kanimo, ilabi na kon imong balikon ang mga awit.

Ubang mga
Kapanguhaan

Ang mga pulong sa daghang mga awit gilakip diha sa mga leksyon niini
nga manwal. Makahimo usab ikaw sa paggamit sa:
• Children’s Songbook [Songbook sa mga Bata] ug mga audio recording

sa mga awit sa Primary. Simple nga mga awit ug nga adunay nagbalik-
balik nga mga hugpong sa mga pulong mao ang pinakaangay alang sa
mga bata nga nag-edad og nursery. Makahimo ikaw sa pagdugang og
simple nga mga lihok nga gisugyot sa mga pulong.

• Ang music Web site sa Simbahan, www.lds.org/churchmusic. Dinhi
imong madungog ang musika sa mga awit diha sa Children’s Songbook
[Songbook sa mga Bata] ug sa hymnbook.

• Panabang gikan sa imong lider sa musika sa Primary.

MGA TIP SA
PAGTUDLO

Mga kapanguhaan sa
musika: Hunahunaa ang pag-
andam og usa ka kahon sa mga
kapanguhaan sa musika nga
ibutang diha sa lawak-klaseha-
nan sa nursery. Kini mahimong
maglakip og lista sa mga awit
ug balak o kanta-kanta nga
kalingawan sa mga bata, simple
nga mga litrato aron makuptan
sa mga bata samtang ikaw nag-
kanta, o simple nga mga instru-
mento sa musika.

K A L A G M I T A N  N G A  M G A  P R O B L E M A  U G  P O S I B L E  N G A  M G A  S O L U S Y O N

Ang mosunod mao ang pipila sa kasagaran nga mga problema nga mahimong mahinabo diha sa klase sa nursery ug pipila ka
mga sugyot alang sa pagsulbad niini. Sa tanang mga sitwasyon, dayega sa kinasingkasing ang bata kon siya nagbinuotan gayud.
Pagpugos sa mga bata sa pagsunod dili mao ang sulusyon sa mga problema sa pamatasan. Hinumdumi nga importante kini
alang sa kada bata nga makabaton og mahigugmaon, makalingaw nga kasinatian diha sa klase sa nursery.

P R O B L E M A P O S I B L E  N G A  S O L U S Y O N

Usa ka ginikanan nagdala og bata ngadto sa klase sa nursery,
ug ang bata mohilak sa diha nga ang ginikanan mosulay sa
pagbiya.

Dapita ang ginikanan sa pagpabilin hangtud nga ang bata
mokalma ug mahimutang na. Sulayi nga mainteresado ang
bata sa kalihokan nga nahitabo diha sa klase sa nursery, ug
dapita siya sa pag-apil.

Usa ka bata daw mahadlok kanimo o sa ubang mga bata,
magsuroysuroy nga walay tumong palibut sa nursery o dili
makigsulti sa bisan kinsa.

Magmapailubon; ayaw pugsa ang bata sa pag-apil. Hatagi siya
og higayon nga makaila kanimo, sa ubang mga bata, ug sa
palibut. Pasaliga panagsa ang bata, ug padayon sa pagdapit
kaniya sa pag-apil sa kalihokan. Tabang sa pagpasabut nga
ang klase sa nursery usa ka mahigugmaon, makalingaw nga
kasinatian alang sa bata.
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P R O B L E M A P O S I B L E  N G A  S O L U S Y O N

Ang bata mokapyot kanimo ug mangayo sa imong pagtagad
pirme.

Gagmay nga mga bata nagkinahanglan og kainit ug pagta-
gad. Pagpakig-istorya ug pagpakig-uban sa bata sa mahigug-
maon nga paagi sa kasagaran makatagbaw kaniya. Dayon
dasiga ang bata nga moapil sa mga kalihokan sa nursery.

Usa ka bata dili magtinarung sa paglingkod ug sa pagpami-
naw panahon sa leksyon. Siya makabalda o makapalagot sa
ubang mga bata.

Usa ka lider sa nursery makahimo sa pagderikta sa pagtagad
sa bata ngadto sa kalihokan samtang ang lain nga lider mag-
dumala. Paghatag sa bata og usa ka butang nga kagunitan
makatabang kaniya nga aktibong maapil sa leksyon. Mahimo
nga palingkuron nimo ang bata uban sa ikaduhang magtu-
tudlo aron matugotan ang ubang mga bata nga makabaton
og luwas, mabungahong kasinatian sa leksyon. Hinumdumi
kanunay sa pagpakig-uban sa mga bata sa mahigugmaon,
mabuligon nga paagi.

Usa ka bata mobarug ug mobiya sa dili pa mahuman ang
kalihokan.

Pagmabinantayon ug pagmatngon sa mga panginahanglan,
mga kaikag, ug lugway sa pagtagad sa bata. Paniid og timail-
han kon kanus-a dili siya mahimutang aron makahimo ikaw
sa pagpahimutang sa kalihokan nga haum sa mga pangina-
hanglan sa bata. Samtang ang usa ka magtutudlo nagdumala
sa kalihokan, ang lain nga magtutudlo mahimo nga moaw-
hag ug modasig sa bata nga nawad-an og interes. Ayaw pugsa
ang bata sa pag-apil sa bisan unsang kalihokan.

Ang mga bata nagsugod og away tungod sa usa ka dulaan. Ang batan-ong mga
bata maglisud sa pagpa-
kig-ambit. Mahimo nga
manginlabut ka aron
pagtabang kanila nga
masulbad ang problema
o pagpugong kanila nga
makasakit sa usag usa.
Pagsugyot og mga paagi
nga makahimo silang
duha sa pagdula sa mga
dulaan, o itunong ang
ilang pagtagad ngadto sa ubang mga dulaan ug mga kaliho-
kan. Pagsiguro nga adunay igong dulaan alang sa kada bata.
Dayga ang mga bata tungod sa hapsay nga pagdula.

Usa ka bata nagsugod sa binagis nga pagdula—nanglabay,
nanglabyog, o nangdukdok sa mga dulaan.

Kinahanglan nga pugngan nimo kini nga pamatasan. Ang
klase sa nursery kinahanglan nga mahimong usa ka luwas
nga palibut alang sa mga bata. Sa mahigugmaong paagi ipa-
sabut ngadto sa bata nga siya dili mahimong modula niini
nga paagi, ug dayon itunong ang pagtagad sa bata ngadto sa
pipila ka laing matang sa dula. Dayga ang bata sa sakto nga
pamatasan.

Usa ka bata nagsugod sa paghilak ug pagdanguyngoy. Sa
dihang sulayan nimo sa paghupay, siya mosulti og usa ka
butang nga sama sa, “Wala ko ka gusto nimo” o “Dili ikaw
akong inahan” ug dayon mopalayo.

Itunong ang pagtagad sa bata ngadto sa mga butang nga
nahitabo diha sa nursery o ngadto sa usa ka dulaan o libro.
Mahimo nga makatabang kini nga mokalma ang bata. Kon
siya dili mohilom, dad-a ang bata ngadto sa iyang ginikanan.
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MINAHAL NGA MGA GINIKANAN,

Gipaabut namo ang inyong anak sa among klase sa nursery! Aniay pipila ka mga butang nga inyong
mabuhat aron mhimong makalingaw ang kasinatian sa inyong anak:

• Pagsulti og positibo nga mga butang nganha sa inyong anak mahitungod sa klase sa
nursery sulod sa semana sa dili pa siya mosugod sa pagtambong.

• Pakigsulti sa inyong anak mahitungod sa unsay mahitabo sa klase sa nursery. Tabangi
siya nga masayud unsay mapaabut.

• Atimana una ang pagpaadto sa kasilyas ug pagpakaon sa inyong anak sa dili pa ninyo siya
dad-on sa klase sa nursery. Ang bata kon kinahanglan ilisan og lampin dad-on ngadto sa
ginikanan.

• Pahibaloa ang mga lider sa nursery kon ang inyong anak adunay pamation, sama sa
allergy sa pagkaon.

• Pabilin diha sa klase sa nursery uban sa inyong anak kon siya mahadlok.

• Sultihi ang mga lider sa nursery kon asa ikaw panahon sa klase sa nursery.

• Pasaligi pag-usab ang inyong anak nga mobalik ka ra unya.

• Balik dayon aron sa pagkuha sa inyong anak pagkahuman sa klase sa nursery. Kon usa ka
tawo gawas sa ginikanan o igsoon mokuha sa inyong anak, palihug pahibaloa ang mga
lider sa nursery nga kining tawhana adunay pagtugot ninyo sa pagbuhat sa ingon.

• Dugangi diha sa panimalay kon unsay gitudlo sa leksyon sa nursery.

• Kon mahimo, palihug maghatag og litrato sa inyong anak ug usa ka litrato sa pamilya sa
inyong anak.

Palihug ayaw dad-a ang inyong anak ngadto sa klase sa nursery kon siya nasakit o kon aduna sa mosu-
nod nga mga sintoma:

• Hilanat
• Subaw [runny nose]
• Ubo
• Dili kasagaran nga pagsapot
• Pagsukasuka
• Kalibanga
• Pagpangatol
• Magluhaluha
• Kuto
• Usa ka sakit o impeksyon nga gitambalan og antibiotic nga misobra na og 48 ka oras
• Usa ka sakit nga manakod:

Hangga (pito na ka adlaw)
Tipdas (hangtud nga ang panglibagha mawala)
Dupang (hangtud nga ang panglibagha mawala)
Bayuok (hangtud nga ang paghubag mawala, sa kasagaran pito ka adlaw)
Nagnana nga hubaghubag sa nawong (Impetigo)

Kon ang inyong anak adunay allergy nga nagdala og subaw, ubo, o alipunga, palihug pahibaloa ang mga
lider sa nursery nga ang mga sintoma sa inyong anak dili makatakud.

Ayaw kaikog sa pagpakigkita sa mga lider sa nursery kon kamo adunay mga kabalaka o mga pangutana:

Lider sa Nursery Numero sa telepono

Lider sa Nursery Numero sa telepono
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1

MGA TIP SA
PAGTUDLO

Mga Pangalan: Mga bata sa
nursery malingaw sa pagpami-
naw sa ilang kaugalingong
mga ngalan ug personal nga
kabahin sa leksyon. Ipakita sa
mga bata nga imo silang gihi-
gugma pinaagi sa pag-ila sa
ilang mga ngalan ug pagda-
yeg kanila tungod sa pag-apil.

AKO ANAK SA DIOS

P A S I U N A  A L A N G  S A  M A G T U T U D L O

Aron sa pag-andam sa imong kaugalingon nga espiritwal nga motudlo niini nga leksyon, palihug
basaha ug palandonga ang mosunod:

Kada usa kanato hinigugmang espiritu nga anak nga lalaki o babaye sa langitnong mga ginikanan.
Nagpuyo kita uban kanila sa wala pa kita matawo. Ang atong Langitnong Amahan personal nga
nasayud ug nahigugma kanato. (Tan-awa sa Salmo 82:6; Mga Buhat 17:28–29; Mga Hebreohanon 12:9.)

P A G P A N G A N D A M

• Pagdala og kopya sa mga kasulatan. Markahi ang Salmo 82:6 ug
Moises 1:4 aron sayon ra nimo kini mapakli.

• Markahi ang pahina 99 niini nga manwal aron sayon ra nimo kini
mapakli.

M G A  K A L I H O K A N  S A  P A G K A T - O N

Sugdi pinaagi sa kalihokan sa panagpundok. Alang sa mga ideya, tan-awa
sa pahina 3.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Kanta Kantaha o isulti ang unang bersikulo sa “I am a Child of God” [Ako Anak
sa Dios] Children’s Songbook, 2 [Songbook sa mga Bata].

Ako anak sa Dios,
Gipadala dinhi,

Balika makaduha o makatulo ka mga higayon, modapit sa mga bata sa
pagkanta uban kanimo.

Kasulatan Sultihi ang mga bata nga sila adunay mga inahan ug mga amahan dinhi sa
yuta kinsa nahigugma kanila. Sultihi sila nga sila aduna usab Langitnong
Amahan kinsa nakaila ug nahigugma kanila. Ablihi ang Biblia ngadto sa
Salmo 82:6 ug basaha ang, “Kamong tanan mga anak sa [Dios].”

Istorya sa Kasulatan Ipakita ang larawan ni Moises sa pahina 99 (mahimo nga tabonan nimo
ang ubang mga litrato niini nga pahina aron mopokus ang mga bata sa
pagtan-aw ni Moises). Ipasabut nga si Moises mao ang usa ka bantugan
nga propeta nga nagpuyo sa dugay na kaayo nga panahon. Sultihi ang
mga bata nga si Moises miadto sa usa ka bukid aron mag-ampo. Dapita
ang mga bata nga magpakaaron ingnon nga mokatkat sa bukid, dayon
ipakyugpos nila ang ilang mga bukton nga sama sa nag-ampo. Ablihi ang
Perlas nga Labing Bililhon sa Moises 1:4 ug moingon, “Ang Dios namu-
long ngadto kang Moises, ‘Tan-awa, ikaw mao ang akong anak.’ “
Ipasabut nga si Moises nakat-on nga siya usa ka anak sa Dios.

Pagbalik-balik nga
Kalihokan

Dapita ang usa ka bata sa pagbarug tupad kanimo sa atubangan sa klase.
Moingon: “Kini mao si [pangalan sa bata].”
Hangyoa ang mga bata sa pagsubli og sulti sa pangalan sa bata.
Moingon: “[Si Pangalan sa bata] usa ka anak sa Dios.”
Hangyoa ang mga bata sa pagsubli sa gisulti: “Si [Pangalan sa bata]

usa ka anak sa Dios.”
Balik-balika ang kalihokan alang sa kada bata diha sa nursery. Kon ang
klase sa nursery dako, mahimo ka nga mopresentar og duha ka mga bata
sa usa ka higayon o ipamubo ang kalihokan kon gikinahanglan.

Mga Kanta: Gamita ang musi-
ka sa pagtudlo sa mga baruga-
nan sa ebanghelyo ug dapita
ang Espiritu. Ang uban mga
bata mahimong mosulay sa
pagkanta uban kaninyo, apan
kasagaran tingali magtan-aw
lamang samtang kamo nangan-
ta. Makat-on sila sa mga awit
pinaagi sa pagpaminaw, ug
malingaw sila sa mga awit
bisan og dili sila mokanta.
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Litrato Ipakita ang litrato sa pahina 10, pagtudlo og usa ka bata diha sa litrato, ug
mangutana, “Kini ba nga tawo usa ka anak sa Dios?” Yango ug moingon
nga oo. Balika alang sa kada bata nga anaa sa litrato. Dayon itudlo ang
imong kaugalingon ug mangutana, “Ako Anak ba sa Dios?” Yango ug moi-
ngon nga oo. Ipasabut og maayo nga ang kada usa anak sa Dios ug Siya
nakaila ug nahigugma kanatong tanan.

Panapos Ipakigbahin ang imong pagpamatuod nga kitang tanan mga anak sa Dios
ug nga siya nakaila ug nahigugma kanato.

Pag-ampo Pagdapit ang usa ka bata nga mohatag sa panapos nga pag-ampo.

O P S Y O N A L  N G A  M G A  K A L I H O K A N

PAGPANGANDAM Alang sa kalihokan ginamit ang poster: Dapita ang mga ginikanan sa
pagdala og litrato sa ilang anak ngadto sa nursery (mahimo nga naka-
hatag na sila niini nga litrato sa dihang una nga miapil ang bata sa
klase sa nursery, tan-awa sa pahina 7. Sa ibabaw sa usa ka piraso nga
poster, isulat ang, “Ako Anak sa Dios.” Pagbilin ug daghang mga luna
alang sa mga litrato sa mga bata.

Alang sa kalihokan ginamit ang larawan: Kopyaha ang mga paghulagway
diha sa pahina 11, aron ang kada bata makaangkon og usa.

Balak o Kanta-Kanta
nga Kalihokan

Dapita ang mga bata sa pagbarug ug pagbuhat sa mosunod nga balak o
kanta-kanta nga kalihokan uban kanimo:

Kon kamo hilabihan, hilabihan ka taas, (ituy-od ug ikab-ut pataas ang
mga bukton)

Ang Langitnong Amahan nakaila ug nahigugma kanimo.
Kon ikaw hilabihan, hilabihan ka gamay, (tikuko)
Ang Langitnong Amahan nakaila ug nahigugma kanimo.
Taas, (tuyhad)
Gamay, (tikuko)
Taas, (tuy-od)
Gamay, (tikuko)
Ang Langitnong Amahan nakaila ug nahigugma kanatong tanan.

Poster Idikit ang mga litrato sa mga bata sa poster nga imong giandam. Basaha
ang ulohan sa poster ngadto sa mga bata ug pahinumdumi sila nga kitang
tanan mga anak sa Dios. Ipasundayag ang poster kada semana ug modu-
gang og mga litrato niini samtang moapil ang ubang mga bata sa nursery.

Larawan Hatagi ang kada bata og kopya sa usa sa mga larawan diha sa pahina 11.
Dapita ang mga bata sa pagtudlo ngadto sa nagkalainlaing mga panagway
(sama sa mga mata, baba, ug uban pa). Pakolori sa mga bata ang mga
larawan, kon gusto.

MGA TIP SA
PAGTUDLO

Paghimo og mga kopya:
Kon dili ikaw makagamit sa
copy machine, makabutang
ikaw og pirasong papel ibabaw
sa mga larawan ug palutaan
kini.

Pagkolor: Dili tanang mga
bata malingaw sa pagkolor.
Ang pipila tingali mohimo
lamang og usa o duha ka mar-
ka sa pahina. Ang katuyoan sa
mga larawan niini nga mga
leksyon mao ang paghatag sa
mga bata og biswal nga pag-
pasundayag sa leksyon nga
ilang magunitan ug madala sa
panimalay. Dili kini importante
nga makoloran nila ang lara-
wan sa hanas nga paagi.

Pag-ampo: Kon ang bata
nagkinahanglan og tabang sa
pag-ampo, dasiga siya uban
sa mubo, simple nga hugpong
sa mga pulong aron sundon.
Ang mas magulang nga mga
bata tingali makahimo sa pag-
ampo ginamit ang ilang kau-
galingong mga pulong.
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2

MGA TIP SA
PAGTUDLO

Pagpangandam: Pag-andam
og mga litrato, mga larawan,
ug ubang mga materyal sa dili
pa magsugod ang nursery.
Makapapokus kini sa imong
pagtagad ngadto sa mga bata.

Mga Kalihokan sa Pagkat-
on: Aron maminaw ang mga
bata ug motabang kanila nga
mopokus sa leksyon, pasikita
sila libut kanimo. Kon
mahimo, luhod o lingkod aron
nimo matan-aw ang ilang
mga mata. Guniti ang mga
litrato paduol kanila.

P A S I U N A  A L A N G  S A  M A G T U T U D L O

Aron sa pag-andam sa imong kaugalingon nga espiritwal nga motudlo niini nga leksyon, palihug
basaha ug palandonga ang mosunod:

Nagpuyo kita uban sa Langitnong Amahan isip mga espiritu sa wala pa kita matawo. Ang Langitnong
Amahan miandam og plano nga nagtugot kanato sa pag-anhi sa yuta ug makadawat og pisikal nga
mga lawas aron mahimong sama Kaniya ug makabalik sa Iyang atubangan. Kini nahimong posible
pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo ug sa atong pagkamasulundon. Si Jesukristo gipili nga mahimo
natong Manluluwas. (Tan-awa sa Abraham 3:24-27; Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:3.)

P A G P A N G A N D A M

Markahi ang pahina 98 niini nga manwal aron sayon ra nimo kini mapakli.

M G A  K A L I H O K A N  S A  P A G K A T - O N

Sugdi ang kalihokan sa panagpundok. Alang sa mga ideya, tan-awa sa
pahina 3.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Pagkanta sa usa
ka Istorya

Gamita ang “I am A Child of God” [Ako Anak sa Dios] Children’s Songbook,
2–3 [Songbook sa mga Bata] aron sa pagtudlo sa mga bata og pipila ka
sukaranan nga mga detalye mahitungod sa plano sa kaluwasan. Ang mosu-
nod nga latid usa ka sugyot:

Sultihi ang mga bata nga nagpuyo kitang tanan uban sa Langitnong
Amahan sa wala pa kita matawo.

Kantaha o isulti (dapita ang mga bata sa pagduyog kanimo):
Ako anak sa Dios,
Gipadala dinhi,

Sultihi ang mga bata nga ang Langitnong Amahan adunay plano alang
kanato. Gisultihan kita Niya nga kita moadto sa yuta aron mopuyo. Nalipay
kita pag-ayo mao nga naninggit kita tungod sa hingpit nga kalipay. Dapita
ang mga bata sa pag-ingon, “Hooray!”

Ipakita ang litrato sa usa ka pamilya sa pahina 14. Sultihi ang mga bata
nga mianhi kita sa yuta aron mopuyo uban sa pamilya kinsa nahigugma
kanato. Dapita ang mga bata nga ibalikis ang ilang mga bukton ug gakson
ang ilang mga kaugalingon.

Kantaha o isulti:
Panimalay ginikanan
Ako gihatagan.

Sultihi ang mga bata nga samtang ania kita sa yuta, ang Langitnong
Amahan gusto nga kita malipay ug mosunod sa Iyang mga sugo.

Kantaha o isulti:
Agaka ko, tudloi ko,
Unsay buhaton.

Ipakita ang litrato ni Jesukristo sa pahina 98. Sultihi ang mga bata nga ang
Langitnong Amahan mipili ni Jesukristo sa pagtabang kanato nga makaba-
lik ngadto Kaniya. Ipasabut nga tungod ni Jesus, makapuyo kita uban sa
Langitnong Amahan ug uban sa atong mga pamilya sa kahangturan kon
kita maghupot sa mga sugo.

ANG LANGITNONG AMAHAN
ADUNAY PLANO ALANG KANAKO
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Kantaha o isulti:
Nga makabalik ko sa
Amahang Langitnon.

Kantaha ang tibuok awit, mopakita sa mga litrato samtang ikaw nagkanta:
Ako anak sa Dios,
Gipadala dinhi,
Panimalay, ginikanan (ipakita ang litrato sa pamilya sa pahina 14)
Ako gihatagan.

Agaka ko, tudloi ko,
Unsay buhaton.
Nga makabalik ko sa (ipakita ang litrato ni Jesus sa pahina 98)
Amahang Langitnon.

Panapos Ipakigbahin ang imong pagpamatuod sa plano sa Langitnong Amahan
alang kanato.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa panapos nga pag-ampo.

O P S Y O N A L  N G A  M G A  K A L I H O K A N

PAGPANGANDAM Alang sa dula sa bag: Kopyaha ug guntinga ang mga larawan sa pahina 15.
Pagdala og usa ka butang aron katagoan sa mga larawan, sama sa gamay
nga bag o panapton.

Alang sa kalihokan sa pagkolor: Kopyaha ang pahina 15 alang sa kada
bata. Guntinga ang mga larawan ug ginunting nga mga pulong. Pagdala
og pisi o hilo ug papilit aron mahimong balhinbalhinon sa mga bata.

Dula sa Bag Ibutang ang mga larawan sulod sa bag. Papilia ang bata og litrato gikan sa
bag. Basaha o kantaha ang ulohan ug ipausab sa mga bata o ipakanta ang
mga pulong uban nimo. Ipausab hangtud ang matag bata kinsa gusto nga
mohimo makaangkon.

Pagkolor Pakolori sa mga bata ang usa ka kopya
sa mga larawan sa pahina 15 ug tuguti
sila nga madala nila sa panimalay aron
ipakita sa ilang mga ginikanan kon
unsay ilang nakat-unan sa nursery.
Kon may higayon ka, gamita ang pisi
o hilo ug papilit aron kini mabalhin-
balhin sa mga bata sama sa gipakita
diha sa dayagram sa tuo.

MGA TIP SA
PAGTUDLO

Pagkolor: Samtang ang mga
bata nagkolor, ribyuha ang
mga baruganan nga gitudlo
sa leksyon. Itudlo ang mga
detalye sa mga litrato ug
ipasabut ngadto sa mga bata
kon unsa ang ilang gikoloran.
Basaha ang mga pulong sa
larawan ngadto kanila.

Mga Kapanguhaan: Gamit
lamang og hinimo sa Simbahan
nga mga kapanguhaan diha sa
klase sa nursery (tan-awa sa
Pagtudlo, Walay Labaw ka
Mahinungdanon nga Tawag,
105). Kon nagkinahanglan ka
og daghan pa nga buhaton sa
mga bata, pagpili og laing mga
kalihokan sa istorya, mga dula,
mga puppet, o pagkolor gikan
niini nga manwal o gikan sa
mga magasin sa Simbahan.
Ikaw makagamit niini nga mga
kalihokan kutob sa imong gusto,
ug mahimo nimong itudlo ang
leksyon kaduha o katulo ka
semana nga magsunod.

Opsyonal nga mga kaliho-
kan: gihatag kanimo aron
madugangan ang imong leksyon
kon gusto. Kon ikaw walay
mga suplay nga gikinahanglan,
mahimo nimong ilisan og sama
nga mga suplay.
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3

MGA TIP SA
PAGTUDLO

Pag-ampo: Ikaw dako og ika-
tabang sa mga bata nga mag-
binuotan samtang nangandam
sila alang sa pag-ampo. Sama
pananglit, pahinumdumi sila
nga paglingkod sa hilom ug sa
pagkyugpos sa ilang mga buk-
ton. Makatudlo usab ikaw sa
pinulongan sa pag-ampo,
magtabang kanila sa paggamit
og matinahuron nga mga
pulong sama sa Ikaw [Thee],
Imo [Thou], Nimo [Thy], and
Imong [Thine] puli sa ka [you]
ug imoha [your]. Hangtud nga
makat-on sila sa paggamit sa
ilang kaugalingong mga
pulong, ikaw mahimong
modasig kanila samtang
sila nag-ampo.

Pangayo og tubag: Gidak-on
sa tingog, tinan-awan, ug mga
pamatasan importante kon
magtudlo. Kon mangayo og
tubag, tan-awa ang mga bata,
ug sa madasigon nga tingog
sulti og usa ka butang sama
sa, “Makasulti ba ikaw og,
‘Magpasalamat kami
Kanimo’?” Dayga ang mga
bata tungod sa pag-apil.

P A S I U N A  A L A N G  S A  M A G T U T U D L O

Aron sa pag-andam sa imong kaugalingon nga espiritwal nga motudlo niini nga leksyon, palihug
basaha ug palandonga ang mosunod:

Pinaagi sa pag-ampo makahimo kita sa pagpakigsulti uban sa atong Langitnong Amahan. Sultihan
nato Siya nga kita nahigugma Kaniya, pasalamatan nato Siya alang sa mga panalangin, ug mangayo
kita og tabang alang sa atong mga kaugalingon ug sa ubang nanginahanglan. Tapuson nato ang atong
mga pag-ampo pinaagi sa pangalan ni Jesukristo. Ang pag-ampo mao ang usa sa pinakaimportante nga
mga panalangin nga atong naangkon samtang ania pa kita dinhi sa yuta. (Tan-awa sa Mateo 6:9–13;
Alma 34:18-27; 3 Nephi 18:19–21.)

P A G P A N G A N D A M

• Pagdala og pipila ka gagmay nga mga butang o mga litrato nga nagpakita
sa mga butang nga kita mapasalamaton (mga sinina, pagkaon, mga kasu-
latan, ug uban pa) diha sa dako nga bag. Isulat “Kami Nagpasalamat” diha
sa bag. Pagdala og laing bag uban sa mga butang o litrato nga nagpaila sa
mga butang nga tingali atong pangayoon pinaagi sa pag-ampo (sama sa
usa ka malipayon nga pamilya, lig-on nga mga lawas, gugma ug uban pa).
Isulat diha sa bag “Palihug Panalangini Kami”.

• Markahi ang pahina 106 niini nga manwal aron sayon ra nimo kini
mapakli.

M G A  K A L I H O K A N  S A  P A G K A T - O N

Sugdi pinaagi sa kalihokan sa panagpundok. Alang sa mga ideya, tan-awa
sa pahina 3.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Mga Litrato Ipakita ang litrato sa batang Jesus nga nag-ampo (pahina 18). Sultihi ang
mga bata nga litrato kini ni Jesus nga nag-ampo sa bata pa Siya. Ipakita
ang litrato sa usa ka bata nga nag-ampo (sa pahina 18). Ipasabut nga kon
kita mag-ampo nakigsulti kita sa Langitnong Amahan, mosugod kita pina-
agi sa pag-ingon, “Among Langitnong Amahan.” Dapita ang mga bata sa
pag-ingon, “Among Langitnong Amahan.”

Sultihi ang mga bata nga sunod pasalamatan nato Siya sa atong mga
panalangin. Papilia ang usa ka bata og usa ka butang gikan sa bag nga
gimarkahan og “Nagpasalamat Kami Kanimo.” Ingna, “Nagpasalamat
kami Kanimo sa among [ngalan sa butang nga napili sa bata].” Dapita
ang mga bata sa pag-ingon, “Nagpasalamat kami Kanimo.” Balika kini
nga kalihokan hangtud ang tanang mga butang napili. Dayon sultihi ang
mga bata nga sunod atong hangyoon ang Langitnong Amahan alang sa
mga panalangin, ug balika kini nga kalihokan uban sa bag nga gimarka-
han og “Palihug Panalangini Kami.” Dapita ang mga bata sa pag-ingon,
“Palihug panalangini kami.”

Ipakita ang litrato ni Jesus sa pahina 106. Sultihi ang mga bata nga atong
tapuson ang atong mga pag-ampo pinaagi sa pag-ingon, “Sa pangalan ni
Jesukristo, amen.” Dapita ang mga bata sa pagsulti niini uban kanimo.

Balak o Kanta-Kanta
nga Kalihokan

I-recite ang mosunod nga balak o kanta-kanta nga kalihokan ug dapita
ang mga bata sa pag-apil kanimo:

Mosugod ako sa pag-ingon “Minahal nga Langitnong Amahan”; (iisa
ang usa ka tudlo-ipadayon sa pag-isa sa tibuok balak o kanta-kanta
nga kalihokan)

MAKAAMPO AKO NGADTO
SA LANGITNONG AMAHAN
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Magpasalamat ako kaniya tungod sa mga panalanging nga iyang
gipadala; (iisa ang ikaduha nga tudlo)

Dayon mapainubsanon nga mangayo ako kaniya alang sa mga butang
nga akong gikinahanglan, (iisa ang ikatulo nga tudlo)

Sa pangalan ni Jesukristo, Amen. (iisa ang ikaupat nga tudlo)
“I Pray in Faith,” [Ako Nag-ampo sa Hugot nga Pagtuo] Children’s

Songbook, 14 [Songbook sa mga Bata].

Panapos Pahinumdumi ang mga bata nga kon sila mag-ampo sila nakigsulti sa
Langitnong Amahan. Ipakigbahin ang imong pagpamatuod nga ang
Langitnong Amahan maminaw sa atong mga pag-ampo.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa panapos nga pag-ampo.

O P S Y O N A L  N G A  M G A  K A L I H O K A N

PAGPANGANDAM Alang sa kalihokan ginamit ang flip-book: Kopyaha ang larawan sa
pahina 19. Kolori kon gusto. Paghimo og usa ka flip book pinaagi sa
paggunting subay sa baga nga mga linya ug pil-a subay sa tuldok-tul-
dok nga mga linya.

Alang sa istorya sa kasulatan: Basaha ang Enos 1:1–8 ug pangandam sa
pag-summarize niini nga istorya alang sa mga bata. Pagdala og kopya
sa Basahon ni Mormon. Markahi ang Enos 1 aron sayon ra nimo kini
mapakli.

Alang sa kalihokan sa pagkolor: Kopyaha ang larawan sa pahina 19 aron
koloran sa kada bata. Guntinga subay sa baga nga mga linya sa dili pa
magsugod ang nursery.

Flip Book Balika ang mga panudlo sa pahina 16 mahitungod
sa unsay atong gisulti kon kita mag-
ampo, niining higayona ginamit ang
flip book nga imong giandam.
Samtang nagpasabut ikaw sa kada
bahin sa pag-ampo, iisa ang katug-
bang nga palid o dapita ang usa
ka bata sa pag-isa sa mga palid.
Mahimo usab nimo nga gamiton ang flip book
samtang ikaw nag-recite sa balak o kanta-kanta nga kaliho-
kan diha sa pahina 16. Mahimo nga hipuson nimo ang flip book aron
gamiton panahon sa klase sa nursery sa umaabut nga mga semana.

Istorya sa Kasulatan Ablihi ang Basahon ni Mormon sa Enos 1 ug isaysay sa mga bata ang
istorya ni Enos nga nag-ampo. Sa ubos usa ka ehemplo:

Usa niana ka adlaw si Enos miadto sa kakahoyan (ipataas sa mga bata
ang ilang mga bukton ug magpakaaron-ingnon nga mga kahoy) aron
mangayam og mga mananap (ipakaaron ingnon nga sila mopana).
Samtang didto siya sa kakahoyan, siya nag-ampo sa Langitnong
Amahan (paludha ang mga bata nga ingon og nag-ampo; tapusa ang
istorya samtang sila nagluhod). Ang Langitnong Amahan mitubag sa
iyang pag-ampo, ug si Enos nalipay. Nasayud siya nga ang Langitnong
Amahan mopanalangin kaniya.

Ingna, “Makahimo ako pag-ampo sa Langitnong
Amahan.” Dapita ang mga bata sa pagsulti niini pag-
usab uban kanimo, pipila ka mga pulong matag
higayon.

Pagkolor: Pakolori sa mga bata ang kopya sa larawan diha
sa pahina 19. Kon mahuman na sila, ipapilo
subay sa tuldok-tuldok nga mga linya.

MGA TIP SA
PAGTUDLO

Mga Istorya: Kon ang mga
bata modrama sa mga panghi-
tabo sa usa ka istorya, masab-
tan nila kini ug labaw pa nila
kini nga mahinumduman.
Hinumdumi nga ang Dios nga
Amahan dili ilarawan kon
modrama sa istorya. Ayaw ilara-
wan si Jesukristo gawas sa usa
ka pagkatawo nga talan-awon.
(Tan-awa sa Pagtudlo, Walay
Labaw ka Mahinungdanon nga
Tawag, 166.)

Pagkolor: Samtang ang mga
bata nagkolor, ribyuha ang mga
baruganan nga gitudlo sa lek-
syon. Itudlo ang mga detalye sa
mga litrato ug ipasabut ngadto
sa mga bata kon unsa ang ilang
gikoloran. Basaha ang mga
pulong sa larawan ngadto
kanila.

Makahimo ako sa Pag-ampo sa Langitnong Amahan

Pagpamatuod: Ipahayag ang
imong pagpamatuod sa simple,
mubo nga paagi; sama panang-
lit: “Ang Langitnong Amahan
maminaw sa atong mga pag-
ampo.”

Dagko nga mga bata:
Hunahunaa ang pagdapit sa
dagko nga mga bata sa pagta-
bang kanimo sa pagtudlo sa
gagmay nga mga bata sa pag-
ampo. Importante kini nga
paagi sa paglig-on sa unsay
imong gitudlo.
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4

MGA TIP SA
PAGTUDLO

P A S I U N A  A L A N G  S A  M A G T U T U D L O

Aron sa pag-andam sa imong kaugalingon nga espiritwal nga motudlo niini nga leksyon, palihug
basaha ug palandonga ang mosunod:

Ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo adunay hingpit nga gugma alang sa kada usa kanato sa
indibidwal nga paagi. Nahigugma sila kanato sa wala pa kita moanhi sa yuta; Nagpadayon sila sa pag-
higugma kanato karon; ug ang Ilang dakong gugma alang kanato dili gayud mausab. Sa panahon sa
Iyang yutan-on nga pangalagad, ang Manluluwas mipakita og dakong gugma ilabi na sa gagmayng
mga bata (tan-awa sa Mateo 18:5, 10; Marcos 10:13–16; 3 Nephi 17:11–24).

P A G P A N G A N D A M

• Basaha ang 3 Nephi 17:11-12, 21-24 ug pangandam sa pag-summarize
niini nga istorya alang sa mga bata.

• Pagdala og kopya sa Basahon ni Mormon.

M G A  K A L I H O K A N  S A  P A G K A T - O N

Sugdi pinaagi sa kalihokan sa panagpundok. Alang sa mga ideya, tan-awa
sa pahina 3.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Doktrinal nga Panudlo Sultihi ang mga bata nga imo silang gihigugma, ug mosulti og kadali mahi-
tungod sa pipila ka laing mga tawo kinsa nahigugma kanila, sama sa ilang
mga ginikanan, igsoong mga lalaki ug mga babaye, mga apohan, ug uban
pa. Dayon ipasabut nga adunay duha ka lain kinsa nahigugma kanila labaw
pa kay ni bisan kinsa—ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo. Sultihi
ang mga bata nga, “ang Langitnong Amahan ug Jesukristo nakaila kon
kinsa kamo. Nahibalo Sila sa inyong ngalan, ug Sila nahigugma kaninyo.”
Tudloa ang usa sa mga bata, ug moingon, “Ang Langitnong Amahan ug si
Jesus nahigugma ni [ngalan sa bata].” Balika alang sa kada bata.

Balak o Kanta-Kanta
nga Kalihokan

I-recite ang mosunod nga balak o kanta-kanta nga kalihokan ug dapita
ang mga bata sa pag-apil uban kanimo:

Ang Langitnong Amahan nakaila kanako (itudlo ang kaugalingon)
Ug unsa ang gusto kong buhaton.
Ug nakaila Siya sa akong ngalan ug diin ako nagpuyo. (ihugpong ang

tumoy sa imong mga tudlo aron sa pagporma og ibabaw sa balay)
Ako nasayud nga Siya, nahigugma usab kanako. (gaksa ang kaugalingon)

Istorya sa Kasulatan Ipakita ang litrato sa pahina 22. Sultihi ang mga bata nga atong nakat-
unan diha sa mga kasulatan nga si Jesus nahigugma sa gagmayng mga
bata. Ablihi ang Basahon ni Mormon ug i-summarize sa lakbit ang istorya
ni Jesukristo nga nanalangin sa mga batang Nephite (3 Nephi 17:11–12,
21–24). Sa ubos usa ka ehemplo:

Si Jesus nagtudlo sa mga tawo (itudlo si Jesus diha sa litrato). Sila
gihangyo Niya sa pagdala sa ilang gagmayng mga bata ngadto Kaniya
(itudlo ang mga bata diha sa litrato). Sila milingkod sa yuta nga naglibut
Kaniya, ug si Jesus miluhod ug miampo (paluhora ang mga bata ug ipa-
duko ang ilang mga ulo). Dayon Iyang gipanalanginan ang mga bata,
usag usa. Mibuhat niini si Jesus tungod kay nahigugma Siya sa gag-
mayng mga bata (ipagakus sa mga bata ang ilang mga kaugalingon).

ANG LANGITNONG AMAHAN UG
JESUKRISTO NAHIGUGMA KANAKO

Pasiuna: Ang pagtuon sa mga
kasulatan nga gilista diha sa
seksyon sa “Pasiuna alang sa
Magtutudlo” mao ang mga
paagi sa pagdapit sa Espiritu
sa imong pagpangandam
sa leksyon (tan-awa sa
Pagtudlo, Walay Labaw ka
Mahinungdanon nga Tawag,
14).

Mga Lihok: Mahimo nga
mohatag ka og pipila ka higa-
yon nga moduyog sa mga awit
o kalihokan ginamit ang mga
bersikulo. Sama pananglit,
mahimo nimong ipasabut nga
kon ilang ihugpong ang mga
tumoy sa ilang mga tudlo (linya
3 niining balak o kanta-kanta
nga kalihokan) naghimo sila og
porma nga sama sa tumoy sa
balay, ug nga kini nga lihok
nag-uban sa mga pulong “diin
ako magpuyo.”



21

Kanta Kantaha o isulti ang mosunod nga mga pulong sa “I Feel My Savior’s
Love” [Ang Gugma ni Jesus] Children’s Songbook, 74–75 [Songbook sa
mga Bata] ug mobuhat sa mga lihok sa ubos. Dapita ang mga bata sa
pag-apil uban kanimo.

Ang gugma ni Jesus (ibutang ang mga kamot ibabaw sa kasingkasing)
Nia’s akong palibut. (idupa og lapad ang mga bukton) ...
Iyang Espiritu (ibutang ang mga kamot ibabaw sa kasingkasing)
Kini kaanindot. (itudlo ang kaugalingon)

Panapos Ipakigbahin sa mga bata ang imong pagpamatuod nga ang Langitnong
Amahan ug si Jesus nahigugma sa kada usa kanila. Ipabalik sa mga bata
ang hugpong sa mga pulong, “Ang Langitnong Amahan ug si Jesus nahi-
gugma kanako,” pipila ka mga pulong matag higayon.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa panapos nga pag-ampo.

O P S Y O N A L  N G A  M G A  K A L I H O K A N

PAGPANGANDAM Alang sa kalihokan ginamit ang salamin: Pagdala og gamay nga salamin
nga may igong gidak-on alang sa mga bata aron makita ang ilang mga
nawong.

Alang sa kalihokan ginamit ang litrato: Pagdala og upat o lima ka mga
litrato sa mga butang nga gipanalangin kanato sa Langitnong Amahan,
sama sa usa ka pamilya, usa ka panimalay, mga kahoy, mga kasulatan,
ug uban pa. Mahimo ikaw nga makagamit og mga litrato gikan sa mga
magasin sa Simbahan, mga kopya sa mga litrato niini nga libro, o
simple nga mga litrato nga gidrowing nimo sa imong kaugalingon.

Alang sa kalihokan sa pagkolor: Kopyaha ug guntinga ang larawan sa
pahina 23 alang sa kada bata aron koloran (usa ka lingin alang sa kada
bata). Butangi og yarn o pisi ang ibabaw sa kada lingin aron mahimo
nga kwentas.

Kalihokan ginamit
ang Salamin

Paalirunga sa paglingkod ang mga bata. Paglibutlibot sulod sa nag-alirong
uban sa salamin ug ipatan-aw sa kada bata ang iyang nawong. Samtang
nagtan-aw sa salamin ang kada bata, hangyoa ang bata sa pagsulti sa
iyang ngalan (kon ang bata makahimo). Dayon moingon, “Ang
Langitnong Amahan ug Jesukristo nahigugma ni [ngalan sa bata].”

Mga Litrato Ibutang ang mga litrato nga imong gidala diha sa nagkalainlaing mga dapit
sa tibuok lawak. Sultihi ang mga bata nga ang Langitnong Amahan ug si
Jesukristo mihatag kanato og daghang mga panalangin tungod kay nahi-
gugma Sila kanato. Dapita sila sa paglakaw uban kanimo sa usa sa mga
litrato, ug tabangi sila sa pagpangalan sa panalangin nga gibarugan niini.
Dapita sila sa paghimo og usa ka lihok nga may kalabutan uban niana nga
panalangin (pagpakaaron ingnon nga nagbasa sa mga kasulatan, pagpakaa-
ron ingnon nga kahoy, ug uban pa). Balika alang sa ubang mga litrato:

Balak o Kanta-Kanta
nga Kalihokan

I-recite ang bersikulo sa kalihokan diha sa pahina 9.

Pagkolor: Pakolori sa mga bata ang kwentas nga imong giandam
alang kanila. Basaha ngadto kanila ang mga pulong
diha sa larawan.

MGA TIP SA
PAGTUDLO

Gagmay nga mga bata: Aron
pagtabang sa batan-ong mga
bata nga magpabilin nga
naminaw ug moapil sa mga
kalihokan, usa ka lider sa nur-
sery mahimo nga makahatag
kanila og dugang tabang ug
pagtagad samtang ang laing
lider sa nursery nagtudlo.

Nangagi nga mga leksyon:
Kon ugaling nagkinahanglan
ikaw og dugang nga buhaton
sa mga bata, pagpili og mga
kalihokan sa nangagi nga mga
leksyon. Ang tanang bahin sa
mga leksyon mahimo nga
itudlo og mas labaw pa kay sa
kausa. Ang mga bata mali-
ngaw nga balikbalikon, ug usa
kini ka maayo nga ribyu.

Kanta: Kon ang kanta o balak
o kanta-kanta nga kalihokan
taas ra kaayo alang sa mga
bata sa imong nursery, gamita
lang ang kabahin niini.

Pagpamatuod: Ang paghatag
og pagpamatuod nagdapit sa
Espiritu. Ipahayag ang imong
pagpamatuod sa usa ka sim-
ple, mubo nga paagi; sama
pananglit: “Nasayud ako nga
ang Langitnong Amahan ug si
Jesukristo nahigugma kana-
tong tanan.
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5 SI JESUKRISTO MIPAKITA
KANATO KON UNSAON SA
PAGHIGUGMA SA UBAN

Mga Kanta: Ang mga bata
ganahan sa mga butang nga ila
nang nakita ug nadungog sa
una. Pagkanta og mga awit o
mohimo og balak o kanta-kanta
nga mga bersikulo gikan niini
nga leksyon o sa nangagi nga
mga leksyon sa bisan unsang
higayona panahon sa klase sa
nursery. Kini nga pagribyu
makatabang kanila nga makat-
on og mga kanta ug mahinum-
dom sa mga baruganan sa
ebanghelyo nga imong gitudlo.

Mga Istorya: Sa dili pa nimo
isaysay ang istorya, basaha
kini sa makadaghan aron
masinati niini. Samtang imong
isaysay ang istorya, tan-awa
ang mga bata sa mga mata
aron sa pagtabang nga mag-
pabilin ang ilang pagtagad.
(Tan-awa sa Pagtudlo, Walay
Labaw ka Mahinungdanon
nga Tawag, 181-82.)

MGA TIP SA
PAGTUDLO

P A S I U N A  A L A N G  S A  M A G T U T U D L O

Aron sa pag-andam sa imong kaugalingon nga espiritwal nga motudlo niini nga leksyon, palihug
basaha ug palangdonga ang mosunod:

Si Jesukristo maoy usa ka hingpit nga ehemplo sa kalooy ug gugma. Sa tibuok Niyang yutan-on nga
pangalagad, si Jesus mipakita sa Iyang gugma alang sa uban pinaagi sa pagpanalangin ug pagserbisyo
sa mga kabus, sa masakiton, ug sa naglisud. Iyang gisultihan ang Iyang mga tinun-an, “Mao kini ang
akong sugo, nga kinahanglan maghigugmaay kamo ang usa sa usa, sama sa akong paghigugma
kaninyo” (Juan 15:12; tan-awa usab sa Juan 13:34–35; Moroni 7:46–48).

P A G P A N G A N D A M

• Markahi ang pahina 22 niini nga manwal aron sayon ra nimo kini
mapakli.

• Pagdala og kopya sa mga kasulatan.

M G A  K A L I H O K A N  S A  P A G K A T - O N

Sugdi pinaagi sa kalihokan sa panagpundok. Alang sa mga ideya, tan-awa
sa pahina 3.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Kanta Sultihi ang mga bata nga sa dihang nagpuyo pa dinhi sa yuta si Jesukristo,
mitudlo Siya kanato sa paghigugmaay sa usag usa; gipakita Niya kanato kon
unsaon pinaagi sa mga butang nga Iyang gibuhat. Kantaha o isulti ang koro
sa “I’m Trying To Be Like Jesus” [Maninguha Ko Pagsunod ni Jesus]
Children’s Songbook, 78–79 [Songbook sa mga Bata] ug buhaton ang mga
lihok sa ubos. Dapita ang mga bata sa pag-apil uban kanimo.

“Higugmaon ta ang usag usa. (Gaksa ang kaugalingon ug
paggalinggaling)

Ug ang kaayo ipakita ta. (pagyangoyango)
Pagbinuotan sa buhat ug sulti, (gaksa ang kaugalingon ug

paggalinggaling)
Kay sugo man Niya kini.” (pagyangoyango)

Mga Istorya sa
Kasulatan

Ipakita sa mga bata ang kopya sa mga kasulatan. Sultihi sila nga diha sa
mga kasulatan atong makat-unan kon giunsa ni Jesus sa pagpakita og
gugma. Isaysay og kadali ang mosunod nga istorya:

Istorya 1 (ipakita ang larawan diha sa pahina 27): Daghang mga tawo ang
miabut aron maminaw ni Jesus nga nagtudlo. Nagpabilin sila ug dugay
didto ug gipanggutom og maayo (ipakaaron-ingnon ang mga bata nga
gigutom). Adunay gamay lamang nga pan ug isda nga ipakaon sa tanang
mga tawo. Si Jesus mipanalangin sa pagkaon ug misulti sa Iyang mga
tinun-an sa paghatag niini ngadto sa mga tawo. Ang kada usa adunay igong
makaon, ug dihay daghang pagkaon nga nahibilin (ipakaaron-ingnon ang
mga bata nga nangaon). Tan-awa sa Mateo 14:13–21.

Pasultiha ang mga bata uban kanimo, “si Jesus mipakita kanato kon
unsaon sa paghigugma sa uban,” pipila ka mga pulong sa usa ka higayon.

Istorya 2 (ipakita ang litrato sa pahina 26): Usa niana ka adlaw si Jesus
nakakita og usa ka tawo nga buta—dili siya makakita (pataboni sa mga
bata ang ilang mga mata). Gipanalanginan ni Jesus ang tawo aron siya
makakita (ipakuha sa mga bata ang tabon sa ilang mga mata).
(Tan-awa sa Juan 9:1-12)
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Pasultiha ang mga bata uban kanimo, “si Jesus mipakita kanato kon
unsaon sa paghigugma sa uban.”

Istorya 3 (ipakita ang litrato sa pahina 22): Human mabanhaw si Jesus,
miduaw Siya sa mga Nephites. Tungod kay gihigugma Niya ang mga bata,
gipanalanginan Niya ang kada usa kanila (ipagakus sa mga bata ang
ilang kaugalingon). (Tan-awa sa 3 Nephi 17:21-24.)

Pasultiha ang mga bata uban kanimo, “si Jesus mipakita kanato kon
unsaon sa paghigugma sa uban.”

Kanta Kantaha o isulti pag-usab ang koro sa “Maninguha Ko sa Pagsunod ni
Jesus.” Dapita ang mga bata sa pagkanta ug pagbuhat sa mga lihok uban
kanimo.

Panapos Ipakigbahin ang imong pagpamatuod nga mahimo kita nga mahigugma
sa uban sama sa gibuhat ni Jesus.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa panapos nga pag-ampo.

O P S Y O N A L  N G A  M G A  K A L I H O K A N

PAGPANGANDAM Alang sa puzzle: Pagdala og litrato sa Manluluwas (mahimo nimong
gamiton ang litrato diha sa pahina 106 kon gusto nimo). Pangita og
piraso sa papel nga sama og sukod sa litrato (o paggunting og usa ka
piraso sa papel sa sama nga sukod) ug guntinga ang papel ngadto sa
tulo o upat ka mga piraso aron sa paghimo og puzzle. Isulat ang
“Higugmaon ko ang uban” diha sa luyo sa kada piraso.

Alang sa kasulatan ginamit ang kasulatan: Pagdala og kopya sa Biblia.
Markahi ang Juan 15:12 aron sayon ra nimo nga mapakli kini.

Alang sa kalihokan ginamit ang kasulatan: Kopyaha ang larawan sa
pahina 27 alang sa kada bata.

Puzzle Tabuni ang litrato ni Jesus sa mga piraso sa puzzle. Hangyoa ang bata sa
pagpili og piraso. Basaha ang hugpong sa mga pulong diha sa piraso ug
ipabalik kini sa tanang mga bata. Paghisgut og usa ka paagi nga mahi-
mong mahigugma kita sa uban (mosulti og salamat kanimo, pakigbahin,
mobuhat unsay isugo sa Inahan o Amahan, hipuson ang mga dulaan, ug
uban pa). Balika uban sa kada piraso hangtud nga ang larawan hingpit
nga makuhaan sa tabon. Dugangi ang konsepto nga si Jesukristo mipakita
kanato kon unsaon sa paghigugma sa uban.

Kasulatan Sultihi ang mga bata nga diha sa mga kasulatan si Jesus nagtudlo kanato
sa paghigugma sa uban. Ablihi ang Biblia sa Juan 15:12 ug basaha,
“Maghigugmaay ang usa sa usa.” Dapita ang mga bata nga balikon ang
hugpong sa mga pulong uban kanimo.

Kanta Kantaha o isulti ang mga pulong sa “Jesu Said Love Everyone” [Si Jesus
Miingon Higugmaa ang Tanan] Children’s Songbook, 61 [Songbook sa
mga Bata] ug buhata ang mga lihok sa ubos. Dapita ang mga bata sa
pag-apil uban kanimo.

Higugmaa ang tanan; (idupa ang mga bukton)
Jesus miingon. (pagyangoyango)
Kon puno ta sa gugma, (ibutang ang kamot sa may kasingkasing
Mao sab sila (gaksa ang kaugalingon)

Larawan Hatagi ang kada bata og kopya sa usa sa mga larawan diha sa pahina 27.
Pangutana-a ang mga bata og mga pangutana mahitungod sa larawan
aron sa pagpahinumdom kanila sa istorya nga una nimo nga giasoy
kanila. Sama pananglit:

Makita ba ninyo si Jesus diha sa litrato? (ipatudlo sa mga bata si Jesus
diha sa ilang mga kopya sa larawan)

Unsay anaa sa mga bukag? (sultihi ang mga bata nga magpakaaron-
ingnon nga nangaon)

MGA TIP SA
PAGTUDLO

Opsyonal nga mga kaliho-
kan: Aron makapatunhay og
aktibo nga pag-apil ug pag-
kat-on, pulipuliha ang pagpa-
minaw uban sa mga kalihokan
nga naglakip og paglihok.
Pagbaton og gidugayon sa
kada kalihokan og mga duha
o tulo ka minutos.

Pagbalik-balik: Ang nag-
edad og nursery nga mga bata
malingaw sa pagbalik-balik,
ug makatabang kini kanila
nga makat-on. Kon ang mga
bata interesado gihapon ug
naminaw, balika ang mga
kalihokan aron ang kada bata
adunay higayon sa pag-apil.

Ang batan-ong mga bata
mahimo nga dili makasulti
pag-usab niini nga hugpong
sa mga pulong. Tabangi sila sa
pagsulti sa mahinungdanon
nga mga pulong sama sa
“Jesus” ug “gugma.”
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Si Jesukristo Mipakita Kanato Kon
Unsaon sa Paghigugma sa Uban
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MGA TIP SA
PAGTUDLO

Espiritu Santo: Bisan sa
kabatan-on sa edad ang mga
bata makat-on sa pag-ila sa
impluwensya sa Espiritu Santo.
Atol sa bisan unsa nga lek-
syon, tabangi sila sa pag-ila
sa mga pagbati sa gugma ug
kainit nga moabut gikan sa
Espiritu Santo—ilabi na kon
sila nagkat-on mahitungod sa
Langitnong Amahan ug ni
Jesukristo.

Gagmay nga mga bata:
Hinumdumi nga kasagaran sa
mga bata maglisud sa pagtu-
nong sa ilang pagtagad og
dugay-dugay nga panahon.
Pagbantay sa mga timailhan
nga sila nagkinahanglan og
kausaban. Kon taudtaud na
sila nga naglingkod, paghimo
og kalihokan nga nagtugot
kanila sa paglihok sa ilang
mga lawas.

P A S I U N A  A L A N G  S A  M A G T U T U D L O

Aron sa pag-andam sa imong kaugalingon nga espiritwal nga motudlo niini nga leksyon, palihug
basaha ug palangdonga ang mosunod:

Ang Espiritu Santo usa ka miyembro sa Dios nga Kapangulohan, uban sa Langitnong Amahan ug
Jesukristo. Siya usa ka personahe sa espiritu (tan-awa sa D&P 130:22). Ang misyon sa Espiritu Santo
mao ang pagpamatuod sa Amahan ug Anak ug sa kamatuoran sa tanang mga butang (tan-awa sa
3 Nephi 11:36; Moroni 10:5). Makagiya usab Siya kanato sa paghimo og matarung nga mga pagpili
ug mohupay kanato (tan-awa sa D&P 31:11). Ang paagi sa pagpakigsulti kanato sa Espiritu Santo
gihulagway diha sa mga kasulatan isip usa ka “malinawon nga diyutayng tingog” (tan-awa sa 1 Mga
Hari 19:11–12).

M G A  K A L I H O K A N  S A  P A G K A T - O N

Sugdi pinaagi sa kalihokan sa panagpundok. Alang sa mga ideya, tan-awa
sa pahina 3.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Kanta Sultihi ang mga bata nga ikaw mokanta og usa ka awit mahitungod sa
Langitnong Amahan. Kantaha o isulti ang mga pulong sa una nga bersi-
kulo sa “I Know My Father Lives” [Ako Nasayud Akong Amahan Buhi]
Children’s Songbook, 5 [Songbook sa mga Bata] ug himoon ang mga
lihok sa ubos. Dapita ang mga bata sa pag-apil uban kanimo.

Ako gyud nasayud ang Amahan buhi. (ibutang ang kamot sa dughan)
Ang Espiritu naghunghong kanako niini, (ikumkom ang kamot sa

dunggan)
Tinuod gyud kini.

Pagbalik-balik
nga Kalihokan

Dapita ang mga bata sa pag-ingon, “Espiritu.” Sultihi sila nga ang laing
pangalan sa Espiritu sa Dios mao ang Espiritu Santo. Dapita ang mga bata
sa pag-ingon, “Espiritu Santo.” Ipasabut nga ang Espiritu Santo nagtabang
kanato nga masayud nga ang Langitnong Amahan nahigugma kanato.

Role Play Sultihi ang mga bata nga kon buhaton nato ang matarung, ang Espiritu
Santo motabang kanato nga masayud nga nakahimo kita og maayo nga
pagpili. Dapita ang mga bata sa pag-apil kanimo samtang ikaw nag-role
play nga nagbuhat sa mga butang nga matarung. Sama pananglit:

Kini matarung nga butang ang pag-adto sa simbahan. Magpakaaron
ingnon kita nga moadto sa simbahan (ilabyog ang mga bukton
samtang naglakaw kamo nga pinalibut).

Ibalik uban sa laing mga ehemplo, sama sa pagpahulam sa dulaan,
nagtabang sa Inahan nga manilhig sa salog, ug uban pa.

Istorya Ipasabut nga ang Espiritu Santo makatabang usab kanato kon mahadlok
kita. Isaysay ang mosunod nga istorya:

Usa niana ka adlaw dihay dautan nga unos gawas sa balay ni David.
Dihay kusog nga dalugdog (patabuni sa mga bata ang ilang mga
dalunggan) ug kusog nga hangin (pahuyopa ang mga bata aron pag-
sundog sa hangin) ug ulan (ipasundog sa mga bata ang ulan uban sa
ilang mga tudlo). Si David nahadlok. Gisultihan siya sa iyang inahan
nga kon siya mahadlok mag-ampo siya sa Langitnong Amahan (ipakita
ang litrato sa pahina 30). Si David ug ang iyang inahan nag-ampo nga
ang Langitnong Amahan mopabilin kanila nga luwas. Dayon si David
mibati nga luwas ug malipayon. Ang iyang inahan miingon nga ang

ANG ESPIRITU SANTO
NAGTABANG KANAKO
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Langitnong Amahan mipadala sa Espiritu Santo aron paghatag kaniya
niadto nga mga pagbati aron dili siya mahadlok.

Dapita ang mga bata sa pag-ingon, “Espiritu Santo.”

Panapos Ipakigbahin ang imong pagpamatuod mahitungod sa Espiritu Santo.
Mahimo kini nga maglakip og simple, mubo nga kasinatian gikan sa imong
kaugalingong kinabuhi sa diha nga ikaw gigiyahan sa Espiritu Santo.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa panapos nga pag-ampo.

O P S Y O N A L  N G A  M G A  K A L I H O K A N

PAGPANGANDAM Alang sa kalihokan ginamit ang kasulatan: Pagdala og kopya sa Biblia.
Markahi ang Juan 14:26 aron sayon ra nimo kini mapakli.

Alang sa kalihokan ginamit ang larawan: Kopyaha ang larawan sa pahina
31 alang sa kada bata.

Alang sa cube nga dula: Kopyaha ang larawan sa pahina 31 ug kolori kini
kon gusto. Guntinga buyon sa baga nga mga linya ug pil-a subay sa
tuldok-tuldok nga mga linya. I-tape o ipapilit ang mga kawil aron
mahimong usa ka cube.

Balak o Kanta-Kanta
nga Kalihokan

Pagporma og usa ka lingin uban sa mga bata ug i-recite ang mosunod
nga kalihokan ginamit ang bersikulo:

Ang Espiritu Santo mosulti sa malumo nga paagi. (ibutang ang kamot
sa mga ngabil)

Dili gayud Siya mosinggit, tinuod kini. (ibutang ang mga kamot palibut
sa baba nga ingon og nagsinggit)

Siya mopanalangin ug motabang ug mogiya kaninyo (pagginunitay ug
molakaw nga maglibutlibot)

Sa tanang butang nga ninyong gibuhat. (lingkod)

Kasulatan Sultihi ang mga bata nga si Jesus nagtudlo nga ang Espiritu Santo motudlo
kanato. Ablihi ang Biblia sa Juan 14:26 ug basaha, “Ang Espiritu Santo ...
motudlo kaninyo sa tanang mga butang.” Dapita ang mga bata sa pagsulti
og usab sa hugpong sa mga pulong uban kanimo, pipila ka mga pulong sa
matag higayon.

Larawan Ipasundayag ang larawan sa pahina 31 ug hatagi ang kada bata og usa ka
kopya sa larawan. Itudlo ang litrato sa bilding sa Simbahan ug ipasabut
nga ang Espiritu Santo motabang kanato nga masayud nga ang pag-adto
sa simbahan mao ang hustong butang nga buhaton. Dapita ang mga bata
nga itudlo ang bilding sa Simbahan diha sa ilang mga kopya. Balika alang
sa ubang mga paglarawan.

Dula sa Cube Ipaligid ang cube nga imong gihimo. Basaha ang ulohan diha sa ibabaw
sa cube, ug ipausab og sulti kini sa mga bata uban kanimo. Dayon ipabu-
hat sa mga bata ang pipila ka simple nga mga lihok nga moangay sa
litrato. Kon ang kilid nga may mga pulong “Ang
Espiritu Santo Nagtabang Kanako” motunga, sultihi
ang mga bata nga ang Espiritu Santo nagtabang
kanato nga masayud kon nakahimo ba kita og usa
ka butang nga maayo. Ibalik, nga naghatag sa kada
bata og turno sa pagpaligid sa cube.

MGA TIP SA
PAGTUDLO

Personal nga mga kasina-
tian: Ang pagsaysay sa perso-
nal nga mga kasinatian
makatabang niadtong inyong
gitudloan nga makita kon sa
unsa nga paagi ang ebang-
helyo makaimpluwensya sa
atong matag adlaw nga mga
kinabuhi (tan-awa sa Pagtudlo,
Walay Labaw ka Mahinungda-
non nga Tawag, 45, 180).
Alang niini nga grupo sa mga
edad, ang kasinatian nga
imong ipakigbahin nagkina-
hanglan nga hilabihan ka sim-
ple ug mubo—dili molabaw
sa usa o duha ka hugpong sa
mga pulong.

Pagmaloloy-on

Magsimba

Tahura ang 

mga ginikanan

Mga kasulatan: “Kon kamo
magtudlo sa mga bata, kina-
hanglan nga gamiton ninyo
kanunay ang mga kasulatan ug
mangita og mga paagi nga
makomportable ang mga bata
nga naggamit sa mga kasula-
tan” (Pagtudlo, Walay Labaw
ka Mahinungdanon nga Tawag,
59). Makatabang ikaw kanila
nga mopalambo og gugma
alang sa mga kasulatan bisan
gani sa dili pa sila makamao
nga mobasa. Bisan kon mobasa
lamang ikaw og mubo nga
bahin sa bersikulo ngadto sa
mga bata, basaha ang tibuok
bersikulo atol sa imong pagpa-
ngandam sa leksyon.

Ang pagpulipuli malisud
alang sa gagmay nga mga
bata. Kon ikaw adunay dag-
hang mga bata sa imong klase
sa nursery, mahimo nga ikaw
sa imong kaugalingon ang
mopaligid sa cube sa matag
higayon kaysa paghatag og
turno sa mga bata.
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Pag-ampo Pagmaloloy-on

Pagbasa sa 
mga kasulatan

Magsimba

Ang Espiritu
Santo Nagtabang

Kanako

Tahura ang 
mga ginikanan
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MGA TIP SA
PAGTUDLO

Mga Kanta: “Kadaghanan sa
mga bata malingaw sa pag-
apil og ang musika nga mga
kalihokan. Ang makadani nga
mga kompas sa musika maka-
tabang sa mga bata nga
mahinumdom ... sa mensahe
sa mga pulong. Ang musika
makapadugang sa salabutan
sa mga bata sa mga baruga-
nan sa ebanghelyo ug maka-
palig-on sa ilang mga
pagpamatuod” (Pagtudlo,
Walay Labaw ka Mahinungda-
non nga Tawag, 174).

P A S I U N A  A L A N G  S A  M A G T U T U D L O

Aron sa pag-andam sa imong kaugalingon nga espiritwal nga motudlo niini nga leksyon, palihug
basaha ug palangdonga ang mosunod:

Pagtrabaho ubos sa pagdumala sa Langitnong Amahan, si Jesukristo milalang sa maanindot nga kali-
butan nga atong gipuy-an (tan-awa sa Moises 2:1). Ang katuyoan sa paglalang sa yuta mao ang pag-
hatag kanato og usa ka dapit diin kita pagasulayan ug makabaton og mga kasinatian aron mahimong
labaw ka sama sa Langitnong Amahan (tan-awa sa Abraham 3:24-25). Ang kahibulongan nga mga
katahum sa yuta nagsaksi sa gahum og dakong gugma sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo
(tan-awa sa Moises 6:63).

P A G P A N G A N D A M

Pagdala og kopya sa Biblia. Markahi ang Genesis 1:1 aron sayon ra nimo
kini mapakli.

M G A  K A L I H O K A N  S A  P A G K A T - O N

Sugdi pinaagi sa kalihokan sa panagpundok. Alang sa mga ideya, tan-awa
sa pahina 3.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Kanta Kantaha o isulti ang mga pulong sa “My Heavenly Father Loves Me”
[Gihigugma Ako sa Langitnong Amahan] Children’s Songbook, 228–29
[Songbook sa mga Bata] ug buhata ang mga lihok sa ubos. Dapita ang
mga bata sa pag-apil uban kanimo.

Sa higayon nga akong madungog (ibutang ang mga kamot nga pina-
sawod sa luyo sa dunggan))

Huni sa kalanggaman, (hangad, ug pagpakaaron-ingnon gipandungan
ang mga mata sa kamot)

Sa higayon nga akong bation (ihikap ang mga tumoy sa tudlo sa
nawong)

Ang mabugnaw’ng kahanginan, (ikawaykaway ang mga kamot)
Sa higayon nga makita ko, (i-akub ang mga kamot)
Nindot nga kabulakan, (gamita ang duha ka mga tudlo sa “paglakaw”

sa lain nga bukton)
Kaanindot niining kalibutan (iisa ang mga kamot nga pinatuyok

ibabaw sa ulo)
Gibuhat sa akong Amahan. (itudlo ang kaugalingon)

Kasulatan Ablihi ang Biblia sa Genesis 1:1 ug basaha ang, “Sa sinugdan gibuhat sa
Dios ang mga langit ug yuta.” Dapita ang mga bata sa pagbasa og usab sa
kasulatan uban kanimo, pipila ka mga pulong sa matag usa ka higayon.
Ipasabut nga ang Langitnong Amahan misugo ni Jesukristo sa pagbuhat sa
kalibutan ug ang sa butang diha niini, si Jesus mibuhat usab sa adlaw aron
sa paghatag nato og kahayag. Dapita ang mga bata sa pagpataas sa ilang
mga kamot ibabaw sa ilang mga ulo nga pinatuyok ug moingon “adlaw.”

Sultihi ang mga bata nga si Jesus mihimo sa mga bitoon nga atong
makita magabii. Dapita ang mga bata sa pag-abli ug pagsira sa ilang mga
kamot sama sa mga bitoon nga nagkidlapkidlap ug moingon “bitoon.”

Litrato Ipakita ang litrato sa pahina 34. Itudlo ang mga kahoy ug sultihi ang mga
bata nga si Jesus mihimo sa mga tanom. Dapita ang mga bata sa pagbarug

SI JESUKRISTO MILALANG SA
KALIBUTAN ALANG KANAKO

Gagmay nga mga bata: Kon
ang mga bata wala na mahi-
mutang sa wala pa nimo mahu-
man ang tanang mga kalihokan
sa pagkat-on, sakto ang paghu-
nong niini sa leksyon ug mobu-
hat og usa ka kalihokan nga
motugot sa mga bata sa pagli-
hok, sama sa paglakawlakaw,
pagduyan, o mopalihok sa ilang
mga bukton. Samtang ang mga
bata magkadako na, makahimo
na sila sa pagpokus og dugay-
dugay nga tagal sa panahon.
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ug ituyhad ang ilang mga bukton pataas, magpakaaron-ingnon nga mga
kahoy nga naghuyop sa hangin. Dapita sila sa pagsulti “mga kahoy.”

Itudlo ang mga mananap nga anaa sa litrato ug ipasabut nga si Jesus
mihimo sa mga mananap. Dapita ang mga bata sa paghingalan og pipila
sa mga mananap ug mohimo og pipila ka mga tingog sa mananap.

Panapos Ipasabut nga si Jesus mihimo niining tanan nga mga butang tungod kay
Siya nahigugma kanato. Ipahayag ang imong pasalamat alang sa atong
maanindot nga kalibutan.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa panapos nga pag-ampo.

O P S Y O N A L  N G A  M G A  K A L I H O K A N

PAGPANGANDAM Alang sa kalihokan ginamit ang liso: Pagdala og plastik nga tasa alang sa
kada bata. Pagdala usab og yuta aron ibutang sa mga tasa ug pagdala
og mga liso (sama sa batong, mais, o mga liso sa trigo) nga itanom sa
matag bata. Sa kada tasa isulat, “Si Jesukristo Mihimo og mga Liso
alang Kanako.” Pag-andam og mubo nga sulat nga dad-on sa mga
bata sa ilaha nga nagpasabut kon unsaon sa pag-atiman sa liso.

Alang kalihokan ginamit ang libro: Paghimo og kopya sa pahina 35 nga
koloran sa kada bata. Pagdala og pipila ka tape o papilit.

Kanta Kantaha o isulti ang mga pulong sa “The World Is So Lovely” [Maanindot
Kaayo nga Kalibutan] Children’s Songbook, 233 [Songbook sa mga Bata]
ug buhata ang mga lihok sa ubos. Dapita ang mga bata sa pag-apil uban
kanimo.

Nalipay kos’ nindot nga kalibutan (iduot ang mga tumoy sa ba-ba aron
makapahiyom)

Kanako gihimos’ Ginoong tanan—(itudlo ang kaugalingon)
Ang silak sa adlaw, (ipataas ang mga bukton ipatuyok ibabaw sa ulo)

ang bulak, (pagpakaaron-ingnon nga mosimhot og bulak) manga
bitoon, (ibuka ug isira ang mga kamot sama sa nagkidlapkidlap nga
mga bitoon)

Gipuy-ang balay, dunay higugmaay. (gaksa ang kaugalingon)

Kalihokan ginamit
ang Liso

Sudli og yuta ang kada usa sa mga tasa nga imong gidala ug patanuma
ang kada bata og liso. Samtang gibuhat nila kini, sultihi sila nga kon ilang
bisbisan ang ilang mga liso ug ibutang kini diin makakuha kini og dag-
hang silaw sa adlaw, ang mga liso mahimong mga tanom. Pahinumdumi
sila nga si Jesukristo ang mihimo sa mga liso, yuta, ulan, ug sa silaw sa
adlaw. Ipadala sa mga ginikanan ang mga tasa sa ilang mga anak aron
ilang mabantayan ang ilang mga liso nga motubo. Kini nga kalihokan
maoy labing angay alang sa mas dagko nga mga bata.

Libro Pakolori sa mga bata ang kopya sa larawan nga anaa sa pahina 35.
Samtang nagkolor sila, ribyuha ang mga butang nga
imong gitudlo sa leksyon. Kon mahuman na sila, pil-a
ang larawan ug i-tape o ipapilit kini sumala sa mga
panudlo diha sa larawan. Dayon basaha ang libro
uban sa mga bata.

MGA TIP SA
PAGTUDLO

Si Jesukristo Milalang sa Kalibutan 
alang Kanako

Kalihokan ginamit ang Liso:
Kon pilion nimo sa pagbuhat
niini nga kalihokan, hipusa ang
mga tasa sa yuta sa usa ka
luwas nga lugar hangtud pana-
hon na sa pagpamauli sa mga
bata. Kon ang imong nursery
magtagbo sa dili pa ang miting
sa sakrament, ayaw ipadala sa
mga bata ang mga tasa sa yuta
sulod sa simbahan. Hinoon,
ihatag ang mga tasa ngadto
sa mga ginikanan human sa
miting sa sakrament.

Libro: I-konsider ang paghimo
og kahon alang sa kalihokan
nga hipuson diha sa nursery.
Mahimo kini nga masudlan sa
libro nga imong gihimo alang
niini nga leksyon ug ubang mga
butang nga imong himoon o
gamiton alang sa mga kaliho-
kan. Dayon mahimo nimo nga
balikon kadtong mga kalihokan
panahon sa umaabot nga mga
klase sa nursery aron maribyu
ang nangagi nga mga leksyon.
Mahimo nimong gamiton kini
nga mga butang sa bisan
unsang higayon panahon
sa klase sa nursery.
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MGA TIP SA
PAGTUDLO

Mga Kanta: Samtang
nangandam ikaw sa pagtudlo,
sulayi sa pagmimorya ang
mga pulong sa mga kanta ug
balak o kanta-kanta nga mga
kalihokan. Makahimo kini
nimo sa pagpokus sa mga
bata ug sa ilang pagkat-on.
(Tan-awa sa Pagtudlo, Walay
Labaw ka Mahinungdanon
nga Tawag, 159.)

P A S I U N A  A L A N G  S A  M A G T U T U D L O

Aron sa pag-andam sa imong kaugalingon nga espiritwal nga motudlo niini nga leksyon, palihug
basaha ug palangdonga ang mosunod:

Sukad pa sa mga panahon sa Daang Tugon, ang katawhan sa Dios migahin og usa ka adlaw sa pito
ka adlaw isip Igpapahulay nga adlaw—usa ka adlaw sa pagpahulay gikan sa atong mga kabudlay ug
mosimba sa Dios (tan-awa sa Genesis 2:2–3; Exodo 20:8–11). Gibalik sa Ginoo kini nga sugo sa atong
panahon, ug misaad Siya nga ang pagbalaan sa adlaw nga Igpapahulay makatabang kanato nga mag-
pabilin nga “walay buling gikan sa kalibutan” (tan-awa sa D&P 59:9–10).

M G A  K A L I H O K A N  S A  P A G K A T - O N

Sugdi pinaagi sa kalihokan sa panagpundok. Alang sa mga ideya, tan-awa
sa pahina 3.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Litrato Pagpakita og litrato sa pamilya nga nagpaingon sa simbahan nga anaa sa
pahina 38 ug sultihi ang mga bata nga kini nga pamilya moadto sa simba-
han kada Dominggo. Ipasabut nga ang Dominggo usa ka espesyal nga
adlaw ug nga moadto kita sa simbahan kada Dominggo aron sa pagsimba
sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo ug makat-on kabahin Nila.

Mga Kanta Sultihi ang mga bata, “Magpakaaron-ingnon ta nga mosimba.” Palibut-
libuta sila sa paglakaw ug magkanta o mosulti sa mosunod nga mga
pulong sa “Fun To Do” [Makalingaw nga Buhaton] Children’s Songbook,
253 [Songbook sa mga Bata].

Ang pagkanta makalingaw,
Makalingaw’ng, buhaton!
Ang pagkanta makalingaw,
Makalingaw’ng, buhaton!

Palingkura ang mga bata, ug sultihi sila nga kon moadto kita sa simbahan
atong mahinumduman (itudlo ang imong ulo) ug maghunahuna mahitu-
ngod sa (itudlo pag-usab ang imong ulo) ang Langitnong Amahan
ug Jesus. Kantaha o isulti ang unang linya sa “Reverently, Quitely”
[Nagtahud sa Hilom] Children’s Songbook, 26 [Songbook sa mga Bata]

Nagtahud sa hilom, naghunahuna kami.

Ipakita ang litrato sa pamilya diha sa panimalay sa pahina 38. Itudlo ang
nagkalainlaing mga miyembro sa pamilya ug ipasabut nga human manimba,
sa atong mga panimalay, atong mahinumduman ang Langitnong Amahan
ug si Jesus uban sa atong mga pamilya. Makahimo kita sa pagbasa og
dungan sa mga kasulatan (ipakaaron-ingnon ang mga bata nga nagbasa sa
mga kasulatan) ug maghiusa nga mag-ampo (ipakyugpos sa mga bata ang
ilang mga bukton) ug magpakita og gugma sa usag usa (ipabutang sa mga
bata ang ilang mga kamot diha sa ilang kasingkasing). Kantaha o isulti
ang mga pulong sa “A Happy Family” [Malipayon nga Pamilya] Children’s
Songbook, 198 [Songbook sa mga Bata]. Dapita ang ang mga bata sa
pag-apil kanimo.

Gimahal ko si mama
Gimahal namos’ papa;
Gimahal sab ‘mi niya,
Malipayon ming pamilya.

ANG DOMINGGO MAO ANG
ADLAW SA PAGHINUMDOM
SA LANGITNONG AMAHAN
UG NI JESUKRISTO

Mga Kanta: Hunahunaa ang
paghimo og lista sa mga kanta
nga nakat-unan sa mga bata,
ilabina ang mga kanta nga
gusto nila nga kantahon.
Kantaha kini sa tibuok klase sa
nursery kada semana, samtang
nagdula ang mga bata, sa dili
pa o human sa oras sa ting-
snack, o samtang ang mga bata
naghulat sa ilang mga ginika-
nan. Mao kini ang maayong
paagi sa pagribyu sa nangagi
nga mga leksyon. Bisan kon sa
pagsugod ang mga bata dili
makigkanta kanimo, sila
naminaw og nagkat-on.
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Panapos Pahinumdumi ang mga bata nga ang Dominggo mao ang adlaw sa paghi-
numdom sa Langitnong Amahan ug ni Jesus diha sa simbahan ug sa
panimalay uban sa atong mga pamilya. Dapita ang mga bata sa pag-
ingon, “Dominggo.”

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag og panapos nga pag-ampo.

O P S Y O N A L  N G A  M G A  K A L I H O K A N

PAGPANGANDAM Alang sa dula sa bag: Kopyaha ang pahina 39. Guntinga ang mga lara-
wan ug kolori kini, kon gusto. Ibutang ang mga larawan sa usa ka bag
o sa ubang sudlanan.

Alang sa kalihokan ginamit ang kasulatan: Pagdala og kopya sa Biblia.
Markahi ang Genesis 2:2 aron sayon ra nimo kini mapakli. Markahi
usab ang pahina 34 niini nga manwal.

Alang sa kalihokan ginamit ang libro: Kopyaha ang larawan diha sa
pahina 39 nga koloran sa kada bata.

Dula sa Bag Pagdapit og usa ka bata sa pagpili og litrato gikan sa bag. Basaha ang
ulohan ug dapita ang mga bata sa paghimo og mga lihok nga gisugyot sa
litrato (sama sa naglakaw sa usa ka dapit alang sa “Kada Dominggo maka-
simba ako” o pagtudlo sa ilang mga ulo alang sa “Ang Dominggo mao ang
adlaw sa paghinumdom sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo”). Dapita
ang mga bata sa pagsulti og mahinungdanon nga mga pulong gikan sa
kada ulohan, sama sa “Jesus,” “mga kasulatan,” “pamilya,” ug “simba-
han.” Balika uban sa kada litrato o hangtud nga ang kada bata nga gusto
makahimo sa ilang turno.

Kasulatan Ipakita ang litrato diha sa pahina 34 ug ribyuha ang istorya sa Paglalang
uban sa mga bata (tan-awa sa Genesis 1 ug leksyon 7 niini nga man-
wal). Ipasabut nga si Jesus mitrabaho sulod sa unom ka mga adlaw
aron sa paghimo sa kalibutan.

Sultihi ang mga bata nga imong basahon ang kasulatan nga nagsulti
kanato kon unsay gibuhat ni Jesus sa ikapito ka adlaw. Abliha ang Biblia
sa Genesis 2:2 ug basaha, “Mipahulay Siya sa adlaw nga ikapito gikan sa
tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo.” Ipasabut og maayo ang
pulong mipahulay samtang ikaw nagpabasa.

Pangutana: “Unasy gibuhat ni Jesus sa ikapito ka adlaw?”
Tubag: “Siya mipahulay.”

Sultihi ang mga bata nga sa unom ka mga adlaw sa semana kita motrabaho.
Dapita sila sa pagbuhat og nagkalainlain nga trabaho sama sa pagsilhig sa
salog, pagkalot diha sa tananam, ug uban pa. Ipasabut nga sa Dominggo kita
mopahulay. Dapita ang mga bata sa paglingkod, ug sultihi sila kon unsa ikaw
ka mapasalamaton nga ang Langitnong Amahan mihatag kanato og usa ka
adlaw sa pagpahulay gikan sa atong trabaho.

Libro Pakolori sa mga bata ang usa ka kopya sa pahina 39.
Samtang nagkolor sila, pakigsulti kanila kabahin sa
mga larawan ug pahinumdumi sila nga mao kini
ang mga butang nga atong himoon aron mahi-
numdom ug mosimba sa Langitnong Amahan ug
ni Jesukristo kada Dominggo. Kon mahuman na
sila sa pagkolor, pil-a subay sa gituldokan nga mga
linya aron mahimo nga usa ka libro. Dayon basaha
ang libro ngadto sa mga bata.

MGA TIP SA
PAGTUDLO

Ang pagpulipuli mahimong
malisud alang sa mga bata.
Ang pagpalingkod kanila sa
lingkuranan o sa salog sam-
tang naghulat sila sa ilang
turno makatabang. Makahimo
usab ikaw sa pagsugo sa usa
sa mga lider sa nursery nga
motabang sa pagbantay
kanila nga maghulat samtang
ang ubang lider sa nursery
nagtudlo.

Libro: Awhaga ang mga bata
sa pagpakita sa ilang mga
libro ngadto sa ilang mga
pamilya. Makahatag kini og
kahigayunan sa ilang mga
ginikanan sa pagribyu uban
sa mga bata sa mga butang
nga ilang nakat-unan. (Tan-
awa sa Pagtudlo, Walay
Labaw ka Mahinungdanon
nga Tawag, 167.)

Ang Dominggo mao ang adlaw
 sa

paghinumdom sa 
Langitnong

Amahan ug ni Je
sukrist

o.

Dula sa Bag: Kon ikaw walay
bag o laing sudlanan, mahimo
nimong ikulob pagbutang ang
mga larawan ug papilia ang
bata og usa aron hayangon.

Sa Dominggo makapakita 
ako og espesyal nga gugma 

sa akong pamilya.
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Ang Dominggo mao ang adlaw
sa paghinumdom sa Langitnong

Amahan ug ni Jesukristo.

Sa Dominggo makabasa 
ako sa mga kasulatan.

Sa Dominggo makasimba ako.Sa Dominggo makapakita 
ako og espesyal nga gugma 

sa akong pamilya.
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MGA TIP SA
PAGTUDLO

Mga Kalihokan sa Pagkat-
on: Panid-i ang pag-apil sa
mga bata atol sa mga kaliho-
kan. Nasayud ikaw sa mga
kasarang ug mga pangina-
hanglan sa mga bata sa
imong nursery. Ipahiangay
ang mga kalihokan ingon sa
kinahanglan. (Tan-awa sa
Pagtudlo, Walay Labaw ka
Mahinungdanon nga Tawag,
33–34.)

P A S I U N A  A L A N G  S A  M A G T U T U D L O

Aron sa pag-andam sa imong kaugalingon nga espiritwal nga motudlo niini nga leksyon, palihug
basaha ug palangdonga ang mosunod:

Ang kada usa kanato usa ka anak sa Dios. Ang mga kasulatan nagtudlo kanato nga “Gibuhat sa Dios
ang tawo sa iyang kaugalingong dagway” (Genesis 1:27; tan-awa usab sa Moises 2:26–27; Abraham
4:26–27). Nagpasabut kini nga ang atong mga lawas sama Kaniya. Si Propeta Joseph Smith nakakita
sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo, ug siya mitudlo nga “ang Amahan adunay lawas nga unod
ug mga bukog nga mahikap ingon sa tawo, ug ang Anak usab” (D&P 130:22).

M G A  K A L I H O K A N  S A  P A G K A T - O N

Sugdi pinaagi sa kalihokan sa panagpundok. Alang sa mga ideya, tan-awa
sa pahina 3.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Kanta Kantaha ang unang bersikulo sa “I Am a Child of God” [Ako Anak sa Dios]
Children’s Songbook, 2 [Songbook sa mga Bata]

Ako anak sa Dios,
Gipadala dinhi,
Panimalay, ginikanan
Ako gihatagan.

Balika, ug dapita ang mga bata sa pagpaminaw o mokanta uban kanimo.
Sultihi sila nga kon kita moingon “Dios” nagpasabut kita nga Langitnong
Amahan.

Istorya sa Kasulatan Ipakita ang litrato sa pahina 42. Isaysay og lakbit ang istorya sa Unang
Panan-awon ni Joseph Smith aron sa pagtudlo sa mga bata nga ang
Langitnong Amahan adunay lawas nga sama sa atoa (tan-awa sa Joseph
Smith—Kasaysayan 1:17). Sa ubos usa ka ehemplo:

Sa diha nga bata pa si Joseph Smith (itudlo si Joseph diha sa litrato),
nag-ampo siya sa Langitnong Amahan. Usa ka butang nga kahibulo-
ngan ang nahitabo. Si Joseph nakakita sa Langitnong Amahan ug ni
Jesukristo (itudlo ang Langitnong Amahan ug si Jesus diha sa litrato).
Sila miabut ug nakigsulti ngadto ni Joseph. Si Joseph nakakita nga
ang Langitnong Amahan adunay usa ka lawas nga sama kanato. Ang
Langitnong Amahan adunay mga bukton. Aduna ba kamoy mga buk-
ton? Ipakita kanako ang inyong mga bukton. Ang Langitnong Amahan
adunay mga kamot. Aduna ba kamoy mga kamot? Ipakita kanako ang
inyong mga kamot. Ang Langitnong Amahan adunay nawong. Aduna
ba kamoy nawong? Hikapa ang inyong nawong. Kamo usa ka tinuod
nga tawo. Ang Langitnong Amahan tinuod nga tawo. Gilalang Niya
ang inyong lawas. Aduna Akoy Lawas sama sa Langitnong Amahan.

Balak o Kanta-Kanta
nga Kalihokan

Dapita ang mga bata sa pagbarug ug mohimo sa mosunod nga balak o
kanta-kanta nga kalihokan uban kanimo:

Aduna akoy espesyal nga lawas
Gihatag kanako sa Langitnong Amahan. (ibutang ang mga kamot sa

dughan)
Gihatagan Niya ako og mga dalunggan aron ako makadungog (ibutang

ang kamot nga pinasawod luyo sa dunggan)
Ug mga mata aron ako makakita. (itudlo ang mga mata)

AKO ADUNAY LAWAS SAMA
SA LANGITNONG AMAHAN

Balak o Kanta-Kanta nga
Kalihokan: Mahimo nga
imong gamiton ang kalihokan
ginamit ang mga bersikulo sa
bisan unsang higayon pana-
hon sa klase sa nursery, kon
kinahanglan ang mga bata
nga maglihok-lihok, o kon
gusto nimo nga sila maminaw.
Maayo usab kini nga paagi sa
pagribyu sa mga baruganan
nga una nimong gitudlo.
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Gihatagan Niya ako og mga kamot aron ako makapakpak, (ipakpak ang
mga kamot)

Duha ka mga tiil aron makatuyok. (tuyok)
Ug kon gusto ko, akong hikapon ang akong mga tudlo sa tiil (yuko ug

hikapa ang mga tudlo sa tiil)
Hangtud diha sa yuta.

Kon maghunahuna ako sa akong lawas, (ibutang ang tudlo sa ulo)
Ang pinakamaayo niini mao
Nga ang Langitnong Amahan miplano niini
Nga tan-awon nga hilabihan ka sama Kaniya. (lingkod sa hilom)

Panapos Dapita ang mga bata sa pagsunod human nimo, og pipila ka mga pulong
sa kada higayon, “adunay akoy lawas nga sama sa Langitnong Amahan.”
Ipahayag ang imong pasalamat alang sa imong lawas.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag og panapos nga pag-ampo.

O P S Y O N A L  N G A  K A L I H O K A N

PAGPANGANDAM Alang sa istorya ginamit ang finger-puppet: Kopyaha, kolori, ug gunti-
nga ang mga finger puppet nga anaa sa pahina 91.

Alang sa kalihokan sa pagpaluta: Pagdala og blangko nga piraso sa
papel alang sa kada bata ug usa ka butang nga kasuwatan.

Alang sa kalihokan ginamit ang larawan: Kopyaha ang larawan diha
sa pahina 43 alang sa kada bata.

Kanta Kantaha o isulti ang mga pulong sa “Head, Shoulders, Knees, and Toes”
[Ulo, Abaga, Tuhod, Tiil] Children’s Songbook, 275 [Songbook sa mga
Bata] ug itudlo ang kada bahin sa lawas samtang gisulti nimo kini. Dapita
ang mga bata nga moapil nimo.

Ulo, abaga, tuhod, ug tiil, tuhod ug tiil, tuhod ug tiil,
Ulo, abaga, tuhod, ug tiil, mata, dalunggan, ba-ba, ug ilong.

Balika sa ingon ka sagad kon gusto sa mga bata. Pahinumdumi sila nga
ang Langitnong Amahan mihatag kanato og mga lawas nga pareho nga
tan-awon sa Iya.

Ang Istorya nga ginamit
ang Finger-Puppet

Isaysay pag-usab ang istorya sa Unang Panan-awon,
ginamit ang mga finger puppet nga imong gihimo 
(tan-awa sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:11–17;
tan-awa usab ang ehemplo sa pahina 88). Ipasabut
og maayo ang kamatuoran nga si Joseph Smith
nakakita sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo nga
adunay lawas nga sama sa atoa.

Pagpaluta Ipaluta ang mga kamot sa kada bata sa usa ka pirasong
papel. Pakolori nila ang mga pinaluta. Isulat diha sa
papel ang ngalan ug edad sa bata ug ang petsa.

Larawan Ipasundayag ang larawan sa pahina 43 ug hatagi ang kada bata og kopya.
Itudlo ang nawong sa batang lalaki ug pahinumdumi ang mga bata nga
kita adunay mga nawong ug ingon man usab ang Langitnong Amahan.
Dapita ang mga bata sa pagtudlo sa nawong sa ilang kopya sa larawan.
Balika alang sa ubang mga bahin sa lawas. Pakolori sa mga bata ang ilang
mga larawan, kon gusto.

MGA TIP SA
PAGTUDLO

Ribyu: Balika ang mga kaliho-
kan sa nangagi nga mga lek-
syon kanunay sumala sa imong
gusto. Ang pagbalik-balik
makalingaw sa mga bata, ug
makatabang kini kanila nga
makat-on.

Mga finger puppet: Kon
mohimo ikaw og mga finger
puppet o ubang mga tabang
sa pagtudlo alang sa leksyon
sa nursery, hipusa kini.
Mahimo unya nga magamit
nimo pag-usab sa umaabut
nga mga leksyon.
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Aduna akoy lawas sama 
sa Langitnong Amahan

Aduna akoy duha ka 
mga tiil sama sa 

Langitnong Amahan.

Aduna akoy duha ka
mga kamot sama sa
Langitnong Amahan.

Aduna akoy
nawong sama sa

Langitnong Amahan.
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Role Play: Ang gagmayng
mga bata mahimo nga wala
mahibalo kon unsaon sa pag-
buhat ang mga lihok nga
gisugyot diha sa kalihokan sa
role play. Isip usa ka hulip,
mahimo nimo silang dapiton
sa pagtudlo sa nagkalainlain
nilang bahin sa lawas. Sama
pananglit, tudlo sa imong ba-
ba ug moingon, “Mao kini ang
akong ba-ba. Mapakita ba
ninyo kanako ang inyong
baba?” Pakpaki ug dayga ang
mga bata. Balika alang sa
ubang mga bahin sa lawas.

P A S I U N A  A L A N G  S A  M A G T U T U D L O

Aron sa pag-andam sa imong kaugalingon nga espiritwal nga motudlo niini nga leksyon, palihug
basaha ug palangdonga ang mosunod:

Usa sa mahinungdanon nga mga panalangin sa plano sa kaluwasan mao ang kahigayunan sa padawat
og pisikal nga lawas. Ang Ginoo gusto nga tahuron nato ang atong mga lawas ug atimanon kini.
Panalanginan kita niya kon buhaton nato kini (tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 3:16; D&P 89:18–21).

M G A  K A L I H O K A N  S A  P A G K A T - O N

Sugdi pinaagi sa kalihokan sa panagpundok. Alang sa mga ideya, tan-awa
sa pahina 3.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Litrato Sultihi ang mga bata nga ang Langitnong Amahan mihatag kanato og
mga lawas ug pinaagi sa atong mga lawas makabuhat kita og daghang
maanindot nga mga butang. Ipakita ang litrato sa pahina 46. Itudlo ang
kada miyembro sa pamilya diha sa litrato; kon imong itudlo ang gamayng
bata, pangutana og mga pangutana nga gilista sa ubos. Human sa kada
pangutana, dapita ang mga bata sa pagtubag uban kanimo pinaagi sa pag-
ingon og “Dili” samtang imong ilingolingo ang imong ulo sa naghinubra
nga paagi.
• Makalakaw ba ang gamayng bata?
• Makasulti ba ang gamayng bata?
• Makalabay ba og bola ang gamayng bata?

Sultihi ang mga bata nga sa makausa gagmay pa silang mga bata, apan
karon nagkadako na sila.

Kanta Patinduga ang mga bata. Kantaha o isulti ang mosunod nga mga pulong
sa tuno sa “Once There Was a Snowman” [May Usa ka Snowman]
Children’s Songbook, 249 [Songbook sa mga Bata] ug buhata ang mga
lihok sa ubos. Dapita ang mga bata nga moapil nimo.

May usa ka snowman, snowman, snowman, (pagpakaaron-ingnon nga
nagduyan og bata sa mga bukton)

May usa ka snowman nga taas. (hinayhinay nga nagkamang)
Sa adlaw nalanay, lanay, lanay, (inanay nga makabarug)
Sa adlaw nilanay, migamay. (ituy-od ang mga kamot ibabaw sa ulo)

Litrato Ipakita ang litrato pag-usab ug itudlo ang bata nga nagdula uban sa iyang
amahan. Sultihi ang mga bata nga kining bataa parehas nila og gidak-on.
Pangutana sa mga bata og mga pangutana nga sama niadtong nalista sa
ubos. Human sa kada pangutana, dapita ang mga bata sa pagtubag uban
kanimo pinaagi sa pag-ingon og “Oo” samtang imong giyangoyango ang
imong ulo sa naghinobra nga paagi.
• Makalakaw ba ikaw? (palakta ang mga bata sa usa ka dapit)
• Makasulti ba ikaw? (pag-ihap hangtud sa lima uban sa mga bata)
• Makalabay ba ikaw og bola? (pagpakaaron-ingnon nga naglabay ang

mga bata og bola ug misalo niini)

Sultihi ang mga bata nga nagkadako sila tungod kay nagkaon sila og
maayo nga mga pagkaon, nangatulog ug nanghugas sa ilang kaugalingon
aron malimpyo.

AKONG ATIMANON ANG
AKONG LAWAS

MGA TIP SA
PAGTUDLO

Pahinumdom: Sa panahon
niini nga leksyon, pagmabina-
tion sa mga gibati sa bisan
kinsang mga bata sa imong
nursery nga adunay pisikal
nga kakulangan. Mahimo
nimong ilisan ang mga pangu-
tana nga imong gipangutana
atol sa mga kalihokan ginamit
ang litrato. Itunong sa mga
butang nga mahimong buha-
ton sa mga bata, dili ang dili
nila mahimo. Alang sa dugang
kasayuran mahitungod sa pag-
tudlo niadtong may mga kaku-
langan, tan-awa sa Pagtudlo,
Walay Labaw ka Mahinungda-
non nga Tawag, 38–39.
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Role Play Ipakita ang larawan sa pahina 47. Itudlo ang litrato sa babaye nga natulog
ug ipasabut nga ang pagkatulog maoy usa ka paagi sa pag-atiman sa
atong mga lawas. Dapita ang mga bata nga magpakaaron-ingnon nga
natulog. Balika alang sa ubang mga litrato diha sa larawan.

Panapos Ipahayag ang imong pasalamat alang sa mga lawas nga gihatag kanato sa
Langitnong Amahan. Dapita ang mga bata sa pag-ingon, “Akong atimanon
ang akong lawas,” pipila ka mga pulong sa matag higayon.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa panapos nga pag-ampo.

O P S Y O N A L  N G A  M G A  K A L I H O K A N

PAGPANGANDAM Alang sa dula nga tag-an tag-an: Pagdala og tulo o upat nga makahim-
sog nga pagkaon, sama sa mga prutas ug mga utanon diha sa plato.
Pagdala og usa ka butang aron itabon sa plato sa pagkaon, sama sa
lapad nga panapton.

Alang sa kalihokan sa pagkolor: Kopyaha ang larawan diha sa pahina 47
nga koloran sa kada bata.

Dula nga Tag-an Tag-an Pakit-a ang mga bata sa plato. Itudlo ang kada makaon, ug tabangi ang
mga bata sa paghingalan niini. Tabuni ang pagkaon og panapton, dayon
kuhaa ang usa sa mga makaon ug kuhaa ang panapton. Dapita ang mga
bata sa pagtag-an kon unsa ang nawala. Kini nga kalihokan epektibo kaayo
alang sa dagkong mga bata.

Balak o Kanta-Kanta
nga Kalihokan

I-recite ang mosunod nga balak o kanta-kanta nga kalihokan ug dapita
ang mga bata sa pag-apil kanimo:

Kining gamay nga tawo mohigda na. (ipataas ang usa ka tudlo)
Diha sa unlan gihigda niya ang iyang ulo. (ipahimutang ang tudlo sa

palad sa pikas kamot)
Gihugot pagputos ang iyang kaugalingon sa habol, (kumoa ang kamot

libut sa tudlo)
Ug mao kini ang paagi sa iyang pagkatulog sa tibuok gabii.
Pag-abut sa kabuntagon gibuka niya ang iyang mga mata.
Uban sa pagsikad nga pagbangon milagput ang habol. (ibukhad ang

kamot aron pagpakita sa tudlo nga naghigda)
Wala madugay siya mibangon ug nag-ilis ug milakaw, (ipataas ang tudlo)
Andam nga mopahiyom ug motrabaho ug modula.

Pagkolor Pakolori sa mga bata ang usa ka kopya sa larawan diha sa pahina 47. Samtang
sila nagkolor, ipasabut nga ang larawan nagpakita og mga
paagi nga makaatiman kita sa atong mga lawas.

MGA TIP SA
PAGTUDLO

Ang opsyonal nga mga kali-
hokan nagtugot kanimo sa
pagtagbaw sa mga pangina-
hanglan sa mga bata sa
imong nursery. Makahimo
ikaw sa pagpili o pagbuhat sa
bisan unsa o sa tanan niini,
ug mahimo nimo nga balikon
kini ingon ka sagad sa imong
gusto. Pilia ang mga kaliho-
kan nga makalingaw sa mga
bata ug makatabang kanila
nga makat-on. Ipahiangay
kini sa imong gusto sumala
sa imong kahimtang ug
mga panginahanglan.

Pagkolor: Dili tanan nga mga
bata malingaw sa pagkolor.
Ang pipila mahimong mohimo
lamang og usa ka marka o
duha diha sa pahina. Mahimo
gihapon sila nga makat-on
gikan sa mga larawan, bisan
kon wala sila mogahin og
daghang panahon sa pagkolor
niini.
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11

MGA TIP SA
PAGTUDLO

Mga Larawan: Kon ikaw
walay magamit nga copy
machine, butangi og piraso sa
papel ang ibabaw sa mga
larawan ug palut-i ginamit
ang lapis o ballpen. Ayaw
kabalaka nga dili mapalut-an
ang tanang mga detalye;
palut-i lamang ang mga linya
ug igong detalye aron mailhan
ang mga larawan.

Tipigi kini nga mga larawan
aron magamit sa umaabut
nga mga leksyon (sama sa
leksyon 13). Magamit usab
nimo kini sa pagribyu niini
nga leksyon sa bisan unsa nga
panahon sa bisan unsa nga
klase sa nursery.

Pahibalo: Sa panahon niini
nga leksyon, pagmabination
sa mga sitwasyon sa panima-
lay ug sa pamilya sa mga
bata.

P A S I U N A  A L A N G  S A  M A G T U T U D L O

Aron sa pag-andam sa imong kaugalingon nga espiritwal nga motudlo niini nga leksyon, palihug
basaha ug palandonga ang mosunod:

Ang pamilya mao ang pinakaimportante sa plano sa kaluwasan. Gibuhat sa Langitnong Amahan ang
mga pamilya aron sa paghatag kanato og kalipay ug pag-andam kanato alang sa kinabuhing dayon.
Diha sa pamilya atong makat-unan ang sakto nga mga baruganan sa mahigugmaong kahimtang.
Importante nga ang mga sakop sa pamilya mahigugma ug moamping sa usag usa. Atong mapakita
ang atong gugma pinaagi sa pagtabang ug pagtahud (tan-awa sa Mga Taga-Efeso 6:1–3). Ang mga
kasulatan nagtudlo kanato nga “magmabination [ug] magmanggiloy-on” (Mga Taga-Efeso 4:32;
tan-awa usab sa “Ang Banay: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan,” Ensign, Nob. 1995, 102).

P A G P A N G A N D A M

Palut-i o paghimo og kopya sa mga litrato sa pamilya sa pahina 51.
Kolori kini, kon gusto. Guntinga kini ug isulod sa usa ka sudlanan.

M G A  K A L I H O K A N  S A  P A G K A T - O N

Sugdi pinaagi sa kalihokan sa panagpundok. Alang sa mga ideya, tan-awa
sa pahina 3.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Litrato Ipakita ang litrato sa usa ka malipayon nga pamilya nga anaa sa pahina 50.
Sultihi ang mga bata nga ang Langitnong Amahan mihatag kanato og
pamilya. Ipasabut nga ang atong mga pamilya nahigugma kanato ug kita
makapakita sa atong gugma alang sa atong pamilya pinaagi sa pagbinuotan
ug pagkamatinabangon.

Role Play Guniti ang sudlanan ug hangyoa ang usa ka bata nga mopili og litrato
sa pamilya. Sultihi ang mga bata kon unsa nga sakop sa pamilya kini
(inahan, amahan, igsoong lalaki, igsoong babaye, o gamay nga bata), ug
ipasulti kini og usab sa mga bata uban kanimo. Pagsugyot og paagi nga
makapakita sila og gugma alang niana nga sakop sa pamilya (pinaagi sa
pagpunit sa mga dulaan, paghatag, pagpahiyom, ug uban pa). Dapita sila
nga magpakaaron-ingnon nga mobuhat sa aksyon. Balika kini nga kaliho-
kan sa matag litrato sa pamilya.

Kanta Kantaha o isulti ang mga pulong sa “A Happy Family” [Malipayon ang
Pamilya] Children’s Songbook, 140 [Songbook sa mga Bata] ug buhata
ang aksyon sa ubos. Dapita ang mga bata sa pag-apil kanimo.

Gimahal ko si mama, (ibutang ang kamot sa dughan)
Gimahal namo si papa, (iyangoyango ang ulo)
Gimahal sab mi niya, (ilugway ang mga bukton)
Malipayon ming pamilya. (gaksa ang kaugalingon)

Gimahal ko si ate. ((ibutang ang kamot sa dughan)
Gimahal namo si kuya; (iyangoyango ang ulo)
Gimahal sab mi niya, (ilugway ang mga bukton)
Malipayon ming pamilya. (gaksa ang kaugalingon)

GIHIGUGMA NAKO ANG
AKONG PAMILYA
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MGA TIP SA
PAGTUDLO

Pagpangandam: Ang pagpa-
ngandam nga imong buhaton
sa dili pa magsugod ang nur-
sery makapapokus sa imong
pagtagad sa mga bata kon sila
moabut. Sugata sila og pahi-
yomi. (Tan-awa sa Pagtudlo,
Walay Labaw ka Mahinungda-
non nga Tawag, 79.)

Pagbalik-balik: Usa sa labing
importante nga mga pamaagi
sa pagtudlo sa mga bata nga
anaa sa nursery mao ang pag-
balik-balik. Ang mga bata
ganahan nga magbalikbalik sa
pagpaminaw sa sama nga mga
kanta ug mga istorya. Gamita
ang sama nga mga pulong
matag higayon.

Panapos Awhaga ang mga bata nga magmahigugmaon ug magmabination ngadto
sa mga sakop sa ilang pamilya. Dapita sila sa pagsulti, “Gimahal nako ang
akong pamilya.”

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa panapos nga pag-ampo.

O P S Y O N A L  N G A  M G A  K A L I H O K A N

PAGPANGANDAM Alang sa istorya: Markahi ang pahina 18 niini nga manwal aron sayon ra
nimo kini mapakli.

Alang sa poster: Pangayo sa mga ginikanan sa matag bata sa nursery
og gamay nga litrato nga anaa ang bata uban sa iyang pamilya (tingali
nakahatag na sila niini nga litrato sa unang pag-apil sa bata sa klase sa
nursery; tan-awa sa pahina 7). Ipapilit ang mga litrato diha sa poster.
Sa ibabaw, isulat ang “Gimahal Nako ang Akong Pamilya.”

Istorya Ipakita sa mga bata ang litrato ni Jesus ug sa Iyang inahan (pahina 18).
Itudlo si Jesus ug sultihi ang mga bata nga kini usa ka litrato ni Jesus sa
dihang bata pa Siya. Itudlo si Maria ug isulti nga kini ang inahan ni Jesus.
Ipasabut nga si Jesus adunay mahigugmaong pamilya kinsa miatiman
Kaniya sa gamay pa Siya, ug Iyang gimahal pag-ayo ang Iyang pamilya.
Pagsugyot og mga paagi nga makapakita og gugma ang mga bata alang
sa ilang mga inahan (pinaagi sa pagpahiyom, pagtabang sa paglimpyo,
paggakus, ug uban pa). Dapita sila nga magpakaaron-ingnon nga mobu-
hat niadtong mga butanga.

Kanta Dugangi og bag-ong mga pulong ang kanta nga “Fun To Do” [Makali-
ngaw nga Buhaton] Children’s Songbook, 253 [Songbook sa mga Bata]
aron sa pagtudlo sa mga bata og ubang mga paagi nga sila makapakita og
gugma alang sa ilang mga pamilya. Pananglit, isulti ngadto sa mga bata,
“Atong ipakita unsaon nato sa pagmahal si Ate.” Kantaha ang “Pagpahu-
lam og dulaan makalingaw nga buhaton” ug himoa ang sayon nga mga
aksyon. Laing mga pulong nga imong magamit mao ang, “Pagpunit sa
mga dulaan makalingaw nga buhaton,” “Paglimpyo sa kwarto makalingaw
nga buhaton,” “Pagpahiyom makalingaw nga buhaton,” “Pagtabang sa
akong papa makalingaw nga buhaton,” ug uban pa.

Poster Ipakita ang poster nga imong giandam. Itudlo ang litrato ug sulti, “Kini
ang pamilya ni [pangalan sa bata]. Ania si [pangalan sa bata].” Balika
alang sa matag bata. Ipasabut nga kitang tanan adunay mga pamilya
kinsa nahigugma kanato ug kita nahigugma kanila. Ipakita ang poster
kada semana ug tuguti ang mga bata nga motubag sa mga pangutana
mahitungod sa ilang pamilya (“Hain ang pamilya ni [pangalan sa bata]?”
“Asa si [pangalan sa bata]?” “Asa si Papa?” ug uban pa). Idugang ang mga
litrato diha sa poster inig apil sa ubang mga bata sa nursery.
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12 MAKAAMPO AKO UBAN
SA AKONG PAMILYA

Mubo ra ang atensyon sa
gagmay nga mga bata. Kon
ang mga bata dili na mahimu-
tang sa dili pa nimo mahuman
ang tanang mga kalihokan,
mahimo nimong hunungon ang
leksyon aron makatindog ang
mga bata ug makalihok ug
dayon mobalik lang unya sa
leksyon.

MGA TIP SA
PAGTUDLO

Mga Kanta: Sa pagtudlo og
kanta o mga balak o kanta-
kanta nga kalihokan, memor-
yaha una ang mga pulong ug
mga aksyon. Samtang ikaw
mokanta o mo-recite sa mga
pulong, ipasabut ang matag
pulong ug matag aksyon. Ikaw
makadugang og sayon, tukma
nga mga aksyon sa bisan unsa
nga kanta o bersikulo aron sa
pagtabang sa mga bata nga
makapokus ug makat-on og
dugang. (Tan-awa sa Pag-
tudlo, Walay Labaw ka Mahi-
nungdanon nga Tawag, 159.)

P A S I U N A  A L A N G  S A  M A G T U T U D L O

Aron sa pag-andam sa imong kaugalingon nga espiritwal nga motudlo niini nga leksyon, palihug
basaha ug palandonga ang mosunod:

Ang Manluluwas miingon, “Pag-ampo uban sa inyong mga banay ngadto sa Amahan, sa kanunay diha sa
akong ngalan, aron ang inyong mga asawa ug ang inyong mga anak mapanalanginan” (3 Nephi 18:21).
Pinaagi sa pag-ampo og dungan, ang mga pamilya mas mahiduol ngadto sa Langitnong Amahan ug sa
usag usa ug modapit sa Espiritu Santo diha sa panimalay (tan-awa sa D&P 19:38).

P A G P A N G A N D A M

• Markahi ang pahina 106 niini nga manwal aron sayon ra nimo kini
mapakli.

• Pagdala og kopya sa Basahon ni Mormon. Markahi ang 3 Nephi 18:21
aron sayon ra nimo kini mapakli.

M G A  K A L I H O K A N  S A  P A G K A T - O N

Sugdi pinaagi sa kalihokan sa panagpundok. Alang sa mga ideya, tan-awa
sa pahina 3.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Kanta Dapita ang mga bata sa pagsulti sa mga pulong “pag-ampo sa pamilya” sa
pipila ka higayon. Sultihi sila nga kamo magkat-on og kanta mahitungod
sa pag-ampo sa pamilya. Pagporma og lingin uban sa mga bata, ug mag-
ginunitay sa mga kamot. Kantaha o isulti ang mga pulong sa “Family
Prayer” [Pag-ampo sa Pamilya] Children’s Songbook, 189 [Songbook sa
mga Bata] ug tabangi ang mga bata sa paghimo sa aksyon uban kanimo.

Magliyok ug mangluhod ta (manglakaw libut sa lingin)
Pag-ampos pamilya (hunong sa paglakaw ug luhod; ipasulti og usab

sa mga bata ang “pag-ampo sa pamilya” sunod nimo)
Ang Langitnong Amahan (ikyugpos ang mga bukton)
Atong pasalamatan.

Litrato Ipakita ang litrato sa usa ka pamilya nga nag-ampo sa pahina 54. Tabangi
ang mga bata nga makaila sa lain-laing mga sakop sa pamilya, ug itudlo
nga sila nangluhod ug nga ang ilang mga bukton gikyugpos, ang ilang
mga ulo giduko, ug ang ilang mga mata gipiyong. Sultihi sila nga kini nga
pamilya naghimo sa pag-ampo sa pamilya. Dapita ang mga bata sa pagsulti
sa mga pulong “pag-ampo sa pamilya.” Dapita sila sa pagluhod, pagkyug-
pos sa ilang mga bukton, ug pagduko sa ilang mga ulo. Ipasabut nga kon
kita adunay pag-ampo sa pamilya, nakigsulti kita ngadto sa Langitnong
Amahan. Kita magpasalamat Kaniya alang sa atong mga panalangin, ug
mohangyo Kaniya sa pagtabang ug sa pagpanalangin sa atong pamilya.

Mga Balak o Kanta-
Kanta nga Kalihokan

I-recite ang mosunod nga mga balak o kanta-kanta nga kalihokan ug
dapita ang mga bata sa pag-apil kanimo:

Kini ang akong inahan, kinsa motabang kanako sa pagdula. (i-isa ang
kumagko)

Kini ang akong amahan, kinsa nagtrabaho sa tibuok adlaw. (i-isa ang
ikaduha nga tudlo)

Kini ang akong igsoong lalaki, kusgan ug taas kaayo. (i-isa ang ikatulo
nga tudlo)
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Kini ang akong igsoong babaye, kinsa gustong magdula og bola. (i-isa
ang ikaupat nga tudlo)

Ug kini mao ako; malipayon akong moingon (i-isa ang ikalima nga tudlo)
Dungan ang among pamilya aron mag-ampo. (kumoa ang kamot)

Kasulatan Ipakita ang litrato ni Jesukristo sa pahina 106. Ablihi ang Basahon ni
Mormon sa 3 Nephi 18:21 ug isulti, “Si Jesus miingon, ‘Pag-ampo sa
inyong mga banay.’ “ Dapita ang mga anak sa pagsulti og usab niini nga
mga pulong uban kanimo, pipila ka pulong matag higayon.

Panapos Dapita ang mga bata sa pagsulti, “Ako makaampo uban sa akong
pamilya,” pipila ka pulong matag higayon.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa panapos nga pag-ampo.

O P S Y O N A L  N G A  M G A  K A L I H O K A N

PAGPANGANDAM Alang sa finger-puppet nga istorya: Kopyaha ug guntinga ang mga finger
puppet sa pahina 59. Kolori kini, kon gusto.

Alang sa dula sa bag: Sa upat ka gagmay nga mga bag isulat “Kami
Mapasalamaton sa Among mga Panalangin.” Sa matag bag isulod ang
usa ka litrato sa butang nga kita mapasalamaton (sama sa pagkaon,
sinina, usa ka balay, usa ka pamilya, ug uban pa). Kon ikaw gusto,
mahimo nimong pakopyahan ang mga larawan sa pahina 55 o bisan
asa niini nga manwal.

Alang sa kalihokan sa pagkolor: Kopyaha ang larawan sa pahina 55 nga
koloran sa matag bata. Pagdala og mga gunting ug tape.

Finger-Puppet
nga Istorya

Gamita ang mga finger-puppet sa pagsaysay sa mosunod nga istorya
mahitungod sa pag-ampo sa pamilya:

Aniay usa ka pamilya. Kini ang amahan, ug kini mao ang inahan. Dinhi
nia ang igsoong babaye ug igsoong lalaki. Kini si Peter, ang manghud
nga lalaki (itudlo ang puppet sa gamay nga bata). Usa ka adlaw si Peter
nagdula ug naigo ang iyang mata (dapita ang mga bata sa pagtabon sa
ilang mata sa ilang kamot). Si Papa ug Mama midala kaniya sa doktor
(kuhaa ang puppet gikan sa tudlo ug ipahigda sa salog). Ang pamilya
ni Peter nangluhod diha sa pag-ampo sa pamilya (dapita ang mga bata
sa pagpangluhod). Mihangyo sila sa Langitnong Amahan sa pagpanala-
ngin ni Peter. Ang Langitnong Amahan naminaw sa ilang pag-ampo.
Iyang gitabangan si Peter nga mamaayo (ibutang og balik ang puppet sa
tudlo). Dayon si Peter ug ang iyang pamilya nag-ampo na usab aron sa
pagpasalamat sa Langitnong Amahan tungod sa pagpanalangin ni Peter.

Dula sa Bag Ibutang ang mga bag sa salog. Pagunita ang tanan sa ilang mga kamot,
pagporma og lingin libut sa mga bag, ug lakaw subay sa lingin samtang
kamo magkanta “Pag-ampo sa Pamilya.” Dayon hunong sa paglakaw, ug
papilia ang usa ka bata og bag ug ipakita ang litrato sa sulod. Sulti, “Kami
mapasalamaton sa [pangalan sa butang nga anaa sa litrato].” Dayga ang
mga bata sa ilang pag-apil. Padayon hangtud ang matag
bata makahimo sa iyang turno.

Pagkolor Pakolori sa mga bata ang kopya sa pahina 55. Kon
mahuman na sila, guntinga ang mga piraso, ug
sumpaya kini ginamit ang tape aron makahimo og
kadena aron dad-on sa matag bata sa ilaha.

MGA TIP SA
PAGTUDLO

Mga Puppet: “Ang mga pup-
pet mahimong gamiton sa
pagdrama sa mga bahin sa
usa ka leksyon o istorya, abi-
abiha ang mga bata diha sa
klase, hatagi og instruksyon,
panganta, tabang sa role pla-
ying, pangutana, o tabangi
ang mga bata nga magpabilin
nga maminaw” (Pagtudlo,
Walay Labaw ka Mahinungda-
non nga Tawag, 178).

Pahibalo: Palihug ipalayo
ang mga gunting ug ubang
makuyaw nga mga butang sa
panan-aw ug dili makab-ot sa
mga bata.

Dula sa Bag: Kon ikaw walay
mga bag o mga sako, mahimo
nimong ikulob ang mga litrato
ug papilion ang usa ka bata
nga iyang pahayangon.

Mga kasulatan: Gamita ang
mga kasulatan samtang imong
tudloan ang mga bata ug
samtang mag-andam ikaw sa
pagtudlo. Kini makadapit sa
Espiritu, ug makatabang sa
mga bata sa pagpalambo og
gugma alang sa pulong sa
Dios. Ipakita kanila nga ang
inyong gitudlo kanila nagagi-
kan sa mga kasulatan.
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MGA TIP SA
PAGTUDLO

Pahibalo: Pagmabination sa
pamilya ug sa mga sitwasyon
sa balay sa mga bata sa
panahon niini nga leksyon.

P A S I U N A  A L A N G  S A  M A G T U T U D L O

Aron sa pag-andam sa imong kaugalingon nga espiritwal nga motudlo niini nga leksyon, palihug
basaha ug palandonga ang mosunod:

Ang Langitnong Amahan mihimo nga magpadayon ang relasyon sa pamilya human niini nga kinabuhi.
Kon ang mga sakop sa pamilya mabugkos sa templo ug matinud-anong magsunod sa mga kasugoan,
sila mahiusa isip usa ka pamilya sa kahangturan ug magpuyo sa atubangan sa Langitnong Amahan.
(Tan-awa sa Mateo 16:19; D&P 138:47–48.)

P A G P A N G A N D A M

Kon posible, pagdala og litrato sa usa ka templo sa inyong dapit.

M G A  K A L I H O K A N  S A  P A G K A T - O N

Sugdi pinaagi sa kalihokan sa panagpundok. Alang sa mga ideya, tan-awa
sa pahina 3.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Litrato Pakita og litrato sa usa ka templo sa inyong dapit (o ipakita ang litrato sa
pahina 58). Sultihi ang mga bata nga kini usa ka litrato sa usa ka templo.
Ihulagway ang litrato ngadto kanila, magtudlo sa spire, mga bintana, mga
pultahan, ug uban pa. Hangyoa sila sa pagsulti og usab sa pulong “templo”
sa pipila ka mga higayon. Sultihi sila nga magpakaaron-ingnon nga usa ka
maanindot nga templo pinaagi sa pagbutang sa ilang mga kamot ibabaw
sa ilang mga ulo aron mahimong spire sa templo.

Kanta Dapita ang mga bata sa pagbarug. Kantaha o isulti ang mga pulong sa
“I Love to See the Temple” [Gusto Kong Makita ang Templo] Children’s
Songbook, 95 [Songbook sa mga Bata] ug buhata ang aksyon sa ubos.
Dapita ang mga bata sa pag-apil kanimo.

Gusto kong makita (itipon ang mga tumoy sa tudlo nga magporma og
spire)

Ug moadto sa templo (maglakaw sa gitindogan)
Espiritu mabati, (ibutang ang kamot sa may kasingkasig)
Maminaw’g mag-ampo. (ikyugpos ang mga bukton)

Sultihi ang mga bata nga ang templo mao ang balay sa Ginoo. Dapita sila
sa pagsulti, “Ang Balay sa Ginoo.” Ipasabut nga ang templo usa ka espesyal
kaayo nga dapit; tungod sa templo, ang atong mga pamilya mahimong
magkauban sa kahangturan.

Mga Balak o Kanta-
Kanta nga Kalihokan

I-recite ang mosunod nga mga balak o kanta-kanta nga kalihokan ug
dapita ang mga bata sa pag-apil kanimo:

Kini si Mama. (ipataas ang kamot; itudlo ang kumagko)
Kini si Papa. (itudlo ang indeks nga tudlo)
Kini si Kuya nga taas. (itudlo ang tunga-tunga nga tudlo)
Kini si Ate. (itudlo ang singsingan)
Kini si Baby. (itudlo ang kumingking)
O, gimahal namo silang tanan. (ibutang ang duha ka kamot sa dughan)

Kanta Kantaha o basaha ang mga pulong sa “Families Can Be Together Forever”
[Mga Pamilya Mahimong Mag-uban sa Hangtud] Children’s Songbook,
188 [Songbook sa mga Bata]

ANG AKONG PAMILYA MAHIMONG
MAG-UBAN SA HANGTUD

Mga Kanta: I-konsider ang
paglista og mga kanta nga
ganahan kantahon sa mga
bata, ug kantaha kini matag
semana sa lain-laing mga
higayon sa klase sa nursery.
Pananglitan, kamo makakanta
samtang ang mga bata mag-
dula, sa dili pa o human sa
snack, o samtang ang mga
bata maghulat sa ilang mga
ginikanan. Maayo kini nga
paagi sa pagribyu sa miaging
mga leksyon.
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Panapos: Kini nga panapos
kadali ra, pananglitan: “Gusto
kong makita ang templo!”
Ako nasayud nga ang pamilya
mahimong mag-uban sa
hangtud.”

Mga finger puppet: Maayo
nga ideya ang paghipos sa
mga gihimong mga larawan,
mga finger puppet, mga dula,
ug ubang mga butang nga
imong giandam alang niini
nga mga leksyon. Magamit
usab nimo kini sa umaabut
nga mga leksyon o sa bisan
unsa nga panahon sa klase sa
nursery sa pagribyu sa mga
baruganan nga imong gitudlo
kaniadto.

MGA TIP SA
PAGTUDLO

Pagkolor: Awhaga ang mga
bata sa pagpakita sa ilang
mga kwentas ngadto sa ilang
mga pamilya. Makatabang
kini kanila sa paghinumdom
unsay ilang nakat-unan, ug
makahatag og kahigayunan sa
ilang mga ginikanan sa pag-
hisgot sa mga baruganan sa
leksyon uban kanila. (Tan-awa
sa Pagtudlo, Walay Labaw ka
Mahinungdanon nga Tawag,
167.)

Pamilya sa hangtud mag-uban
Pinaagi sa plano sa Amahan.

Dapita ang mga bata sa pagsulti og usab niini nga mga linya uban kanimo
sa hinay sa makadaghan nga higayon.

Panapos Sa lakbit ipakigbahin ang imong mga pagbati mahitungod sa templo.
Ipakigbahin ang imong pagpamatuod nga ang pamilya mahimong
mag-uban sa hangtud.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa panapos nga pag-ampo.

O P S Y O N A L  N G A  M G A  K A L I H O K A N

PAGPANGANDAM Alang sa mga balak o kanta-kanta nga kalihokan: Kopyaha ug guntinga
ang mga finger puppet sa pahina 59 o gamita ang mga puppet nga
imong gihimo alang sa opsyonal nga kalihokan sa leksyon 12. Kolori
ang mga puppet kon gusto.

Alang sa dula nga tag-an tag-an: Kopyaha ug guntinga ang mga hulag-
way sa pamilya sa pahina 51 o gamita ang mga hulagway nga imong
giandam alang sa leksyon 11. Pagdala og butang nga itabon sa mga
hulagway, sama sa habol o panapton. Kon mahimo, pagdala og litrato
sa usa ka templo sa inyong kwarto.

Alang sa kalihokan sa pagkolor: Kopyaha ug guntinga ang mga lingin
sa pahina 59 alang sa matag bata. Lambo o hilo ang ihigot sa duha ka
mga lingin aron makahimo og kwentas.

Kalihokan ginamit
ang Tudlo

Sultihi ang mga bata nga kita kinahanglang mangandam sa pag-adto sa
templo. Hangyoa sila sa paggunit sa lima ka mga tudlo,
ug tabangi sila nga isulat sa ilang mga tudlo ang lima ka
mga butang nga ilang mahimo nga makapangandam
sa pag-adto sa templo kon dako na sila (mag-ampo,
mosunod sa mga ginikanan, mohigugma sa uban,
mosimba, mosunod sa mga propeta, ug uban pa).
Kini nga kalihokan mas angay sa dagko nga mga bata.

Mga Balak o Kanta-
Kanta nga Kalihokan

Balika ang mga balak o kanta-kanta nga kalihokan sa
pahina “56, niining higayona ginamit ang mga finger
puppet.

Dula nga Tag-an Tag-an Ibutang ang mga hulagway sa pamilya sa salog tupad sa litrato sa templo
(kadtong imong gidala o sa pahina 58). Tabuni ang mga hulagway sa
habol o panapton. Tagoa ang usa sa mga puppet. Kuhaa ang panapton ug
pangutan-a ang mga bata sa pagtag-an kon unsa ang nawala. Dayon ibu-
tang og balik ang nawala nga hulagway ug sultihi ang mga bata nga ang
Langitnong Amahan gusto nga ang tanang mga pamilya mag-uban sa
kahangturan, nga walay usa nga mawala. Kini nga kalihokan mas angay
sa dagko nga mga bata.

Pagkolor Dapita ang mga bata sa pagkolor sa mga kwentas nga imong giandam.
Samtang sila nagkolor, palig-una ang baruganan nga tungod sa templo,
ang mga pamilya mahimong mag-uban sa kahangturan.
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MGA TIP SA
PAGTUDLO

Gugma: Paningkamuti ang
paghigugma sa mga bata sa
nursery. “Kon atong higug-
maon kadtong atong gitud-
loan, kita mag-ampo alang sa
matag usa kanila.... Atong
ipahaum ang atong pagtudlo
aron motubag sa ilang mga
panginahanglan, bisan kon
kini nagkinahanglan og
dugang nga panahon ug
paningkamot. Kita makamati-
kod nga sila wala motunga ug
pahalipayan kon sila anaa.
Motanyag kita og panabang
kon gikinahanglan” (Pagtudlo,
Walay Labaw ka Mahinungda-
non nga Tawag, 32).

P A S I U N A  A L A N G  S A  M A G T U T U D L O

Aron sa pag-andam sa imong kaugalingon nga espiritwal nga motudlo niini nga leksyon, palihug
basaha ug palandonga ang mosunod:

Ang Langitnong Amahan mihatag sa mga ginikanan nga adunay unang responsibilidad sa pagtudlo sa
ilang mga anak sa mga kasugoan, magsangkap sa ilang pisikal ug espiritwal nga mga panginahanglan,
ug manalipod kanila gikan sa kadaot. Miawhag Siya kanato sa pagtahud ug sa pagsunod sa atong mga
ginikanan, ug Siya mopanalangin kanato sa kasiguroan ug kalipay kon kita mobuhat sa ingon. (Tan-awa
sa Exodo 20:12; Mga Taga-Efeso 6:1–3; Mga Taga-Colosa 3:20; “Ang Banay: Usa ka Pamahayag ngadto
sa Kalibutan,” Ensign,Nob. 1995, 102.)

P A G P A N G A N D A M

• Pagdala og kopya sa Biblia. Markahi ang Mga Taga-Efeso 6:1 aron sayon
ra nimo kini nga mapakli.

• Markahi ang pahina 106 niini nga manwal aron sayon ra nimo kini
mapakli.

M G A  K A L I H O K A N  S A  P A G K A T - O N

Sugdi pinaagi sa kalihokan sa pagpundok. Alang sa mga ideya, tan-awa sa
pahina 3.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Mga aksyon Hangyoa ang mga bata sa paghimo og lima o unom ka mga aksyon, sama
sa pagbarug, pagpataas sa ilang mga kamot, pagtalikod, pagpakpak sa ilang
mga kamot, ug paglingkod. Dayga sila sa pagsunod kanimo.

Litrato Paguniti sa usa ka bata ang litrato nga anaa sa pahina 62. Itudlo ang
amahan, ug inahan diha sa litrato. Ipasabut nga ang amahan ug inahan
mihangyo sa mga anak nga motabang sa tanaman, ug ang mga anak mii-
ngon, “Ako mosunod.” Itudlo ang mga bata sa litrato ug ipasabut nga sila
nagtabang sa ilang mga ginikanan.

Kasulatan Sultihi ang mga bata nga makat-unan nato gikan sa mga kasulatan nga
ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo gusto nga kita mosunod sa
atong mga ginikanan. Ablihi ang Biblia sa Mga Taga- Efeso 6:1 ug basaha
ang, “Kamong mga anak kinahanglang managsugot kamo sa inyong mga
ginikanan diha sa Ginoo: kay buhat kini sa matarung.” Dapita ang mga
bata sa pagsulti, “Ako mosunod.” (Pahinumdom: Tingali ang ubang mga
bata gipadako sa mga apohan o sa ubang mga paryente. Pagmabination
sa mao nga mga kahimtang sa panahon sa leksyon.)

Kanta Dapita ang mga bata sa pagbarug. Kantaha o isulti ang mga pulong sa
“Quickly I’ll Obey” [Dali Ko nga Motuman] Children’s Songbook, 197
[Songbook sa mga Bata] ug buhata ang aksyon sa ubos. Dapita ang mga
bata sa pag-apil kanimo.

Kon tawgon kong mama, (itabon ang mga kamot sa ba-ba)
Daling motuman. (dagan og hilom sa gitindogan)
Buhaton ko ang maayo (iyangoyango ang ulo)
Sa adlawng’ tanan.

Kon tawgon kong papa, (itabon ang mga kamot sa ba-ba)
Daling motuman. (dagan og hilom sa gitindugan)
Buhaton ko ang maayo (iyangoyango ang ulo)
Sa adlawng tanan.

AKO MOSUNOD
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Langitnong Amahan, (gaksa ang kaugalingon)
Gimahal ako (padayon sa paggakos sa kaugalingon samtang ikaw

magtuyoktuyok)
Buhaton ko ang maayo (iyangoyango ang ulo)
Sa adlawng tanan.

Litrato Ipakita ang litrato ni Jesus sa pahina 106. Sultihi ang mga bata nga si
Jesus misunod sa Langitnong Amahan, ug Siya gusto nga kita mosunod
usab.

Panapos Ipakigbahin ang imong pagpamatuod nga kita magmalipayon kon kita
mosunod.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa panapos nga pag-ampo.

O P S Y O N A L  N G A  M G A  K A L I H O K A N

PAGPANGANDAM Kalihokan nga adunay butang nga gamiton:
Pagdala og kahon, basket, o laing sudlanan
nga adunay pipila ka mga butang nga maka-
hatag og panalipod, sama sa payong, sapatos,
kalo, kupo, o mga gwantis. Paningkamuti
nga ang matag bata adunay usa ka butang
nga gunitan.

Alang sa puppet nga kalihokan: Kopyaha
ug guntinga ang larawan sa pahina 63 nga
koloran sa matag bata. Ipapilit o i-tape kini
ngadto sa mga tukog o sa sako nga mga
papel aron mahimong mga puppet.

Role Play Isulti ug buhata ang mosunod uban sa mga bata:
Si Mommy miingon, “Pagsinina, palihug.” Magsinina kita (pagpaka-

aron-ingnon nga magsinina).
Miingon si Daddy, “Hilam-usi ang imong nawong, palihug.” Atong

hilam-usan ang atong mga nawong (pagpakaaron-ingnon nga nag-
hilam-os sa nawong).

Balika uban sa laing mga aksyon, sama sa “kan-a ang imong pamahaw,”
“katulog na,” ug uban pa. Dayga ang mga bata sa pagsunod.

Kalihokan ginamit
ang Butang

Paghangyo og usa ka bata nga mopili og mga butang gikan sa kahon ug
sulayi kini. Pakigsulti ngadto sa mga bata kon unsang matanga sa panali-
pod ang ikahatag nianang butanga (sama pananglit, ang sapatos dili maka-
pahugaw sa inyong tiil, ang mga payong makatabang nga dili kita mabasa
sa ulan o mainitan sa adlaw, ug uban pa). Ipasabut nga kining mga butanga
makapanalipod kanato; kita usab mapanalipdan ug magmalipayon kon kita
mosunod sa atong mga ginikanan.

Kalihokan ginamit
ang Puppet

Pakolori sa mga bata ang mga puppet nga imong giandam. Basaha ang
mosunod nga mga kahimtang (o paghimo og imoha). Human sa matag usa,
ipagamit sa mga bata ang ilang mga puppet sa pagtubag, “Ako mosunod.”

Si Mama moingon, “Pagbinuotan ngadto sa inyong igsoong babaye,
palihug.” Unsa ang inyong isulti?

Si Papa moingon, “Pangatulog na, palihug.” Unsa ang inyong isulti?
Si Lola moingon, “Manihapon na, palihug.” Unsa ang inyong isulti?
Ang titser moingon, “Mag-andam kita alang sa pag-ampo, palihug.”

Unsa ang inyong isulti?
Si Jesus miingon, “Maghigugmaay sa usag usa.” Unsa ang inyong

isulti?
Kini nga kalihokan angay alang sa mas dagko nga mga bata.

MGA TIP SA
PAGTUDLO

Ribyu: Inig gawas sa mga
bata sa klase sa nursery, taba-
ngi sila sa pagpasabut sa ilang
mga ginikanan unsay ilang
nakat-unan.

Ang Pagdayeg importante sa
mga bata. Mahigugmaon sila
ug gusto nga higugmaon ug
dawaton. Lig-una ang ilang
pagsalig ug ipakita ang imong
gugma alang kanila pinaagi sa
kinasingkasing nga pagdayeg sa
ilang mga paningkamot bisan
kanus-a kon mahimo.

Pag-ampo: Kon ang bata nag-
kinahanglan og tabang sa pag-
ampo, hunghungi siya og mubo,
simple nga pulong nga litukon.
Ang mas dagko nga mga bata
mahimong makaampo ginamit
ang ilang kaugalingong mga
pulong.
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MGA TIP SA
PAGTUDLO

P A S I U N A  A L A N G  S A  M A G T U T U D L O

Aron sa pag-andam sa imong kaugalingon nga espiritwal nga motudlo niini nga leksyon, palihug
basaha ug palandonga ang mosunod:

Ang Ginoo misugo, “Kamo mopasalamat sa Ginoo nga inyong Dios sa tanan nga mga butang” (D&P
59:7). Kinahanglang mopasalamat kita ngadto sa Dios sa daghang mga panalangin nga Iyang gihatag
kanato. Kinahanglang magpasalamat usab kita ngadto sa mga ginikanan, mga titser, mga higala, ug
sa uban kinsa mitabang kanato sa bisan unsa nga paagi. (Tan-awa usab sa Salmo 100:3–4.)

P A G P A N G A N D A M

• Basaha ang Lucas 17:11–19, ug pag-andam sa pagtingob sa istorya sa
10 ka mga sanglahon.

• Pagdala og kopya sa Biblia. Markahi ang Lucas 17:11–19 aron sayon ra
nimo kini nga mapakli.

M G A  K A L I H O K A N  S A  P A G K A T - O N

Sugdi pinaagi sa sa kalihokan sa panagpundok. Alang sa mga ideya,
tan-awa sa pahina 3.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Instruksyon sa Doktrina Sultihi ang mga bata nga ang Langitnong Amahan mihatag kanato
og daghang mga panalangin, sama sa atong mga lawas, mga tanom
ug mga hayop, sa atong mga pamilya, ug sa Simbahan. Ipasabut nga
atong mapakita ang atong gugma alang Kaniya pinaagi sa pagsulti og
“salamat kanimo” ug nga kita usab makaingon “salamat kanimo” sa
among pamilya ug mga higala ug ni bisan kinsa nga nakahimo og
kaayohan alang kanato.

Istorya sa Kasulatan Ipakita ang litrato sa pahina 66. Itudlo si Jesus ug ang mga tawo nga
masakiton. Ablihi ang Biblia sa Lucas 17:11–19 ug isaysay ang istorya
sa 10 ka mga sanglahon. Sa ubos mao ang usa ka ehemplo:

Dihay 10 ka mga tawo nga masakiton. Giayo sila ni Jesus ug mihimo
kanila nga mahimsog (itudlo si Jesus sa litrato). Silang tanan malipayon
kaayo (itudlo ang mga sanglahon diha sa litrato). Apan usa lamang ka
tawo ang miingon og “salamat” ngadto ni Jesus (itudlo ang mapasala-
maton nga sanglahon diha sa litrato). Makasulti kita og “salamat”
(dapita ang mga bata nga mosulti og “salamat”).

Litrato Ipakita ang larawan sa pahina 67. Sultihi ang mga bata nga kita mopakita
sa atong gugma sa Langitnong Amahan pinaagi sa pagpasalamat Kaniya
alang sa tanang mga butang nga Iyang gihatag kanato. Itudlo ang usa sa
mga larawan ug dapita ang mga bata sa paghimo og aksyon kalabut niana
nga aytem (sama sa pagpataas sa kamot ibabaw sa ilang mga ulo aron
maghimo og atop sa usa ka balay, magpakaaron-ingnon nga mamu-po
og prutas sa kahoy ug kan-on kini, magpakaaron-ingnon nga magsul-ob
og sapatos, ug uban pa). Balika alang sa matag larawan.

Kanta Kantaha o isulti ang mga pulong sa mga bersikulo 1 ug 2 sa “Thanks to
Our Father” [Salamat sa Atong Amahan] Children’s Songbook, 20
[Songbook sa mga Bata] ug buhata ang mga aksyon sa ubos. Dapita ang
mga bata sa pag-apil kanimo.

Salamat sa Amahan maoy among halad, (ikyugpos ang mga bukton)

AKO MAGMAPASALAMATON

Mga Kalihokan sa
Panagpundok: Ang mga
bata dili kuyawan kon adunay
naandang mga buluhaton ug
pamilyar nga pag-usab-usab
sa usa ka kalihokan ngadto sa
lain. Makatabang kini kanila
nga maminaw ug moapil.

Mga Istorya: Pagmabination
sa abilidad sa mga bata
sa pagsabut. Likaye ang
pagbinata o mga pulong
nga lisud kaayo. Pananglit,
gamita ang “mga tawo nga
masakiton kaayo” imbis “mga
sanglahon.”
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Kay tanang mga butang Iyang gihatag. (ilugway ang mga bukton)
Kamot ug tiil, mata ug ang dalunggan (itudlo ang mga mata, mga

dalunggan, ug mga tiil)
Sinina nga isul-ob, (itudlo ang mga sinina) mga pagkaon (pagpakaa-

ron-ingnon nga nagkaon)

Panapos Hangyoa ang mga bata sa pagsulti og “salamat.” Sa daklit ipakigbahin ang
imong mga pagbati sa pagpasalamat alang sa Langitnong Amahan ug ni
Jesukristo.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa panapos nga pag-ampo.

O P S Y O N A L  N G A  M G A  K A L I H O K A N

PAGPANGANDAM Alang sa mga kalihokan ginamit ang litrato: Pagdala og mga litrato sa
mga butang nga ikaw mapasalamaton, mahimo nimong gamiton ang
mga litrato niini nga manwal o sa mga magasin sa Simbahan, o
mahimo kang mag-drowing og imoha.

Alang sa kalihokan sa pagkolor ug sa dula sa pagpares-pares: Kopyaha
ang mga larawan sa pahina 67 nga koloran sa matag bata. Pagdala og
mga piraso sa papel o butang nga susama nga gamiton sa mga bata isip
mga marker alang sa matching game, pagdala og igo alang sa matag
bata nga adunay dili mominos upat ka mga marker.

Mga Balak o Kanta-
Kanta nga Kalihokan

Sultihi ang mga bata nga kita mapasalamaton sa Langitnong Amahan sa
atong mga lawas. Dapita ang mga bata nga mobarug ug mobuhat sa
mosunod nga mga balak o kanta-kanta nga kalihokan uban kaninyo.
Paghimo-himo og mga aksyon nga gisugyot sa mga pulong.

Hikapa ang imong mga mata, hikapa ang imong ilong,
Hikapa ang imong mga dunggan, hikapa ang imong mga tudlo sa tiil.
Ipataas pag-ayo ang inyong mga kamot,
Mas taas pa, ngadto sa panganud.
Ibutang ang mga kamot sa inyong buhok.
Lingkod sa hilom sa inyong lingkuranan.

Itudlo ang inyong ba-ba ug sulti, “Mapasalamaton ako sa akong ba-ba.”
Ipasulti pag-usab sa mga bata ang mga pulong ug ang aksyon. Balika alang
sa mga mata, ilong, mga dalunggan, mga kamot, ug mga tiil. Dapita ang
mga bata sa pagsugyot og mga butang nga sila mapasalamaton, ug balika
pagsulti ang mga butang nga ilang gihisgutan.

Mga Litrato Ipakita sa mga bata ang mga litrato nga imong gidala ug ipasabut sa lak-
bit ngano nga ikaw mapasalamaton niining mga butanga. Dapita ang mga
bata sa paghingalan og butang nga sila mapasalamaton.

Pagkolor Pakolori sa mga bata ang kopya sa pahina 67. Samtang
sila nagkolor, itudlo ang mga detalye diha sa mga litrato
ug ipasabut ngadto sa mga bata unsay ilang gikoloran.
Basaha ang mga pulong nga anaa sa larawan ngadto
kanila.

Dula nga Pagpares-Pares
[Matching Game]

Hatagi ang matag bata og upat ka gagmayng
piraso sa papel. Ipakita ang mga larawan nga
anaa sa pahina 67, itudlo ang larawan sa
pamilya, ug basaha ang kapsyon ngadto sa mga bata. Dapita ang mga bata
sa pagbutang og piraso sa papel diha sa pamilya sa ilang kaugalingong
kopya. Dapita sila sa pagsulti og usab sa pulong nga anaa diha sa larawan
dungan kanimo. Balika kini nga kalihokan alang sa ubang mga larawan.

MGA TIP SA
PAGTUDLO

Pagbalik-balik makatabang
sa mga bata nga makat-on,
ug kini makalingaw kanila.
Gusto silang makadungog og
mga butang nga balik-balikon.
Makat-unan nila ang mubo
nga mga pulong nga mabalik-
balik ug matag-anan.

Gagmay nga mga bata dili
tingali molahutay sa tibuok lek-
syon. Hinoon, uban sa gugma
ug pag-awhag, ikaw makatudlo
kanila sa pagsunod unsay
imong gibuhat. Tabangi sila nga
mosulti “salamat” sa tukmang
higayon. Ang imong ehemplo
maoy imong labing importante
nga himan sa pagtudlo. Ang
mga bata makakat-on og mga
kinaiya, pamatasan, ug pinulo-
ngan sa pag-obserbar kanimo.
(Tan-awa sa Pagtudlo, Walay
Labaw ka Mahinungdanon nga
Tawag, 109.)
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MGA TIP SA
PAGTUDLO

Mga Istorya: Ang mga bata
makat-on sa pagsunod-sunod.
I-istorya pag-usab ang mga
istorya nga nagustuhan sa mga
bata sa bisan unsa nga pana-
hon sa klase sa nursery. Usa
kini ka makalingaw nga paagi
sa pagribyu uban sa mga bata
unsay ilang nakat-unan.

P A S I U N A  A L A N G  S A  M A G T U T U D L O

Aron sa pag-andam sa imong kaugalingon nga espiritwal nga motudlo niini nga leksyon, palihug
basaha ug palandonga ang mosunod:

Kon kita makabuhat og dili maayo o makahimo og sayop, kinahanglang dawaton nato ang atong
kasaypanan ug maningkamot sa pag-usab niini (tan-awa sa Santiago 5:16). Ang atong pagkaandam sa
pagpaubos sa atong mga kaugalingon ug mangayog pasaylo makapahumok sa mga kasingkasing ug
makapaandam kanato sa pagduol ngadto ni Kristo (tan-awa sa 3 Nephi 12:23–24).

P A G P A N G A N D A M

• Markahi ang pahina 106 niini nga manwal aron sayon ra nimo kini
mapakli.

• Basaha ang 1 Nephi 17:7–8, 17–19, 49–55; 18:1. Pangandam sa pag-
summarize sa lakbit sa istorya ni Nephi ug sa iyang mga igsoong lalaki
sa pagbuhat og barko.

M G A  K A L I H O K A N  S A  P A G K A T - O N

Sugdi pinaagi sa kalihokan sa panagpundok. Alang sa mga ideya, tan-awa
sa pahina 3.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Litrato Ipakita ang litrato ni Jesukristo nga anaa sa pahina 106. Sultihi ang mga
bata nga si Jesus mitudlo kanato unsaon nga magmalipayon. Ipasabut
nga ang pagsulti og mabination nga mga pulong makapalipay kanato ug
makapalipay kini sa uban; kon makahimo kita og sayop o nakabuhat og
butang nga dili maayo, kinahanglan natong gamiton kining mabination
nga mga pulong: “Pasayloa ko.” Dapita ang mga bata sa pagsulti,
“Pasayloa ko.”

Kanta Kantaha o isulti ang mga pulong sa koro nga “I’m Trying to Be Like
Jesus” [Maninguha Ko Pagsunod ni Jesus] Children’s Songbook, 78–79
[Songbook sa mga Bata] ug buhata ang mga aksyon sa ubos. Dapita ang
mga bata sa pag-apil kanimo.

Higugmaon ta ang usag usa. (gaksa ang kaugalingon ug liso-liso)
Ug ang kaayo ipakita ta. (iyango-yango ang ulo)
Pagbinuotan sa buhat ug sulti, (gaksa ang kaugalingon ug liso-liso)
Kay sugo man Niya kini. (iyango-yango ang ulo)

Istorya sa Kasulatan Ipakita ang litrato ni Nephi nga nagbuhat og barko sa pahina 70 ug isay-
say ang istorya ni Nephi ug sa iyang mga igsoong lalaki nga nagbuhat og
barko. Sa ubos mao ang usa ka ehemplo:

Kini si Nephi (itudlo si Nephi sa sentro sa litrato). Ang Ginoo misulti ni
Nephi sa pagbuhat og barko. Ang barko usa ka dakong sakayan (itudlo
ang barko diha sa litrato). Kini ang mga igsoong lalaki ni Nephi (itudlo
sila diha sa litrato). Ang uban kanila misulti og dili maayo ngadto ni
Nephi ug dili motabang kaniya sa pagbuhat og barko. Gibati og kaguol
si Nephi (sultihi ang mga bata nga magpakaaron-ingnon nga naguol).
Sa wala madugay ang mga igsoong lalaki ni Nephi nagbasol ug mita-
bang kaniya sa pagbuhat og barko. Dayon ang tanan malipayon na usab
(sultihi ang mga bata nga magpakaaron-ingnon nga malipayon).

AKO MOINGON NGA
“PASAYLOA KO”

Mga kanta: Aron sa pagtabang
sa mga bata nga makat-on og
kanta, kanta og mubo nga mga
pulong ug hangyoa ang mga
bata sa pagsunod kanimo.
Dayon ipasunod nila ang tibuok
linya ug dayon ang tibuok
kanta.
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Pagdrama Ang pagdrama
og mga istorya gikan sa mga
kasulatan makatabang sa
mga bata nga makasabut ug
makahinumdom unsay imong
gitudlo kanila. (Tan-awa sa
Pagtudlo, Walay Labaw ka
Mahinungdanon nga Tawag,
166–67.)

MGA TIP SA
PAGTUDLO

Mga kapanguhaan: Gamit
lamang og mga kapanguhaan
nga hinimo sa Simbahan diha
sa klase sa nursery. Kon ikaw
nagkinahanglan og dugang pa
nga buhaton sa mga bata,
pagpili og mga istorya, mga
dula, mga puppet, o mga kali-
hokan sa pagkolor gikan niini
nga manwal o gikan sa mga
magasin sa Simbahan. Imong
magamit kini nga mga kaliho-
kan kutob sa gusto nimo, ug
ikaw makatudlo og leksyon
duha o tulo ka semana nga
magsunod.

Pagbalik-balik: Kon ang mga
bata makadungog og pulong
nga gibalik-balik makadag-
han, mahimo kining kabahin
sa ilang bokabularyo sa pag-
paminaw. Kon sila mosulti sa
pulong sa makadaghan,
mahimo kining kabahin sa
ilang bokabularyo sa pagsulti.

Pahinumdumi ang mga bata nga kon kita moingon og, “Pasayloa ko,”
kita magmalipayon ug makatabang sa uban nga magmalipayon. Dapita
ang mga bata sa pagsulti, “Pasayloa ko.”

Pagdrama Sultihi ang mga bata nga magpakaaron-ingnon nga motabang ni Nephi
nga mobuhat og barko—moputol sa kahoy, modala niini ngadto sa bayba-
yon, molansang sa kahoy, ug mobira sa mga layag. Paghimo og mga
mosyon, mga tingog, ug mga lihok aron sa pagtabang sa mga bata
nga moapil.

Panapos Ipakigbahin ang imong pagpamatuod nga kita magmalipayon kon kita
moingon og, “Pasayloa ko.”

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa panapos nga pag-ampo.

O P S Y O N A L  N G A  M G A  K A L I H O K A N

PAGPANGANDAM Alang sa dula nga tag-an tag-an: Paghimo og kopya sa pahina 71,
ug guntinga ang usa sa mga lingin. Kolori kini
kon gusto. Pagdala og tulo ka mga panyo o
gagmay nga mga piraso sa panapton.

Alang sa kalihokan ginamit ang pulseras:
Kopyaha ug guntinga ang mga lingin sa
pahina 71 aron ang matag bata adunay usa.
Higti og lambo ang tumoy sa matag usa
aron mahimong pulseras o kwentas alang
sa matag bata.

Dula nga Tag-an Tag-an Ibutang ang tulo ka mga panyo diha sa
salog. Patabuni sa mga bata ang ilang
mga mata samtang imong tagoan ang
nawong nga imong gigunting ilawom
sa mga panyo. Papulipuliha ang mga bata
sa pag-ukab og panyo hangtud ilang makita
ang nawong. Dayon basaha ang kapsyon ngadto
kanila ug dapita sila sa pagsulti og usab niini
dungan nimo. Balika ang dula hangtud ang matag bata nga gusto makaa-
pil nakahimo na.

Mga istorya Pagsaysay og simple nga mga istorya sa pagtabang sa mga bata nga
moingon, “Pasayloa ko,” sama sa:

• Usa ka batang babaye mikuha sa dulaan sa iyang igsoong lalaki.
Naguol siya (pamug-uta ang mga bata). Dayon siya miingon,
“Pasayloa ko” ug iuli ang dulaan (pasultiha ang mga bata,
“Pasayloa ko”). Ang iyang igsoong lalaki nalipay! (papahiyoma
ang mga bata).

• Usa ka batang lalaki nga nagdagan ug nakadasmag sa iyang igso-
ong babaye. Ang iyang igsoong babaye naguol (pamug-uta ang
mga bata). Dayon miingon siya “Pasayloa ko” (pasultiha ang
mga bata, “Pasayloa ko”). Nalipay ang iyang igsoong babaye!
(papahiyoma ang mga bata).

Balika sa ubang mga ehemplo.

Mga Pulseras Hatagi ang matag bata og pulseras o kwentas nga masul-ob. Basaha
ngadto nila ang mga pulong nga anaa sa larawan.
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Ang pagpaambit sa kasaga-
ran lisud alang sa gagmay nga
mga bata. Makat-on sila gikan
sa imong ehemplo. Sa pana-
hon sa leksyon ug sa tibuok
klase sa nursery, ipakita kanila
giunsa nimo sa pagpaambit ug
ipabuhat kini kanila. (Tan-awa
sa Pagtudlo, Walay Labaw ka
Mahinungdanon nga Tawag,
168.) Kon sila magduha-duha,
ipakita lamang pag-usab
kanila, nga dili mamugos
kanila nga mopaambit.

P A S I U N A  A L A N G  S A  M A G T U T U D L O

Aron sa pag-andam sa imong kaugalingon nga espiritwal nga motudlo niini nga leksyon, palihug
basaha ug palandonga ang mosunod:

Tinuod nga mga sumusunod ni Jesukristo nailhan kanunay sa ilang pagkaandam sa pagpaambit
unsay anaa kanila ngadto sa uban (tan-awa, pananglit sa, Mga Buhat 2:44–45; Mosiah 18:28;
4 Nephi 1:3). Pinaagi sa pagpaambit sa atong mga panalangin niadtong nagkinahanglan, kita miila
nga kini nga mga panalangin gikan sa Dios, ug kita nagpakita sa atong gugma alang sa Iyang tanang
mga anak.

P A G P A N G A N D A M

Pagdala og simple nga butang nga imong magamit sa pagpakita og pagpa-
ambit (makagamit usab ikaw og butang nga anaa sa klasrom sa nursery,
sama sa dulaan o libro).

M G A  K A L I H O K A N  S A  P A G K A T - O N

Sugdi pinaagi sa kalihokan sa panagpundok. Alang sa mga ideya, tan-awa
sa pahina 3.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Kanta Kantaha o isulti ang mga pulong sa koro sa “I’m Trying to Be like Jesus
[Maninguha Ko Pagsunod ni Jesus] Children’s Songbook, 78–79 [Songbook
sa mga Bata] ug buhata ang mga aksyon sa ubos. Dapita ang mga bata sa
pag-apil kanimo.

Higugmaon ta ang usag usa. (gaksa ang kaugalingon ug liso-liso)
Ug kaayo ipakita. (iyango-yango ang ulo)
Pagbinuotan sa buhat ug sulti, (gaksa ang kaugalingon ug liso-liso)
Kay sugo man Niya kini. (iyango-yango ang ulo)

Sultihi ang mga bata nga ang Langitnong Amahan gusto nga kita magbi-
nuotan sa usag usa. Ipasabut nga kon kita mopaambit, kita nagbinuotan.

Pagpakita Sultihi ang mga bata nga ikaw magpraktis og pagpaambit. Ipakita kanila
kon unsaon sa pagpaambit pinaagi sa pag-ingon, “Ako mopaambit” sam-
tang ikaw mohatag sa laing mga lider sa nursery sa butang nga imong
gidala. Ipasabut ang kalipay nga moabut tungod sa pagpaambit. Dapita
ang mga bata sa pagsulti, “Ako mopaambit.”

Mga Litrato Ipakita ang unang litrato sa pahina 74. Itudlo ang babaye sa wala ug sul-
tihi ang mga bata nga kini nga babaye adunay monyeka nga ganahan nga
duwaan; inig anha sa iyang amiga aron makigdula, moingon ang batang
babaye, “Ako mopaambit sa akong monyeka kanimo.” Ipasabut nga silang
duha malipayon. Dapita ang mga bata sa pagsulti, “Ako mopaambit.”

Ipakita ang ikaduhang litrato sa pahina 74. Itudlo ang batang lalaki sa tuo
ug sultihi ang mga bata nga kini nga batang lalaki gustong magdula sa
iyang mga dulaan; inig anha sa iyang amigo aron makigdula, moingon
ang batang lalaki, “Ako mopaambit sa akong mga dulaan kanimo.”
Ipasabut nga silang duha malipayon. Dapita ang mga bata sa pagsulti,
“Ako mopaambit.”

AKO MOPAAMBIT

MGA TIP SA
PAGTUDLO
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MGA TIP SA
PAGTUDLO

Paghimo og mga kopya: Kon
ikaw walay magamit nga copy
machine, mahimo nimong
butangan og piraso sa papel
ang ibabaw sa larawan ug
palut-an kini ginamit ang lapis
o ballpen. Ayaw kabalaka nga
dili malut-an ang tanang
detalye, palut-i lamang ang
nalatid ug igong detalye aron
sa pag-ila sa mga larawan.

Dula sa cube: Kon ikaw adunay
daghang mga bata sa imong
klase sa nursery, ikaw na lang
ang mopaligid sa cube matag
higayon kay sa papulipulihon
ang mga bata.

Mga balak o kanta-kanta
nga kalihokan: Malingaw
ang mga bata sa mga balak
ug mga kanta uban sa simple
nga mga aksyon. Ikaw maka-
gamit sa gitugutan sa
Simbahan nga mga balak o
kanta-kanta nga kalihokan
aron sa pagtabang sa mga
bata nga mobati nga giabi-
abi, andam nga moampo,
mokat-on sa mga baruganan
sa ebanghelyo, o moapil sa
usa ka leksyon.

Kanta Kantaha o isulti ang mosunod nga mga pulong sa “Fun to Do”
[Makalingaw nga Buhaton] Children’s Songbook, 253 [Songbook sa mga
Bata] samtang ikaw magpakaaron-ingnon nga mopaambit sa mga bata.
Dapita ang mga bata sa pag-apil kanimo.

Pagpaambit makalingaw,
Makalingaw nga buhaton!
Pagpaambit makalingaw,
Makalingaw nga buhaton!

Panapos Sultihi ang mga bata sa kalipay nga imong gibati kon ikaw mopaambit.
Ipasabut nga ang Langitnong Amahan mobati usab og kalipay kon kita
mopaambit.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa panapos nga pag-ampo.

O P S Y O N A L  N G A  M G A  K A L I H O K A N

PAGPANGANDAM Alang sa kalihokan ginamit ang larawan: Kopyaha ang mga larawan sa
pahina 75 alang sa matag bata.

Alang sa dula sa cube: Kopyaha ug guntinga ang mga larawan sa pahina
75. Kolori kini kon gusto. Pil-a subay sa tuldok-tuldok nga mga linya,
ug i-tape o ipapilit ang mga tabs aron makahimo og usa ka cube.

Larawan Ipakita ang larawan sa pahina 75 ug hatagi ang matag bata og kopya sa
larawan. Itudlo ang litrato sa nagpahiyom nga batang lalaki ug ipasabut
nga kita makapaambit sa atong mga pahiyom. Dapita ang mga bata sa
pagtudlo sa nagpahiyom nga batang lalaki sa ilang mga kopya. Balika
alang sa laing mga larawan.

Dula sa Cube Ipaligid ang cube nga imong gihimo. Pabuhata ang mga bata og simple
nga mga aksyon nga motakdo sa litrato sa ibabaw sa
cube. Dayon dapita ang mga bata sa pagsulti uban
kanimo, “Akong ipaambit ang akong [mga pahi-
yom, mga dulaan, pagkaon, ug uban pa].” Kon
ang kilid nga adunay mga pulong nga “Ako
Mopaambit” mogawas, papakpaka ang mga bata
ug moingon, “Ako mopaambit.” Balikbalika
hangtud ang matag bata nakaturno sa pagpaligid sa
cube.

Mga Balak o Kanta-
Kanta nga Kalihokan

I-recite ang mosunod nga kalihokan ug dapita ang mga bata sa pag-apil
kanimo.

Gusto kong mosunod ni Jesus,
Pagbinuotan ug pagmahigugmaon usab. (gaksa ang kaugalingon)
Akong ipaambit ang akong mga pahiyom; (itudlo ang ba-ba ug

pahiyom)
Akong ipaambit ang akong mga dulaan. (Pagpakaaron-ingnon nga

mohatag og dulaan)
Mao kana ang Iyang gusto nga akong buhaton.

Ako Mopa-ambit.

Ako mopaambit 

og pagkaon.
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MGA TIP SA
PAGTUDLO

Pagpangandam: “Samtang
kita motudlo sa ebanghelyo,
kinahanglang moila kita nga
ang Espiritu Santo mao ang
tinuod nga magtutudlo. Ang
atong pribilihiyo mao nga
mahimong instrumento aron
ang Espiritu Santo makatudlo,
makapamatuod, makahupay,
ug makadasig. Busa kina-
hanglang mahimo kitang
takus nga modawat sa
Espiritu…. Samtang ikaw
mag-andam sa imong kauga-
lingon sa espiritwal nga paagi
ug moila sa Ginoo sa imong
pagtudlo, ikaw mahimong
instrumento sa Iyang mga
kamot. Ang Espiritu Santo
mopalambo sa inyong mga
pulong uban sa gahum”
(Pagtudlo, Walay Labaw
ka Mahinungdanon nga
Tawag, 41).

P A S I U N A  A L A N G  S A  M A G T U T U D L O

Aron sa pag-andam sa imong kaugalingon nga espiritwal nga motudlo niini nga leksyon, palihug
basaha ug palandonga ang mosunod:

Ang paghigugma sa uban, bisan kadtong lahi kay kanato, mao ang usa sa labing importante nga mga
paagi nga kita makasunod sa Manluluwas nga si Jesukristo (tan-awa sa Juan 13:34–35). Atong mapa-
kita ang atong paghigugma alang sa uban pinaagi sa pagbinuotan ngadto kanila, pagpaminaw kanila,
paghupay kanila, ug pagserbisyo kanila. (Tan-awa sa Mateo 25:34–40; Mosiah 18:8–9.)

P A G P A N G A N D A M

• Basaha ang Lucas 10:25–37, ug pag-andam sa pag-istorya sa maayo
nga Samarianhon sa simple kaayo.

• Pagdala og kopya sa Biblia.
• Markahi ang pahina 74 niini nga manwal aron sayon ra nimo kini

mapakli.

M G A  K A L I H O K A N  S A  P A G K A T - O N

Sugdi pinaagi sa kalihokan sa panagpundok. Alang sa mga ideya, tan-awa
sa pahina 3.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Mga Litrato Ipakita ang mga litrato sa pahina 74. Ipasabut nga ang mga bata niini nga
mga litrato nagbinuotan sa pagdula sa usag usa. Kon kita nagbinuotan sa
usag usa, atong gipakita kanila ang gugma.

Kanta Kantaha o isulti ang mga pulong sa “Jesus Said Love Everyone” [Si Jesus
Miingon Higugmaa ang Tanan] Children’s Songbook, 61 [Songbook sa
mga Bata] ug buhata ang mga aksyon sa ubos. Dapita ang mga bata sa
pag-apil kanimo.

Higugmaa ang tanan; (ilugway ang mga bukton)
Jesus miingon.
Puno sa gugma, (ibutang ang kamot ibabaw sa kasingkasing)
Mao ‘sab sila. (gaksa ang kaugalingon)

Istorya sa Kasulatan Ipakita ang litrato sa maayo nga Samarianhon sa pahina 78. Ablihi ang
Biblia ug sultihi ang mga bata nga ikaw mopaambit og istorya nga giis-
torya ni Jesus mahitungod sa paghigugma sa uban. Ginamit ang simple
nga pinulongan, i-istorya ang maayo nga Samarianhon. Sa ubos ang usa
ka ehemplo:

Usa ka adlaw niana dihay usa ka tawo nga naghigda sa yuta (itudlo ang
naangol nga tawo diha sa litrato). Samdan siya. Duha ka tawo ang miagi.
Nakakita sila kaniya, apan wala sila motabang. Ang ikatulong tawo miabut
(itudlo ang maayo nga Samaritano diha sa litrato). Iyang nakita ang
tawo nga naghigda sa yuta, ug siya mitabang kaniya. Nagpakita siya og
paghigugma.

Role Play Sultihi ang mga bata nga si Jesus miingon nga kita kinahanglan usab
nga mopakita og paghigugma. Dapita sila nga magpakaaron-ingnon nga
manglakaw, ug hatagi sila og mga kahigayunan nga magpakaaron-ingnon
nga mopakita og paghigugma sa uban. Pananglitan:

AKONG HIGUGMAON ANG UBAN

Kasulatan: Gamita ang mga
kasulatan samtang magtudlo
ikaw sa mga bata. Kon ikaw
mosaysay og istorya gikan sa
mga kasulatan, itudlo ang dapit
diha sa mga kasulatan diin
makita ang istorya. Tudloi ang
mga bata nga mopasalamat ug
motahud sa mga kasulatan.
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Pagkolor: Ang gagmay nga
mga bata tingali dili maka-
himo sa pagkolor sa sulod sa
mga linya. Interesado lamang
tingali sila sa paghimo og usa
ka marka o duha sa pahina.
Komentaryohi ang ilang mga
paningkamot sa maayong
paagi nga dili mosugo kanila
sa pagkolor nianang paagiha.
Ang katuyoan sa mga larawan
niini nga manwal mao ang
paghatag sa mga bata og bis-
wal nga representasyon sa
mga baruganan sa leksyon.

Panapos: Pahiyom samtang
imong sultihan ang mga bata
nga gihigugma nimo sila. Tan-
awa ang ilang mga mata. Ang
ekspresyon sa imong nawong
ug ang imong mga aksyon
maoy mosulti sa mga bata
labaw pa kay sa imong mga
pulong.

MGA TIP SA
PAGTUDLO

Manglakaw kita (lakaw lang sa gitindogan). Tan-awa, anaay amigo nga
nadagma. Atong tabangan ang atong amigo nga makabarug (pagpaka-
aron-ingnon nga motabang sa amigo nga makabarug). Padayon kita
sa paglakaw. Atong nakita ang usa ka higala nga giuhaw. Atong hatagan
ang atong amigo og mainom nga tubig (pagpakaaron-ingnon nga
mohatag og mainom). Mopadayon kita sa paglakaw. Atong nakita ang
atong mama ug papa. Atong gakson sila ug moingon, “Gimahal ko
kamo” (gaksa ang kaugalingon ug sulti, “gihigugma ko ikaw”).

Panapos Sultihi sa sinsero ang mga bata nga gihigugma nimo sila. Sultihi sila nga
ikaw mobati og dakong kalipay kon ikaw makapakita og paghigugma sa
uban.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa panapos nga pag-ampo.

O P S Y O N A L  N G A  M G A  K A L I H O K A N

PAGPANGANDAM Alang sa kalihokan ginamit ang kasulatan: Pagdala og kopya sa Biblia.
Markahi ang Juan 15:12 aron sayon ra nimo kini nga mapakli.

Alang kalihokan sa pagkolor ug sa kalihokan sa kasingkasing: Kopyaha
ang mga larawan sa pahina 79 nga koloran sa matag bata.

Kasulatan Sultihi ang mga bata nga atong nakat-unan sa mga kasulatan nga si Jesus
mitudlo kanato sa paghigugma sa usag usa. Basaha ang Juan 15:12 ug
buhata ang mga aksyon sa ubos. Dapita ang mga bata sa pag-apil kanimo.

Kini ang akong kasugoan,
Nga maghigugmaay sa usag usa, (ibutang ang duha ka mga kamot

diha sa kasingkasing) sama sa akong paghigugma kaninyo. (ilugway
ang mga bukton)

Pagkolor Pakolori sa mga bata ang kopya sa larawan sa pahina 79.
Samtang nagkolor, tabangi sila nga makasabut nga
kitang tanan mga anak sa Dios ug espesyal ang matag
usa kanato. Pahinumdumi sila nga ang Langitnong
Amahan ug si Jesus gusto nga atong higugmaon
ang tanan.

Kalihokan sa
Kasingkasing

Basaha ang mosunod nga mga ehemplo (o pag-
himo og imoha), ug pangutana, “Nagpakita ba
kini og gugma?” Human sa matag ehemplo, sultihi ang mga bata sa
pagpataas sa ilang papel nga kasingkasing ug moingon, “Gugma.”

Kon ikaw motabang sa paglimpyo.
Kon ikaw moingon og “palihug” ug “salamat.”
Kon ikaw mopaambit sa imong dulaan.
Kon ikaw motabang sa uban nga naangol.

Dayga ang mga bata tungod sa pag-apil. Kini nga kalihokan angay alang
sa mas dagko nga mga bata.
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P A S I U N A  A L A N G  S A  M A G T U T U D L O

Aron sa pag-andam sa imong kaugalingon nga espiritwal nga motudlo niini nga leksyon, palihug
basaha ug palandonga ang mosunod:

Ang atong Langitnong Amahan gusto nga kita magmalipayon; ang plano nga Iyang gihimo alang
kanato sa kasagaran gitawag nga “mahinungdanon nga plano sa kalipay” (Alma 42:8). Bisan og ang
kalisdanan usa ka importante nga bahin sa kinabuhi, makapili kita nga magbaton og positibo nga
panglantaw, ug ang atong malipayon nga kinaiya makatabang sa uban nga mas magmalaumon usab.

M G A  K A L I H O K A N  S A  P A G K A T - O N

Sugdi pinaagi sa kalihokan sa panagpundok. Alang sa mga ideya, tan-awa
sa pahina 3

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Istorya Pagunite sa usa ka bata ang litrato sa pahina 82. Isaysay ang mosunod
nga istorya:

Si Maria ug ang iyang mama nanglakaw (itudlo si Maria ug si Mama
diha sa litrato). Ang ubang mga tawo nga ilang naagian nagkusmod
(hangyoa ang mga bata sa pagmug-ot). Si Maria nangutana ni Mama,
“Ngano nga ang mga tawo magul-anon?” Si Mama miingon, “Wala ako
makahibalo, apan tingali makapahiyom kita kanila ug motabang kanila
nga magmalipayon.”
Samtang sila naglakaw, nakakita si Maria og usa ka babaye nga nagla-
kaw padulong kanila. Mipahiyom si Maria sa iyang pinakadako nga
pahiyom (dapita ang mga bata sa pagpahiyom sa ilang pinakadako
nga pahiyom). Sa dihang ang babaye nakakita sa malipayong nawong
ni Maria, mipahiyom usab siya. Miingon si Maria, “Nahimo gyud!”
Miingon si Mama, “Kon kita mopili nga magmalipayon, makatabang
kini sa uban nga magmalipayon usab.”

Hangyoa ang mga bata sa pagpahiyom alang kanimo. Sultihi sila nga ang
ilang mga pahiyom makatabang sa uban nga mobati nga malipayon.
Hangyoa ang mga bata sa pagsulti og “malipayon.”

Kanta Kantaha o isulti ang mga pulong sa “Smiles” [Mga Pahiyom] Children’s
Songbook, 267 [Songbook sa mga Bata] ug buhata ang mga aksyon sa
ubos. Dapita ang mga bata sa pag-apil kanimo.

Kon ikaw magmug-ot na, (iduot paubos ang daplin sa ba-ba aron
magmug-ot)

Ayaw dugaya. (ilingo-lingo ang ulo)
Kini dayon balihon
Unya ipahiyom. (iduot pataas ang daplin sa ba-ba aron makapahiyom)
Pagmug-ot makadaot. ((bitara sa ubos ang daplin sa ba-ba aron mag-

mug-ot)
Ipahiyom kini. (iduot ang daplin sa ba-ba aron makapahiyom)
Kalibutan magmatahum
Kon magpahiyom. (iyango-yango ang ulo)

Dula Pabaruga ang mga bata nga magporma og lingin. Sultihi sila nga ikaw
magpraktis nga mopaambit og mga pahiyom. Barug sa atubangan sa usa
ka bata ug pahiyom kaniya. Dapita ang mga bata sa pagpahiyom. Dayon

AKO MAHIMONG 
MAGMALIPAYON

MGA TIP SA
PAGTUDLO

Mga kanta: Ang mga bata
ganahan sa mga butang nga
ilang nakita ug nadungog kani-
adto. Kantaha ang mga kanta
niini nga leksyon o sa miaging
mga leksyon sa bisan unsang
panahon sa klase sa nursery.
Kini nga ribyu makatabang
kanila nga makat-on sa mga
kanta ug mahinumdom sa mga
baruganan sa ebanghelyo nga
imong gitudlo.

Dula: Sa bisan unsa nga kali-
hokan, ipahaum kini nga dula
sa gidak-on sa imong nursery.
Kon ikaw adunay daghang mga
bata, ikaw mahimong mopaam-
bit og pahiyom sa duha o tulo
ka mga bata matag higayon.
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sulti, “Atong ipaambit ang atong mga pahiyom.” Gunite sa kamot ang
bata, duol ngadto sa laing bata, ug pahiyom. Dapita ang bag-ong bata sa
paggunit sa mga kamot sa unang bata ug mopaambit og mga pahiyom sa
laing bata. Ipadayon hangtud ang tanang mga bata nagginunitay na sa
mga kamot.

Panapos Sultihi ang mga bata nga kon kita mopili nga magmalipayon, kita maka-
tabang sa uban nga magmalipayon usab. Dapita ang mga bata sa pagsulti,
“Ako magmalipayon!”

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa panapos nga pag-ampo.

O P S Y O N A L  N G A  M G A  K A L I H O K A N

PAGPANGANDAM Alang sa kalihokan sa pagribyu: Markahi ang pahina 67 niini nga manwal
aron sayon ra nimo kini mapakli. Pagdala og mga litrato sa mga butang
nga ikaw mapasalamaton, mahimo nimong gamiton ang mga litrato
niini nga manwal o sa mga magasin sa Simbahan, o ikaw mahimong
mag-drowing og imoha.

Alang sa kalihokan ginamit ang larawan: Kopyaha ang mga larawan sa
pahina 83 alang sa matag bata.

Kanta Kantaha o isulti ang mga pulong sa “If You’re Happy” [Kon Ikaw
Malipayon] Children’s Songbook, 266 [Songbook sa mga Bata] ug buhata
ang mga aksyon sa ubos. Dapita ang mga bata sa pag-apil kanimo.

Kon ikaw malipayon, mopakpak ka. (pakpak, pakpak)
Kon ikaw malipayon, mopakpak ka. (pakpak, pakpak)
Kon ikaw malipayon,
Makita sa imong nawong. (pahiyom; itudlo ang nawong)
Kon ikaw malipayon, mopakpak ka. (pakpak, pakpak)

Balika, pulihan ang “pakpak” sa laing mga aksyon, sama sa “tuyoktuyok,”
“pikpika ang tuhod,” ug uban pa.

Mga Balak o Kanta-
Kanta nga Kalihokan

I-recite ang mosunod nga mga balak o kanta-kanta nga kalihokan ug
dapita ang mga bata sa pag-apil kanimo:

Ang pahiyom makapatakod. (iduot ang daplin sa ba-ba aron makapa-
hiyom)

Ug kon ako maguol, (iduot ang daplin sa ba-ba aron magmug-ot)
Ako maningkamot nga mopahiyom, (iduot ang daplin sa ba-ba aron

makapahiyom)
Ug dayon ako mibati og kalipay! (ibutang ang duha ka kamot sa

kasingkasing)

Ribyu Balika ang duha ka mga kalihokan sa litrato gikan sa leksyon 15 (mga
pahina 64 ug 65). Ipasabut nga ang paghinumdom sa tanang talagsaong
mga butang nga gihatag sa Langitnong Amahan makatabang kanato nga
magmalipayon.

Larawan Hatagi ang matag bata og kopya sa nagpahiyom-nagmug-ot nga nawong
nga anaa sa pahina 83. Dapita ang mga bata nga motan-aw sa ilang mga
litrato samtang imong kantahon pag-usab ang kanta nga “Mga Pahiyom.”
Tabangi sila nga mousab sa ilang mga nawong gikan sa pagmug-ot
ngadto sa nagpahiyom sa saktong panahon sa kanta.

MGA TIP SA
PAGTUDLO

Opsyonal nga mga kaliho-
kan: Aron magpadayon ang
interes sa mga bata ug aktibong
moapil, gamita ang lain-laing
mga pamaagi sa pagtudlo, puli-
pulihon ang mga istorya inuba-
nan sa pagpanganta, mga balak
o kanta-kanta nga kalihokan,
mga dula, ug mga paglihok-
lihok. Planoha nga dili molapas
sa duha o tulo ka minuto ang
matag kalihokan. (Tan-awa sa
Pagtudlo, Walay Labaw ka
Mahinungdanon nga Tawag,
71, 89–90.)

Ribyu: Ribyuha ang mga kali-
hokan gikan sa miaging mga
leksyon kutob sa imong gusto.
Ang pagbalik-balik makalingaw
sa mga bata, ug makatabang
kini kanila nga makat-on.
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MGA TIP SA
PAGTUDLO

Pagbinuotan: “Pag-andam
og simple nga mga butang
nga imong mahimo sa pagpa-
hinumdom [sa mga bata] nga
magbinuotan. Mapahiuli nimo
ang matinahurong kahimtang
pinaagi sa pagkanta o pag-
hum sa hilom og usa ka mati-
nahuron nga kanta, magpakita
og litrato, o paggamit og sin-
yas nga mailhan sa mga bata
isip pahinumdom nga magbi-
nuotan.

“Hinumdumi nga lisud alang
sa mga bata sa paglingkod og
taas nga panahon. Tabangi
ang mga bata nga maminaw
ug moapil sa aktibong paagi.
Papahulaya sila matag karon
ug unya” (Pagtudlo, Walay
Labaw ka Mahinungdanon
nga Tawag, 83).

P A S I U N A  A L A N G  S A  M A G T U T U D L O

Aron sa pag-andam sa imong kaugalingon nga espiritwal nga motudlo niini nga leksyon, palihug
basaha ug palandonga ang mosunod:

Ang pagbinuotan maoy usa ka kinaiya sa hilabihan nga pagtahud ug gugma alang sa Langitnong
Amahan ug ni Jesukristo. Mas labaw pa kini kay sa magpakahilom lang ug maglingkod lang panahon
sa leksyon, bisan og ang atong pagbinuotan makita sa paagi sa atong paglihok-lihok sa simbahan ug sa
ubang sagrado nga mga dapit. Samtang kita maningkamot nga magbinuotan , atong mabati og kusog
ang impluwensya sa Espiritu Santo sa atong mga kinabuhi. (Tan-awa sa D&P 63:64; 84:54; 109:21.)

M G A  K A L I H O K A N  S A  P A G K A T - O N

Sugdi pinaagi sa kalihokan sa pagpundok. Alang sa mga ideya, tan-awa sa
pahina 3.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Litrato Ipakita ang mga litrato sa pahina 86. Sultihi ang mga bata nga kini nga
pamilya anaa sa simbahan ug nga sila nagbinuotan. Hangyoa ang mga
bata sa pagsulti og “buotan.” Ipasabut nga ang pagkabuotan nagpasabut
nga hilom nga naghunahuna mahitungod sa Langitnong Amahan ug ni
Jesukristo. Itudlo ang mga butang nga gibuhat sa pamilya diha sa litrato
sa pagpakita nga sila nagbinuotan. Hatagi og pagtagad ang mga bata nga
anaa sa litrato.

Pagpraktis Tabangi ang mga bata nga makasabut nga kon kita moadto sa simbahan
makapakita kita sa atong gugma alang sa Langitnong Amahan ug ni Jesus
pinaagi sa pagbinuotan. Ihulagway ang pipila ka mga paagi nga kita
makapakita sa pagbinuotan diha sa simbahan, ug magpraktis sa pagbuhat
niini uban sa mga bata. Pananglitan:
• Nagsulti kita sa hilom. (pagpraktis nga magsulti sa hilom)
• Maglakaw kita og hinay. (pagpraktis nga maglakaw og hinay)
• Maglingkod nga hilom. (pagpraktis nga maglingkod nga hilom)
• Maminaw kita sa atong mga titser. (ibutang ang kamot nga pinasawod

sa luyo sa dalunggan)
• Kita maghunahuna ni Jesus. (itudlo ang ulo)

Kanta Ipasabut nga ang laing paagi nga kita makapakita sa pagkamatinahuron
mao ang pagkanta og matinahuron nga mga kanta. Kantaha o isulti ang
mga pulong sa “I Will Try to Be Reverent” [Maninguha Ko nga Magbinu-
otan] Children’s Songbook, 28 [Songbook sa mga Bata] ug buhata ang
mga aksyon sa ubos. Dapita ang mga bata sa pag-apil kanimo.

Maninguha gyud ako, (ibutang ang mga kamot ibabaw sa kasingkasing)
Nga magbinuotan
Kay akong gihigugma (idikit ang mga tumoy sa tudlo aron makaporma

og atop sa balay)
Langitnong Amahan. (gaksa ang kaugalingon)

Panapos Dayga ang mga bata sa ilang pagbinuotan. Ipasabut nga kining mga buta-
nga makatabang kanato ug niadtong anaa sa atong palibut nga maghuna-
huna mahitungod sa Langitnong Amahan ug ni Jesus. Dapita ang mga
bata sa pagsulti, “Ako magbinuotan.” Dapita sila nga magbinuotan karon.

AKO MAGBINUOTAN

Pagbalik-balik sa mga
pulong: Ang ubang mga bata
tingali mosunod sa mga pulong
uban kanimo. OK ra kana.
Makat-on gihapon sila pinaagi
sa pagtan-aw ug pagpaminaw
kanimo ug sa ubang mga bata.
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Pag-ampo Sultihi ang mga bata nga oras na alang sa panapos nga pag-ampo.
Pangutana, “Unsaon ninyo sa pagbinuotan panahon sa pag-ampo?”
Tabangi sila nga magpraktis sa pagkyugpos sa ilang mga bukton, moduko
sa ilang mga ulo, ug mopiyong sa ilang mga mata samtang imong ihatag
ang pag-ampo. Pahinumdumi ang mga bata nga ang pagbuhat niini
makatabang kanato sa pagpakita sa Langitnong Amahan ug ni Jesus nga
kita nahigugma Kanila. Dayga sila sa gipakita nga pagbinuotan.

O P S Y O N A L  N G A  M G A  K A L I H O K A N

PAGPANGANDAM Alang sa kalihokan ginamit ang flip-book: Kopyaha
ang mga larawan sa pahina 87, kolori kon gusto.
Guntinga ang baga nga linya aron makahimo og
duha ka mga flap. Pil-a ang mga flap aron ikatabon
sa drowing.

Alang sa kalihokan sa pagkolor: Kopyaha ang
mga larawan sa pahina 87 nga koloran sa matag
bata. Guntinga subay sa baga nga linya aron
makahimo og mga flip book alang sa mga bata.

Flip Book Gunite ang larawam nga imong giandam, ang
mga flap nagtabon sa drowing. Sultihi ang mga
bata nga imong ipakita kanila ang pipila ka mga
litrato nga nagpakita kanato unsaon nga mahi-
mong buotan sa panahon sa pag-ampo. Ablihi ang ibabaw nga flap
ug basaha ang mga pulong sa sulod sa flap. Buhata kini sa ubos nga flap.
Balika ang kalihokan, niining higayon dapita ang mga bata sa pagpraktis
sa pagduko sa ilang mga ulo, pagpiyong sa ilang mga mata ug pagkyug-
pos sa ilang mga bukton.

Mga Balak o Kanta-
Kanta nga Kalihokan

I-recite ang mosunod nga mga balak o kanta-kanta nga kalihokan ug
dapita ang mga bata sa pag-apil kanimo:

Ablihi, isira kini; (ablihi ug isira ang mga kamot)
Ablihi, isira kini; (ablihi ug isira ang mga kamot)
Pakpak og hinay. (pakpak)
Ablihi, isira kini; (ablihi ug isira ang mga kamot)
Ablihi, isira kini; (ablihi ug isira ang mga kamot)
Ibutang kini sa inyong paa. (gunite ang mga kamot diha sa paa)

Pagkolor Pakolori sa mga bata ang kopya sa mga flip book
nga inyong giandam alang kanila.

MGA TIP SA
PAGTUDLO

Pagdayeg: “Ayaw gantihi ang
buotan nga kinaiya og mga
premyo o pagkaon. Ayaw himo-
ang contest aron makita kinsa
ang labing buotan. Kini maka-
papokus sa sayop nga mga
butang. Itudlo ang tinuod nga
mga ganti sa pagkabuotan,
sama sa dugang pagsabut ug
impluwensya sa Espiritu”
(Pagtudlo, Walay Labaw ka
Mahinungdanon nga Tawag,
83). Hatagi ang mga bata og
klaro nga sulti sa pagdayeg kon
sila magbinuotan, pananglit:
“Ganahan ko sa buotan nga
liningkuran ni Mary. Salamat,
Mary.”

Pagkolor: Samtang ang mga
bata nagkolor, ribyuha ang
mga baruganan nga gitudlo
sa leksyon. Itudlo ang mga
detalye diha sa mga litrato, ug
ipasabut ngadto kanila unsay
ilang gikoloran. Basaha ang
mga pulong nga anaa sa lara-
wan ngadto kanila.
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MGA TIP SA
PAGTUDLO

Mga Istorya: Ang gagmay nga
mga bata mubo ra og aten-
syon. Pagplano og mga paagi
sa paglakip kanila sa istorya.
Pananglitan, mahimo nimo
silang paguniton sa mga
litrato o pabalikon sa pagsulti
og mga pulong. Hunong kanu-
nay aron sa pagpasabut sa
mga detalye diha sa mga
kasulatan, ug ipakita kini
og dugay-dugay aron makita
sa matag bata sa dili pa
ikaw mopadayon sa istorya.
(Tan-awa sa Pagtudlo, Walay
Labaw ka Mahinungdanon
nga Tawag, 181.)

P A S I U N A  A L A N G  S A  M A G T U T U D L O

Aron sa pag-andam sa imong kaugalingon nga espiritwal nga motudlo niini nga leksyon, palihug
basaha ug palandonga ang mosunod:

Si Joseph Smith mao ang unang propeta sa atong panahon. Iyang nakita ang Dios Amahan ug
ang Iyang Anak, nga si Jesukristo. Pinaagi ni Propeta Joseph, ang Ginoo mipahiuli sa tinuod nga
Simbahan ug sa kahingpitan sa ebanghelyo. (Tan-awa sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:9–19.)

P A G P A N G A N D A M

• Basaha ang Joseph Smith—Kasaysayan 1:9–19 ug pag-andam sa
pag-istorya sa lakbit sa Unang Panan-awon.

• Pagdala og kopya sa Biblia.
• Pagdala og kopya sa Perlas nga Labing Bililhon. Markahi ang

Joseph Smith—Kasaysayan 1:17 aron sayon ra nimo kini mapakli.

M G A  K A L I H O K A N  S A  P A G K A T - O N

Sugdi pinaagi sa kalihokan sa panagpundok. Alang sa mga ideya, tan-awa
sa pahina 3.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Istorya sa Kasulatan Ipakita ang litrato sa pahina 90 samtang imong i-istorya sa lakbit ang
Unang Panan-awon (tan-awa sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:9–19).
Sa ubos ang usa ka ehemplo:

Mao kini ang litrato ni Joseph Smith (itudlo si Joseph; dapita ang
mga bata sa pagsulti “Joseph Smith”). Gusto siya nga masayud kon
kon unsa nga simbahan ang tinuod. Mibasa siya sa Biblia (ablihi ang
Biblia) nga kita makaampo aron makahibalo sa kamatuoran (dapita
ang mga bata sa pagpakaaron-ingnon nga nagbasa). Miadto si Joseph
sa kakahoyan (itudlo ang kakahoyan) aron mangutana sa Langitnong
Amahan pinaagi sa pag-ampo. Samtang nag-ampo siya, iyang nakita
ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo.

Ablihi ang Perlas nga Labing Bililhon ngadto sa Joseph Smith—
Kasaysayan 1:17 ug sultihi ang mga bata nga ikaw mobasa unsay gisulti
sa Langitnong Amahan ngadto ni Joseph Smith. Ipasabut nga Siya
mitudlo ngadto ni Jesukristo ug miingon: “Kini ang Akong Hinigugma
nga Anak. Paminaw Kaniya!” Ipasabut nga si Jesus misulti ni Joseph nga
Siya mopabalik pag-usab sa tinuod nga Simbahan ni Jesukristo.

Exercise Isaysay ang istorya pag-usab. Niining higayona, patindoga ang mga bata
nga gipalugway ang mga bukton nga magpakaaron-ingnon nga mga
kahoy sa Sagrado nga mga Kakahoyan. Hangyoa ang mga bata sa pagtab-
yogtabyog ingon og gihuyop sa hangin samtang ikaw maghisgot sa pag-
ampo ni Joseph. Dayon hangyoa sila sa pagbarug nga dili maglihok ug
maghilom kon sultihan na nimo sila nga ang Langitnong Amahan ug si
Jesus nagpakita ngadto ni Joseph.

Kanta Kantaha o isulti ang mosunod nga mga pulong sa “On a Golden
Springtime” [Matahum nga Panahon sa Tingpamulak] Children’s
Songbook, 88 [Songbook sa mga Bata] buhata ang mga aksyon sa ubos.
Dapita ang mga bata sa pag-apil kanimo.

NAKITA NI JOSEPH SMITH
ANG LANGITNONG AMAHAN
UG SI JESUKRISTO

Mga kanta: “Ang makapadani
nga ritmo sa musika makata-
bang sa mga bata nga mahi-
numdom unsay ilang gikanta
ug sa mga mensahe sa mga
pulong” (Pagtudlo, Walay
Labaw ka Mahinungdanon
nga Tawag, 173). Ang musika
mao usab ang epektibo nga
paagi sa pagdapit sa Espiritu
diha sa klase.
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Panahon sa tingpamulak, sa kakahoyan, (ipataas ang mga bukton
sama sa mga kahoy)

Kang Joseph nagpakita ang Anak ug Amahan. (luhod ug ikyugpos ang
mga bukton)

Panapos Sa lakbit ipaambit ang imong pagpamatuod nga si Joseph Smith nakakita
sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa panapos nga pag-ampo.

O P S Y O N A L  N G A  M G A  K A L I H O K A N

PAGPANGANDAM Alang sa kalihokan ginamit ang finger-puppet: Kopyaha ug guntinga ang
mga finger puppet diha sa pahina 91 o gamita ang mga puppet nga
imong gihimo alang sa opsyonal nga kalihokan sa leksyon 9. Kolori ang
mga puppet kon gusto.

Alang sa kalihokan sa pagkolor: Kopyaha ang mga larawan sa pahina 91
nga koloran sa matag bata.

Mga Balak o Kanta-
Kanta nga Kalihokan

I-recite ang mosunod nga mga balak o kanta-kanta nga
kalihokan ug dapita ang mga bata sa pag-apil kanimo:

Nagluhod si Joseph diha sa kakahoyan, (ipataas ang
mga bukton sama sa mga kahoy)

Ug nangamuyo og espesyal nga pag-ampo. (ikyug-
pos ang mga bukton)

Iyang nakita ang Amahan ug ang Anak (hangad, ita-
bon ang mga kamot sa mga mata)

Ug naminaw Kanila didto. (ibutang ang kamot nga pina-
sawod sa dalunggan)

Kalihokan ginamit ang
Finger-Puppet

Isaysay sa lakbit ang istorya sa Unang Panan-awon, niining
higayona ginamit ang finger-puppet nga imong giandam. Pagunite sa
mga bata ang mga puppet kon gusto sila.

Pagkolor Pakolori sa mga bata ang kopya sa larawan sa pahina 91. Samtang sila
magkolor, ribyuha ang istorya sa Unang Panan-awon. Itudlo ang mga
detalye diha sa mga litrato, ug ipasabut ngadto sa mga bata unsay ilang
gikoloran. Basaha ang mga pulong nga anaa sa larawan ngadto kanila.

Pagpamatuod: Ipadayag ang
imong pagpamatuod sa simple,
mubo nga paagi, pananglitan:
“Ako nasayud nga nakita ni
Joseph Smith ang Langitnong
Amahan ug si Jesukristo.”

MGA TIP SA
PAGTUDLO

Mga Finger puppet: Kon ikaw
mopili sa pagbuhat niini nga
kalihokan, tingali gusto kang
maghimo og igo-igo nga mga
finger puppet aron ang matag
bata makadula niini.

Dagko nga mga bata:
Hunahunaa ang pagdapit sa
dagko nga mga bata sa pagsay-
say pag-usab sa istorya sa
Unang Panan-awon ngadto sa
gagmay nga mga bata. Ipakita
kanila unsaon sa paggamit sa
finger puppet o sa litrato sa
pahina 42 sa pagsaysay sa
istorya. Ang pagtabang sa mga
bata sa pagtudlo sa usag usa
usa ka maayong paagi sa pag-
palig-on unsay imong gitudlo
kanila.
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Kopyaha kini nga pahina
ug guntinga ang finger
puppet subay sa baga,
tarung nga mga linya.
Pil-a subay sa tuldok-
tuldok nga mga linya.
Dayon i-tape ang mga kilid,
nga dili iapil ang ubos nga
bahin aron ang mga bata
makapasulod sa ilang mga
tudlo sa mga puppet.
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MGA TIP SA
PAGTUDLO

Pagpangandam: Kon ikaw
andam sa mga istorya, mga
litrato, ug mga dula sa dili pa
magsugod ang klase, ikaw
makapokus sa imong atensyon
ngadto sa mga bata. Tinguhaa
sa mainampoong paagi ang
giya sa Espiritu samtang ikaw
mag-andam sa pagtudlo.

Mga kanta: Mahimo ikaw
nga mogamit sa kanta sa
Primary sa bisan unsa nga
leksyon sa pagtudlo o pag-
summarize sa ideya. Ang mga
kanta sa Primary makatabang
sa mga bata nga makat-on ug
mahinumdom sa mga baruga-
nan sa ebanghelyo. Makaha-
tag usab kini og kahigayunan
sa mga bata nga mohatag sa
ilang mga pagpamatuod sa
yano ug maanindot nga paagi.

P A S I U N A  A L A N G  S A  M A G T U T U D L O

Aron sa pag-andam sa imong kaugalingon nga espiritwal nga motudlo niini nga leksyon, palihug
basaha ug palandonga ang mosunod:

Ang Basahon ni Mormon usa ka gamhanan nga saksi mahitungod ni Jesukristo. Kini naglakip sa
pagpamatuod sa karaan nga mga propeta kinsa nakakita sa Iyang pag-anhi ug nakasabut sa Iyang
misyon. Naglakip usab kini sa rekord sa Iyang pagbisita ngadto sa Amerika human dayon sa Iyang
Pagkabanhaw (tan-awa sa 3 Nephi 11–27). Ang mahinungdanong katuyoan sa Basahon ni Mormon
mao ang pagkombinser sa tanang mga tawo “nga si Jesus mao ang Kristo, ang Dios sa Kahangturan,
nagpaila sa iyang kaugalingon ngadto sa tanan nga mga nasud” (ulohan nga pahina sa Basahon ni
Mormon; tan-awa usab sa 1 Nephi 13: 40–41; 2 Nephi 25:26; 33:10–11).

P A G P A N G A N D A M

• Markahi ang pahina 22, 94, ug 126 niini nga manwal aron sayon ra
nimo kini mapakli.

• Pagdala og kopya sa Basahon ni Mormon.

M G A  K A L I H O K A N  S A  P A G K A T - O N

Sugdi pinaagi sa kalihokan sa panagpundok. Alang sa mga ideya, tan-awa
sa pahina 3.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Kanta Kantaha ang koro sa “Search, Ponder, and Pray” [Pagsiksik, Pamalandong, ug
Pag-ampo] Children’s Songbook, 109 [Songbook sa mga Bata] ug buhata ang
mga aksyon sa ubos. Dapita ang mga bata sa pag-apil kanimo.

Siksik, (pagpakaaron-ingnon nga nag-abli og libro) pamalandong,
(itudlo ang ulo) ug pag-ampo (ikyugpos ang mga bukton)

Ang pagabuhaton ko. (itudlo ang kaugalingon)
Akong masayran, (ibutang ang kamot sa dughan)
Nga tinuod ang manga kasulatan. (itudlo ang ulo)

Mga Litrato Ipakita ang Basahon ni Mormon. Sultihi ang mga bata, “Kini mao ang
Basahon ni Mormon. Ang Basahon ni Mormon nagtudlo kanato mahitu-
ngod ni Jesus.” Dapita ang mga bata sa pagsulti, “Basahon ni Mormon.”
Ablihi ang Basahon ni Mormon ug ibutang kini sa imong atubangan.

Ipakita ang litrato sa Pagkatawo (pahina 126 niini nga manwal). Itudlo
ang Basahon ni Mormon ug sultihi ang mga bata nga ang Basahon ni
Mormon nagtudlo nga si Jesukristo mianhi sa yuta.

Ipakita ang litrato ni Jesus nga miayo sa mga Nephite (pahina 94). Itudlo
ang Basahon ni Mormon ug sultihi ang mga bata nga ang Basahon ni
Mormon nagtudlo nga si Jesukristo miayo sa mga tawo nga masakiton.

Ipakita ang litrato ni Jesus nga nanalangin sa mga Nephite nga bata
(pahina 22). Itudlo ang Basahon ni Mormon ug sultihi ang mga bata nga
ang Basahon ni Mormon nagtudlo nga si Jesus nanalangin sa mga bata.

ANG BASAHON NI MORMON
NAGTUDLO KANAKO
MAHITUNGOD NI JESUKRISTO

Mga Kasulatan: Ang pag-abli
sa mga kasulatan ug paggamit
niini samtang ikaw nagtudlo
makatabang sa mga bata nga
makasabut nga ang mga istorya
ni Jesus nagagikan sa mga
kasulatan.
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Panapos Pasultiha ang mga bata, “Ang Basahon ni Mormon nagtudlo kanako
mahitungod ni Jesukristo,” pipila ka pulong matag higayon. Sultihi sila
nga ikaw nasayud nga ang Basahon ni Mormon tinuod.”

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa panapos nga pag-ampo.

O P S Y O N A L  N G A  M G A  K A L I H O K A N

PAGPANGANDAM Alang sa dula sa bag: Kopyaha ang larawan nga anaa sa
pahina 95. Guntinga subay sa tuldok-tuldok nga
mga linya. Isulod ang mga litrato sa usa ka bag
o sudlanan.

Ang sa libro: Paghimo og kopya sa pahina 95 nga
koloran sa matag bata.

Mga Balak o Kanta-
Kanta nga Kalihokan

I-recite ang mosunod nga mga balak o kanta-
kanta nga kalihokan ug dapita ang mga bata sa
pag-apil kanimo:

Basaha ang Basahon ni Mormon. (sugdi pina-
agi sa pagdikit sa duha ka mga kamot,
dayon ablihon sama sa usa ka libro)

Basaha kini kada adlaw.
Sa dili pa ikaw magtuon, (itudlo ang ulo)
Ayaw kalimot sa pag-ampo. (ikyugpos ang mga bukton)
[Terri Clark, “Read the Book of Mormon,” Friend, Mar. 2004, 11]

Dula sa Bag Hangyoa ang mga bata sa pagpili og larawan gikan sa bag o sudlanan.
Basaha ang kapsyon sa larawan ngadto sa mga bata. Balika hangtud ang
matag bata nga gusto nga moapil nakahimo na.

Libro Pakolori sa mga bata ang kopya sa larawan sa pahina
95. Samtang sila nagkolor, pakigsulti kanila mahi-
tungod sa mga larawan. Itudlo si Jesus sa matag
litrato. Kon mahuman na sila, pil-a subay sa tul-
dok-tuldok nga mga linya aron mahimong
libro. Dayon basaha ang libro ngadto sa mga
bata.

MGA TIP SA
PAGTUDLO

Kalihokan: Paninguhaa nga
ang mga bata magpadayon sa
pag-apil pinaagi sa paggamit
og lain-laing mga kalihokan.
Tingali mao kini ang labing
maayong paagi nga mapug-
ngan ang disturbo nga kina-
iya. (Tan-awa sa Pagtudlo,
Walay Labaw ka Mahinungda-
non nga Tawag, 72, 80.)

Gagmay nga mga bata dali
ra nga mabalda. Samtang ang
usa ka lider sa nursery nag-
tudlo o naggiya sa usa ka kali-
hokan, ang laing lider sa
nursery makatabang sa pagdi-
rekta sa atensyon sa mga bata
ngadto sa kalihokan. Ang pag-
hatag sa bata og butang nga
kagunitan makatabang usab
kaniya nga magpabiling aktibo
sa kalihokan.

Ang 

Basahon ni Mormon

Nagtudlo Kanako

mahitungod ni

Jesukristo
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Ang 
Basahon ni Mormon

Nagtudlo Kanako
mahitungod ni

Jesukristo

Ang Basahon ni Mormon nagtudlo kanato nga si Jesus mianhi sa yuta 
(tan-awa sa Alma 7:10–12).

Ang Basahon ni Mormon nagtudlo kanato nga si Jesus miayo sa masakiton 
(tan-awa sa 3 Nephi 17:7–10).

Ang Basahon ni Mormon nagtudlo nga si Jesus nanalangin sa mga bata 
(tan-awa sa 3 Nephi 17:21–24).
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MGA TIP SA
PAGTUDLO

Mga Kasulatan: “Kon
motudlo kamo sa mga bata,
kinahanglan nga inyong gami-
ton ang mga kasulatan kanu-
nay ug mangita og mga paagi
nga makomportable ang mga
bata nga mogamit sa mga
kasulatan” (Pagtudlo, Walay
Labaw ka Mahinungdanon
nga Tawag, 55). Tabangi sila
nga mapamilyar sa mga tawo
ug sa mga istorya diha sa mga
kasulatan. Tabangi sila nga
makakita nga unsay imong
gitudlo kanila nagagikan sa
mga kasulatan.

P A S I U N A  A L A N G  S A  M A G T U T U D L O

Aron sa pag-andam sa imong kaugalingon nga espiritwal nga motudlo niini nga leksyon, palihug
basaha ug palandonga ang mosunod:

Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw midawat sa Biblia, sa Basahon ni
Mormon, sa Doktrina ug mga Pakigsaad, ug sa Perlas nga Labing Bililhon isip kasulatan. Ang katu-
yoan sa mga kasulatan mao ang pagpamatuod ni Jesukristo, motabang kanato nga mahiduol ngadto
Kaniya ug makadawat og kinabuhing dayon (tan-awa sa 2 Nephi 25:26; Helaman 3:29–30). Kini nga
mga kasulatan naglakip usab og mga istorya mahitungod sa mga tawo kinsa napanalanginan tungod
sa pagsunod sa Langitnong Amahan. Si Nephi mipadayag sa iyang gugma alang sa mga kasulatan nii-
ning paagiha: “Kay ang akong mga kalag nalipay sa mga kasulatan, ug ang akong kasingkasing nama-
landong kanila” (2 Nephi 4:15).

P A G P A N G A N D A M

• Basaha ang Marcos 10:13–16 ug 1 Nephi 17:7–10; 18:1–4. Pag-andam
sa pag-summarize niini nga mga istorya sa lakbit alang sa mga bata.

• Dad-a ang imong kopya sa mga kasulatan.
• Markahi ang pahina 70 niini nga manwal aron sayon ra nimo kini

mapakli.

M G A  K A L I H O K A N  S A  P A G K A T - O N

Sugdi pinaagi sa kalihokan sa panagpundok. Alang sa mga ideya, tan-awa
sa pahina 3.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Intruksyon sa Doktrina Ipakita sa mga bata ang imong mga kasulatan ug sultihi sila kon unsa
nimo ka mahal ang mga kasulatan. Hangyoa ang mga bata sa pagsulti og
“mga kasulatan.” Sultihi sila nga kita makakat-on mahitungod sa Langit-
nong Amahan ug ni Jesukristo gikan sa mga kasulatan; atong nakat-unan
nga sila nahigugma kanato ug gusto nga kita magmalipayon.

Mga Istorya
sa Kasulatan

Ipakita ang litrato sa pahina 98 ug itudlo si Jesus. Ipasabut nga ang mga
kasulatan nagtudlo kanato mahitungod ni Jesus. Ablihi ang Biblia ug i-
summarize sa lakbit ang istorya ni Jesus nga nanalangin sa mga bata
(tan-awa sa Marcos 10:13–16). Ang mosunod usa ka ehemplo:

Si Jesus nahigugma sa mga bata. Usa ka adlaw niana ang mga tawo
midala sa ilang gagmay nga mga bata ngadto ni Jesus (itudlo ang mga
bata diha sa litrato). Iyang gikugos sila sa Iyang mga bukton ug mipa-
nalangin kanila.

Ipakita ang litrato sa pahina 70. Ipasabut nga ang mga kasulatan nagsulti
kanato mahitungod sa mga katawhan kinsa napanalanginan sa dihang
misunod sila sa Langitnong Amahan. Ablihi ang Basahon ni Mormon
ug i-summarize sa lakbit ang istorya ni Nephi nga nagbuhat og barko
(tan-awa sa 1 Nephi 17:7–10; 18:1–4). Ang mosunod usa ka ehemplo:

Kini si Nephi (itudlo si Nephi diha sa litrato). Ang Ginoo misulti ni
Nephi sa pagbuhat og barko. Wala gayud si Nephi makabuhat og barko
sukad, apan siya misunod. Ang Ginoo mipakita kaniya unsaon sa pag-
buhat og barko. (Sultihi ang mga bata nga magpakaaron-ingnon nga
magbuhat og barko.)

GANAHAN AKO SA
MGA KASULATAN
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Kanta Kantaha ang koro sa “Search, Ponder, and Pray” [Pagsiksik, Pamalandong,
ug Pag-ampo] Children’s Songbook, 109 [Songbook sa mga Bata] ug
buhata ang mga aksyon sa ubos. Dapita ang mga bata sa pag-apil kanimo.

Siksik, (pagpakaaron-ingnon nga nag-abli sa mga kasulatan) pama-
landong, ug pag-ampo (ikyugpos ang mga bukton)

Ang pagabuhaton ko (itudlo ang kaugalingon)
Akong masayran
Nga tinuod ang manga kasulatan. (pagpakaaron-ingnon nga naggunit

og abli nga libro)

Panapos Ipasulti og usab sa mga bata ang pulong, “Ganahan ko sa mga kasulatan.”
Ipakigbahin ang imong gugma alang sa mga kasulatan ug ang imong
pagpamatuod nga kini tinuod.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa panapos nga pag-ampo.

O P S Y O N A L  N G A  M G A  K A L I H O K A N

PAGPANGANDAM Alang sa kalihokan ginamit ang puppet: Kopyaha ug guntinga ang mga
larawan nga anaa sa pahina 99 alang sa matag bata ug paghimo og
dugang nga kopya alang sa imong kaugalingon. Pag-tape o pagpilit
og tukog sa likod sa matag larawan aron makahimo og mga puppet.

Kalihokan ginamit
ang Puppet

Pakolori sa mga bata ang mga larawan nga imong gigunting. Kon kini
mahuman na, ipakita ang imong puppet nga si Adan ug Eva ug
dapita ang mga bata nga mopakita sa ilaha. Hangyoa sila sa pag-
sulti “Adan ug Eva.” Ablihi ang Daang Tugon ug sultihi ang mga
bata nga ang mga kasulatan nagsulti kanato nga si Adan ug si
Eva mao ang unang mga tawo sa yuta; nagpuyo sila sa Tanaman
sa Eden. Sultihi ang mga bata nga magpakaaron-ingnon nga
ilang palakton ang ilang mga puppet diha sa tanaman.

Ipakita ang imong puppet nga Noe ug dapita ang mga bata sa
pagpakita sa ilaha. Hangyoa sila sa pagsulti “Noe.” Sultihi sila
nga ang mga kasulatan nagsulti kanato nga si Noe nagbuhat og
arka ug mipasulod sa mga hayop ngadto sa iyang arka. Sultihi
ang mga bata nga magpakaaron-ingnon nga mga hayop.

Ipakita ang imong puppet nga Moises ug dapita ang mga
bata sa pagpakita sa ilaha. Hangyoa sila sa pagsulti og

“Moises.” Sultihi sila nga ang mga kasulatan nagsulti kanato
nga ang Ginoo mihatag ni Moises og 10 ka mga sugo. Dapita
ang mga bata sa pagpataas sa 10 ka mga tudlo samtang moi-
hap hangtud sa 10.

Mga Balak o Kanta-
Kanta nga Kalihokan

I-recite ang mosunod nga mga balak o kanta-kanta nga
kalihokan ug dapita ang mga bata sa pag-apil kanimo:

Tudloi ako sa mga kasulatan; (pagpakaaron-ingnon nga
nagbasa sa mga kasulatan)

Nagsulti kini sa kamatuoran. (itudlo ang kaugalingon)
Tudloi ako kon giunsa sa mga propeta sa pagsunod.
Tudloi ako sa mga kasulatan; (pagpakaaron-ingnon nga nagbasa sa

mga kasulatan)
Kinahanglang makahibalo ako sa kamatuoran. (itudlo ang kaugalingon)
Tudloi ako aron ako makahibalo sa agianan.

MGA TIP SA
PAGTUDLO

Mga balak o kanta-kanta
nga kalihokan: Imong
magamit ang mga balak o
kanta-kanta nga kalihokan sa
panahon sa klase sa nursery,
kon gikinahanglan nga moli-
hok-lihok, o kon kinahanglang
ninyong kuhaon ang ilang
atensyon. Maayo usab kini
nga paagi sa pagribyu sa mga
baruganan nga inyong gitudlo
kaniadto.

Mga kanta: Kon manganta
o mag-recite og bersikulo
ngadto sa mga bata, sag-
uloha ang mga pulong ug mga
aksyon. Makapahimo kini
kanimo nga motan-aw kanu-
nay sa mata ug makapakita
kanila sa imong kadasig alang
sa kalihokan.

Pagkolor: Samtang nagkolor
ang mga bata, sultihi sila
mahitungod sa mga tawo sa
mga larawan. Ipasabut nga
ang mga kasulatan nagsulti
kanato og tinuod nga mga
istorya mahitungod niining
mga tawhana ug daghan pang
uban nga misunod sa
Langitnong Amahan.

Kon gusto nimo, mahimo kang
maghulat nga himoon ang mga
tukog nga mga puppet sa mga
bata hangtud nga ilang mako-
loran ang mga larawan. O
mahimo nimong ipadala sa
mga bata ang mga larawan sa
ilang balay aron ang ilang mga
ginikanan maoy mohimo niini.

Adam and Eve

Moses

Noah

Noe

Adan ug Eva

Noe
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MGA TIP SA
PAGTUDLO

Pasiuna alang sa magtu-
tudlo: Sa dili pa mag-andam
sa leksyon, paggahin og pana-
hon sa pag-andam sa imong
kaugalingon sa espiritwal nga
paagi. Sama pananglit, imong
mabasa ang pasiuna sa sinug-
danan sa leksyon, lakip na
ang mga kasulatan nga gilista.
Ang pagtuon sa mga doktrina
nga anaa sa leksyon makata-
bang kanimo nga daling
mobati sa mga pag-aghat sa
Espiritu samtang ikaw mag-
andam sa leksyon ug samtang
ikaw motudlo niini ngadto sa
mga bata. (Tan-awa sa Pag-
tudlo, Walay Labaw ka Mahi-
nungdanon nga Tawag, 14.)

P A S I U N A  A L A N G  S A  M A G T U T U D L O

Aron sa pag-andam sa imong kaugalingon nga espiritwal nga motudlo niini nga leksyon, palihug
basaha ug palandonga ang mosunod:

Ang usa ka propeta mao ang usa ka tawo nga gitawag sa Dios nga mamulong alang Kaniya. Ang mga
propeta makadawat sa mga pulong sa Dios pinaagi sa pagpadayag ug dayon gimandoan sa pagsang-
yaw ngadto sa mga katawhan (tan-awa sa Amos 3:7; 1 Nephi 22:2; D&P 1:38; Giya ngadto sa mga
Kasulatan, “Propeta,” 222). Bulahan kita nga gigiyahan sa buhi nga mga propeta. Sama sa mga pro-
peta sa karaan, ang mga propeta karon nagpamatuod ni Jesukristo ug nagtudlo sa Iyang ebanghelyo.
Ang ilang mga pagtulun-an mao ang hunahuna ug kabubut-on sa Ginoo.

P A G P A N G A N D A M

Pagdala og litrato sa Presidente sa Simbahan karon, kon anaa.

M G A  K A L I H O K A N  S A  P A G K A T - O N

Sugdi pinaagi sa kalihokan sa panagpundok. Alang sa mga ideya, tan-awa
sa pahina 3.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Dula Dapita ang mga bata sa pagdula sa “sunod sa lider” uban kanimo. Pagpili
og usa ka bata nga molakaw, mopakpak, o mobuhat og laing aksyon.
Sultihi ang ubang mga bata sa pagsunod sa unang bata, mobuhat unsa
ang iyang gibuhat. Balika hangtud ang matag bata nga gustong makaapil
nga maoy mahimong lider nakahimo na. Hangyoa ang mga bata sa pag-
sunod kanimo ngadto sa lugar nga himoan sa leksyon, ug palingkura sila.

Intruksyon sa Doktrina Sultihi ang mga bata nga kita adunay espesyal nga lider nga sundon, ang
atong propeta. Ipasabut nga ang usa ka propeta mao ang usa ka tawo nga
nakigsulti sa Dios—ang Dios mosulti sa propeta unsay atong buhaton.
Sultihi ang mga bata nga kon kita mosunod sa propeta, kita magmalipa-
yon ug ang Langitnong Amahan mopanalangin kanato. Ipasabut nga ang
pagsunod sa propeta nagpasabut sa pagbuhat sa mga butang nga iyang
isulti kanato nga buhaton.

Mga Litrato Ipakita ang mga litrato ni Joseph Smith 102. Isulti, “Kini mao si Propeta
Joseph Smith. Ang Langitnong Amahan ug si Jesus nakigsulti ni Joseph
Smith.” Itunol ang litrato nga gunitan sa usa ka bata. Sultihi ang mga
bata sa usa ka butang nga gisulti ni Propeta Joseph Smitn nga atong
buhaton, sama sa pagbasa sa mga kasulatan. Sultihi ang mga bata nga
magpakaaron-ingnon nga magbasa sa mga kasulatan, ug dapita sila nga
moingon, “Sunda ang propeta.” Pagtunol og laing litrato ngadto sa laing
bata ug balika ang kalihokan, mag-aksyon sa laing butang nga gitudlo sa
Propeta, sama sa pag-ampo, pagkaon og maayong pagkaon, ug uban pa.
Human sa matag aksyon, ipasulti sa mga bata, “Sunda ang propeta.”
Ipadayon hangtud ang matag bata nakahigayon sa paggunit sa litrato.

Pagdala og litrato sa Presidente karon sa Simbahan, kon anaa. Sultihi ang
mga bata sa iyang pangalan ug sa pipila ka mga butang nga iyang gitudlo
nga atong buhaton. Ipasabut nga kon buhaton nato kining mga butanga,
kita mapanalanginan.

Role Play Dapita ang mga bata sa pag-aksyon sa mga pamaagi nga atong masunod
ang propeta.

SUNDON NAKO ANG PROPETA
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MGA TIP SA
PAGTUDLO

Opsyonal nga mga kaliho-
kan giandam alang kanimo
nga idugang sa leksyon kon
gusto. Kon ang mga suplay
nga gikinahanglan wala diha,
mahimong pulihan og lain nga
susama niini.

Mga Larawan: Ang mga bata
malingaw sa pagpaminaw og
mga istorya mahitungod niini
nga mga propeta. Gamita ang
Daniel 6:4–23 (Si Daniel sa
langub sa mga leon), Mateo
3:13–16 (Juan Bautista mibun-
yag ni Jesus), Helaman
13:2–4; 16:1–3 (Samuel ang
Lamanite), ug ang pasiuna sa
Basahon ni Mormon (Joseph
Smith naghubad sa bulawan
nga mga palid). Hinumdumi
nga ang mga istorya himoon
nga simple kaayo ug laktud.

Dula nga tag-an tag-an:
Ang gagmay nga mga bata
natural nga kuryuso ug tingali
dili manabon sa ilang mga
mata o motalikod. Malingaw
silang motan-aw kanimo nga
motago sa mga larawan ug
dayon modagan sa pagkuha
niini kon ikaw mosulti na
kanila.

Kanta Dapita ang mga bata sa pagmartsa libut sa kwarto uban kanimo samtang
kamo manganta o mosulti sa mga pulong sa koro sa “Follow the Prophet”
[Sunda ang Propeta] Children’s Songbook, 111 [Songbook sa mga Bata].

Sundon’g propeta, sundon’g propeta,
Sundon’g propeta, di makasaag.
Sundon’g propeta, sundon’g propeta,
Sundon’g propeta, nasayud s’ya.

Dapita ang mga bata sa pagkanta uban kanimo. Balika, motugot sa mga
bata sa pagpuli-puli nga mangulo sa pagmartsa. Ipasabut nga ang pagbiya
nagpasabut sa pagbuhat sa sayop nga mga butang.

Panapos Sultihi ang mga bata nga kamo nasayud nga kon kita mosunod sa propeta,
kita mapanalanginan. Ipasulti sa mga bata, “Ako mosunod sa propeta,” pipila
ka mga pulong matag higayon.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa panapos nga pag-ampo.

O P S Y O N A L  N G A  M G A  K A L I H O K A N

PAGPANGANDAM Alang sa kalihokan ginamit ang larawan ug dula nga tag-an tag-an:
Kopyaha ug guntinga ang mga larawan sa pahina 103. Kolori kini kon
gusto. Pil-a subay sa tuldok-tuldok nga mga linya aron makahimo og
mobarug nga larawan.

Alang sa kalihokan sa pagkolor: Kopyaha ug guntinga ang larawan nga
anaa sa pahina 103 nga koloran sa matag bata.

Mga Hulagway Sultihi ang mga bata nga kamo motabang kanila nga makat-on mahitu-
ngod sa pipila ka mga propeta kinsa nagpuyo kaniadto. Ibutang ang
mobarug nga mga larawan diha sa salog o lamesa. Papulipuliha ang mga
bata sa pagpili og usa ka hulagway. Sultihi ang mga bata sa pangalan sa
propeta ug basaha ang kapsyon. Dapita ang mga bata sa pagsulti og usab
sa importante nga pulong sa kapsyon, sama sa “pag-ampo,” “pagbunyag,”
“pagsunod,” ug “mga kasulatan.” Balika hangtud ang matag bata nga
gusto makaapil nakahimo na.

Dula nga Tag-an Tag-an Patabuni sa mga bata ang ilang mga mata o patalikda samtang inyong
ibutang ang mga larawan nga mobarug bisan asa sa kwarto. Siguroha nga
sayon ra kining makit-an. Hangyoa ang mga bata sa pagpangita sa mga
hulagway. Kon ila kining makit-an, ipadala nila kini sa lugar nga himoan
sa leksyon. Sultihi ang mga bata sa pangalan sa propeta ug basaha ang
kapsyon ngadto kanila. Kini nga kalihokan angay alang sa mas dagko nga
mga bata.

Pagkolor Pakolori sa mga bata ang kopya sa mga hulagway sa
pahina 103. Kon mahuman na sila, pil-a subay sa tuldok-
tuldok nga mga linya aron makahimo og mobarug nga
larawan aron ilang madala sa ilang mga balay. Kon
kamo walay panahon sa paghimo sa mga hulagway
diha sa klase sa nursery, hangyoa ang mga ginika-
nan sa mga bata sa pagdala niini sa ila.
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MGA TIP SA
PAGTUDLO

Mga Litrato: Sa pagtudlo sa
mga litrato, sultihi og una ang
mga bata kon unsa o kinsa
ang anaa sa litrato. Itudlo ang
mga detalye diha sa litrato
aron makuha ang atensyon sa
mga bata. Dapita sila sa pag-
sulti og usab sa usa o duha
ka pulong dungan kanimo.
Samtang ang mga bata maka-
dungog ug mosulti niini nga
mga pulong samtang magtan-
aw sa litrato, nagsugod sila sa
pagkat-on sa bokabularyo sa
ebanghelyo.

P A S I U N A  A L A N G  S A  M A G T U T U D L O

Aron sa pag-andam sa imong kaugalingon nga espiritwal nga motudlo niini nga leksyon, palihug
basaha ug palandonga ang mosunod:

Sa dihang si Jesukristo dinhi pa sa yuta, Iyang gitukod ang Iyang Simbahan. Human sa Pagkalansang
ni Kristo ug sa kamatayon sa mga Apostoles, ang kahingpitan sa ebanghelyo nawala, ug ang tinuod
nga Simbahan gikuha gikan sa yuta. Pinaagi ni Propeta Joseph Smith, ang kahingpitan sa ebanghelyo
gipahiuli, ug ang tinuod nga Simbahan ni Jesukristo ania na usab sa yuta. (Tan-awa sa D&P 1:15–30;
Joseph Smith—Kasaysayan 1:68–72.)

P A G P A N G A N D A M

• Pagdala og kopya sa mga kasulatan. Markahi ang D&P 115:4 aron sayon
ra nimo kini mapakli.

• Pagdala og litrato sa Presidente sa Simbahan karon, kon anaa.

M G A  K A L I H O K A N  S A  P A G K A T - O N

Sugdi pinaagi sa kalihokan sa panagpundok. Alang sa mga ideya, tan-awa
sa pahina 3.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Litrato Ipakita ang litrato sa pahina 106. Sultihi ang mga bata nga kini mao ang
litrato ni Jesukristo ug kita nahisakop sa Iyang Simbahan. Itudlo ang litrato
ug pangutana, “Kinsa kini?”

Tubag: “Jesukristo.”

Kasulatan Sultihi ang mga bata nga si Jesus misulti kanato sa pangalan sa Simba-
han diha sa mga kasulatan. Ablihi ang mga kasulatan ug basaha ang
D&P 115:4: “Kay sa ingon ang akong Simbahan pagatawgon, bisan Ang
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.” Dapita
ang mga bata sa pagsulti og usab sa pangalan sa Simbahan uban kanimo
pipila ka pulong matag higayon.

Gunite ang imong kopya sa mga kasulatan. Sultihi ang mga bata nga si
Jesus misulti kanato kon unsay Iyang gusto nga atong mahibaloan diha
sa mga kasulatan ug nga sa Simbahan ni Jesukristo kita adunay mga
kasulatan. Ipaabli sa mga bata ang ilang mga kamot ingon og nagbasa
sa mga kasulatan. Dapita sila sa pagsulti “ang Simbahan ni Jesukristo.”

Ipasabut nga si Jesus namulong ngadto sa Iyang mga propeta ug nga sa
Simbahan ni Jesukristo kita adunay mga propeta. Dapita ang mga bata
sa pagsulti “ang Simbahan ni Jesukristo.” Pagdala og litrato sa Presidente
karon sa Simbahan. Ipasabut nga siya ang atong propeta karon. Dapita
ang mga bata sa pagsulti sa iyang pangalan uban kanimo.

Kanta Dapita ang mga bata sa pagmartsa uban kanimo libut sa kwarto samtang
inyong kantahon o isulti ang mosunod nga mga pulong sa “The Church
of Jesus Christ” [Ang Simbahan ni Jesukristo] Children’s Songbook, 77
[Songbook sa mga Bata]

Nahisakop ko sa Ang Simbahan ni Jesukristo.
Nasayud ko sa plano sa Dios.
Motuo gyud ko
Ako Motuo ni Jesukristo. 

AKO NAHISAKOP SA ANG 
SIMBAHAN NI JESUKRISTO SA MGA
SANTOS SA ULAHING MGA ADLAW

Paglihok: Ang mga bata sa
nursery aktibo kaayo. Gamita
ang mga kalihokan nga adu-
nay pagpamakmak, pagmar-
tsa, ug paglakaw aron ang
mga bata magpadayon sa
pag-apil.
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Panapos Sa laktud ipaambit ang imong pagpamatuod nga kita nahisakop sa tinuod
nga Simbahan ni Jesukristo.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa panapos nga pag-ampo.

O P S Y O N A L  N G A  M G A  K A L I H O K A N

PAGPANGANDAM Alang sa kalihokan sa pagkolor ug sa dula nga pares-pares: Kopyaha ang
mga larawan sa pahina 107 nga koloran sa matag bata. Pagdala og mga
piraso sa papel o butang nga susama nga gamiton sa mga bata isip mga
marker alang sa matching game, pagdala og igo alang sa matag bata
nga adunay dili mominos sa tulo ka mga marker.

Pagkolor Pakolori sa mga bata ang kopya sa pahina 107. Samtang
ang mga bata nagkolor, ribyuha ang mga baruganan nga
gitudlo sa leksyon. Itudlo ang mga detalye diha sa mga
litrato, ug ipasabut ngadto sa mga bata unsay ilang
gikoloran. Basaha ang mga pulong nga anaa sa
larawan ngadto kanila.

Dula nga Pagpares-Pares Hatagi ang matag bata og tulo ka piraso sa
papel. Ipakita ang larawan sa pahina 107. Itudlo
ang drowing ni Jesus ug isulti, “Kini mao ang litrato ni Jesukristo. Kita
nahisakop sa Iyang Simbahan.” Dapita ang mga bata sa pagbutang og
piraso sa papel diha sa litrato ni Jesus sa ilang mga kopya.

Dayon itudlo ang litrato sa propeta ug basaha ang kapsyon. Ipasulti sa
mga bata ang “propeta” ug pabutangi og piraso sa papel ang ilang drowing.
Balika alang sa drowing sa mga kasulatan. Dayon ipasulti sa mga bata uban
kanimo, “Ako nahisakop sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw,” pipila ka mga pulong matag higayon.

Ribyu Pagpili og kalihokan gikan sa leksyon 23 ug ang usa gikan sa leksyon 24
aron sa pagtabang sa mga bata nga makaribyu unsay ilang nakat-unan
mahitungod sa mga kasulatan ug mga propeta. Human makahimo niini
nga mga kalihokan, pahinumdumi ang mga bata nga sa Simbahan ni
Jesukristo kita adunay mga kasulatan ug mga propeta.

MGA TIP SA
PAGTUDLO

Ribyu: Ang mga bata makat-
on gikan sa pagbalik-balik.
Balika ang mga istorya o
ubang mga kalihokan nga diin
sila malingaw. Mahimo nimo
kini bisan unsang higayona
panahon sa klase sa nursery,
sama sa panahon sa pag-
snack o samtang ang mga
bata naghulat sa ilang mga
ginikanan.

Pagkolor: Dili ang tanang mga
bata malingaw sa pagkolor. Ang
uban tingali mohimo lamang og
usa o duha ka marka sa pahina.
Ang katuyoan sa mga kalihokan
sa pagkolor niini nga mga lek-
syon mao ang paghatag sa mga
bata og biswal nga pagpakita sa
leksyon nga ilang magunitan ug
madala sa ilaha. Importante
nga ilang tarungon pagkolor
ang larawan.



106



Ang Simbahan ni Jesukristo 
adunay mga kasulatan.

Ang Simbahan ni Jesukristo 
adunay mga propeta.

Ako Nahisakop sa Ang Simbahan ni Jesukristo 
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
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MGA TIP SA
PAGTUDLO

Mga Litrato: Kon adunay
duha ka litrato sa samang
pahina, ikaw makatabang sa
mga bata nga makapokus sa
usa ka litrato pinaagi sa pag-
tabon sa lain.

Gagmay nga mga bata: Ang
ubang mga bata, ilabi na ang
mga gagmay, dili makasabut
sa tanang mga konsepto nga
gitudlo niini nga mga leksyon.
Hinoon, sila nakakat-on og
butang matag semana, ug
ikaw nagtabang kanila nga
mobati sa Espiritu ug makapa-
milyar sa mga pulong ug hug-
pong sa mga pulong kabahin
sa ebanghelyo.

P A S I U N A  A L A N G  S A  M A G T U T U D L O

Aron sa pag-andam sa imong kaugalingon nga espiritwal nga motudlo niini nga leksyon, palihug
basaha ug palandonga ang mosunod:

Si Jesukristo gibunyagan aron sa pagpakita “ngadto sa Amahan nga siya magmasulundon sa paghupot
sa iyang mga sugo” ug sa pagpakita og panig-ingnan alang kanato (tan-awa sa 2 Nephi 31:7, 9; tan-
awa usab sa Mateo 3:13–17). Kon kita bunyagan, gipakita usab nato nga kita andam sa pagsunod sa
Manluluwas ug pagsunod sa Iyang mga kasugoan. Human mabunyagi si Jesus, “ang Espiritu Santo
mikunsad diha kaniya” (2 Nephi 31:8). Human sa atong pagbunyag, kita hatagan sa gasa sa Espiritu
Santo pinaagi sa ordinansa sa kumpirmasyon. Kini nagpasabut nga kita adunay panag-uban kanunay
sa Espiritu Santo kon kita mosunod sa mga kasugoan.

M G A  K A L I H O K A N  S A  P A G K A T - O N

Sugdi pinaagi sa kalihokan sa panagpundok. Alang sa mga ideya, tan-awa
sa pahina 3.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Litrato Ipakita ang litrato ni Jesukristo nga gibunyagan 110. Itudlo ang mga
detalye diha sa litrato (si Jesus, ang tubig, si Juan Bautista, ug uban pa).
Ipasabut nga si Jesus nagpabunyag tungod kay Siya nahigugma sa
Langitnong Amahan ug buot nga mosunod Kaniya. Dapita ang mga
bata sa pagsulti og “Jesus” ug “gibunyagan” uban kanimo.

Balak Itudlo ang lain-laing mga bahin sa litrato samtang imong i-recite ang
mga pulong sa unang bersikulo sa “Baptism” [Bunyag] Children’s
Songbook, 100–101 [Songbook sa mga Bata]. Dapita ang mga bata
sa pagtudlo niini uban kanimo.

Si Jesus miduol ngadto ni Juan Bautista, (itudlo si Jesus, dayon si Juan)
Didto sa sapas Judea,
Si Jesus gibunyagan
Pinaagi sa pagtuslob. (itudlo ang tubig)

Mahimo nimo nga ipasabut nga ang “pagpaunlod” nagpasabut nga si
Jesus gipaunlod ilawom sa tubig sa dihang gibunyagan Siya.

Litrato Ipakita ang litrato sa batang babaye nga gibunyagan (pahina 110) ug ipa-
sabut ang mga kapareha sa duha ka mga litrato. Sultihi ang mga bata nga
sila mahimong mabunyagan, sama ni Jesus, kon mag-otso anyos na sila.
Ipataas ang walo ka mga tudlo, upat sa kada kamot, ug ipha kini. Balika,
ug dapita ang mga bata sa pagbuhat niini uban kanimo. Ipasabut nga ang
pagpabunyag mao ang usa ka paagi nga kita makasunod ni Jesus, kon kita
bunyagan atong gipakita nga kita nahigugma sa Langitnong Amahan ug
gusto nga mosunod Kaniya.

Mga Larawan Ipakita ang mga larawan sa pahina 111. Pakigsulti ngadto sa mga bata
mahitungod kon unsay nahitabo sa mga larawan. Ipasabut nga human
kita mabunyagan, kita kumpirmahan. Hangyoa ang mga bata sa pagsulti
og “kumpirmahan.” Sultihi sila nga kini nagpasabut nga ang mga tawo
nga naghupot sa priesthood mopandong sa ilang mga kamot sa atong ulo
aron hatagan kita sa gasa sa Espiritu Santo.

AKO BUNYAGAN
UG KUMPIRMAHAN
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MGA TIP SA
PAGTUDLO

Pagkolor: “Awhaga [ang mga
bata] sa pagpakita sa ilang
mga litrato ngadto sa ilang
mga pamilya. Makatabang kini
kanila nga mahinumdom unsay
ilang nakat-unan. Makahatag
usab kini og kahigayunan sa
paghisgot sa mga baruganan
sa ebanghelyo uban sa ilang
mga anak” (Pagtudlo, Walay
Labaw ka Mahinungdanon nga
Tawag, 167).

Paghimo og mga kopya:
Kon ikaw walay magamit nga
copy machine, mahimo
nimong butangan og palid sa
papel ibabaw sa larawan ug
palut-an kini ginamit ang lapis
o ball pen. Ayaw kabalaka nga
dili malut-an ang tanang
detalye, palut-i lamang ang
nalatid ug igong detalye aron
sa pag-ila sa mga larawan.

Panapos Dapita ang mga bata sa pagsulti, “Ako bunyagan ug kumpirmahan,” pipila
ka mga pulong matag higayon. Sa lakbit sultihi ang mga bata unsay imong
gibati sa dihang ikaw gibunyagan ug gikumpirmahan.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa panapos nga pag-ampo.

O P S Y O N A L  N G A  M G A  K A L I H O K A N

PAGPANGANDAM Alang sa kalihokan ginamit ang kasulatan: Pagdala og kopya sa Basahon
ni Mormon. Markahi ang 3 Nephi 12:1 aron sayon ra nimo kini nga
mapakli.

Alang sa dula nga tag-an tag-an: Kopyaha ang mga larawan 111 ug
kolori kon gusto. Tung-a sa pagpilo ang pahina aron ang larawan sa
bunyag makita sa usa ka kilid ug ang larawan sa kumpirmasyon makita
sa pikas.

Alang sa kalihokan sa pagkolor: Kopyaha ang mga larawan sa pahina 111
nga koloran sa matag bata.

Kasulatan Sultihi ang mga bata nga si Jesukristo nagsulti kanato diha sa mga kasula-
tan nga Siya gusto nga bunyagan. Ablihi ang Basahon ni Mormon ngadto
sa 3 Nephi 12:1 ug isulti, “miingon si Jesus, ‘Tuo kanako ug magpabunyag.’
“Dapita ang mga bata sa pagsulti og usab sa mga pulong uban kanimo
pipila ka pulong matag higayon. Pahinumdumi sila nga bunyagan na sila
kon moabut na og otso anyos ang edad.

Dula nga Tag-an Tag-an Ipakita sa mga bata ang imong kopya sa larawan sa bunyag, basaha ang
kapsyon, ug dapita ang mga bata sa pagsulti “pagbunyag.” Paklia ang
pahina, ug balika og sulti alang sa larawan sa pagkumpirma.

Tagoi ang mga larawan sa imong luyo. Dayon ipakita sa mga bata ang
usa ka bahin sa pahina, ug pangutana, “Gibunyagan ba o gikumpirmahan
ba kining bataa?” Dapita ang mga bata sa pagsulti sa tubag uban kanimo.
Tagoi ang mga larawan sa imong luyo pag-usab ug balika ang kalihokan
kon ganahan pa ang mga bata. Kini nga kalihokan angay alang sa mas
dagko nga mga bata.

Pagkolor Pakolori sa mga bata ang kopya sa larawan sa pahina
111. Samtang ang mga bata nagkolor, ribyuha ang
mga baruganan nga gitudlo sa leksyon. Itudlo ang
mga detalye diha sa mga litrato, basaha ang mga
kapsyon ngadto sa mga bata, ug ipasabut ngadto
kanila unsay ilang gikoloran.
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Pagbinuotan: Gamit og hinay
nga tingog ug matinahuron
nga paagi sa pagtabang sa
mga bata nga makasabut nga
ang sakramento sagrado.

P A S I U N A  A L A N G  S A  M A G T U T U D L O

Aron sa pag-andam sa imong kaugalingon nga espiritwal nga motudlo niini nga leksyon, palihug
basaha ug palandonga ang mosunod:

Sa gabii sa wala pa ang Iyang kamatayon sa krus, si Jesukristo mihatag sa sakramento ngadto sa
Iyang mga Apostoles ug miingon, “Buhata ninyo kini sa paghandom kanako” (tan-awa sa Lucas
22:19–20). Human sa Iyang pagkabanhaw, mao usab ang Iyang gibuhat sa mga Nephite (tan-awa
sa 3 Nephi 18:1–11). Karon moambit usab kita sa sakramento agig handumanan sa sakripisyo
sa Manluluwas alang kanato. Nagsaksi kita ngadto sa Dios nga atong hinumduman kanunay si
Jesukristo ug magsunod sa Iyang mga sugo. (Tan-awa sa D&P 20:77, 79.)

P A G P A N G A N D A M

• Uban sa pagtugot sa bishop o branch president, pagdala og basiyo sa
sacrament trays ngadto sa nursery.

• Pagdala og kopya sa Biblia. Markahi ang Lucas 22:19 aron sayon ra nimo
kini nga mapakli. Markahi usab ang pahina 106 niini nga manwal.

M G A  K A L I H O K A N  S A  P A G K A T - O N

Sugdi pinaagi sa kalihokan sa panagpundok. Alang sa mga ideya, tan-awa
sa pahina 3.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Kanta Ipakita ang litrato ni Jesus sa pahina 106 samtang inyong kantahon ang
unang linya sa “Reverently, Quitely” [Nagtahud sa Hilom] Children’s
Songbook, 26 [Songbook sa mga Bata].

Nagtahud sa hilom, naghunahuna kami. (itudlo ang litrato ni Jesus)
Balika sa pipila ka mga higayon aron mapahimutang ang matinahuron
nga kahimtang. Dapita ang mga bata sa pagkanta kanimo.

Kasulatan Sultihi ang mga bata nga kada Dominggo nagbuhat kita og butang nga
espesyal sa paghinumdom ni Jesus—panahon sa miting sa sakramento kita
mokaon og gamay nga piraso sa pan ug moinom og gamay nga kopa sa
tubig. Sultihi sila nga kini gitawag og sakramento. Hangyoa ang mga bata
sa pagsulti og “sakramento.” Sultihi ang mga bata nga atong nakat-unan sa
mga kasulatan nga si Jesus gusto nga kita moambit sa sakramento aron sa
paghinumdom Kaniya. Ablihi ang Biblia ngadto sa Lucas 22:19 ug sulti,
‘Buhata ninyo kini sa paghandom kanako.’ “

Litrato Ipakita ang mga litrato sa usa ka deacon nga mipaambit sa sakramento
(pahina 114). Itudlo ang mga detalye diha sa litrato, sama sa deacon ug
sa mga tawo nga hilom nga naglingkod. Ipahikap sa mga bata ang mga
sacrament tray nga imong gidala samtang ikaw mopasabut sa simple
nga mga termino unsay mahitabo panahon sa pagpangalagad sa sakra-
mento—maminaw kita pag-ayo samtang ang sakramento gipanalangi-
nan; mokuha kita og usa ka piraso sa pan; moinom kita sa tubig ug
ibalik ang kopa sa tray, ug maghunahuna kita ni Jesus.

Mga Balak o Kanta-
Kanta nga Kalihokan

I-recite ang mosunod nga mga balak o kanta-kanta nga kalihokan ug
dapita ang mga bata sa pag-apil kanimo:

ANG SAKRAMENTO NAGTABANG
KANAKO NGA MAGHUNAHUNA
MAHITUNGOD NI JESUKRISTO

Paggunit og mga butang:
Ang gagmay nga mga bata
simple ug literal nga maghuna-
huna. Sila dili makasabut og
abstract nga mga ideya. Ang
paghatag kanila og mga butang
nga gunitan nga may kalabutan
sa leksyon makatabang kanila
nga makat-on. Siguroha nga
sila magbinuotan ug motahud
sa paggunit sa mga sacrament
tray. Kinahanglang walay pan o
tubig diha sa mga tray alang
niini nga kalihokan.
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Pag-ampo: Ikaw mahimong
mohatag sa pangbukas o pana-
pos nga pag-ampo sa imong
kaugalingon usahay aron sa
pagpakita sa mga bata unsaon
sa pag-ampo. Makakat-on sila
og daghan gikan sa inyong
ehemplo kon sila mobuhat unsay
imong gisulti ngadto kanila.

Pagbinuotan: Kon imong
pangutan-on ang mga bata
kinsa ang atong hunahunaon
panahon sa sakramento, ang
uban kanila tingali mosinggit
sa tubag. Kon sila mobuhat
niini, sa malumo tudloi sila
nga magbinuotan sa paggamit
sa pangalan ni Jesukristo.

Ipahaum nga mga kaliho-
kan aron imong makab-ot
ang mga panginahanglan ug
mga kapanguhaan. Sama
pananglit, kon ikaw walay
yarn o lambo nga magamit
niini nga kalihokan, imong
mabugkos ang mga kard sa
laing paagi. O imong pakolo-
ran sa mga bata ang mga
larawan nga dili dili mahimo
kini nga libro.

Hilom ako mokaon sa pan (magpakaaron-ingnon nga nagkaon og pan)
Ug moinom usab sa tubig. (magpakaaron-ingnon nga moinom og tubig)
Akong kyugpuson ang akong mga bukton ug maghunahuna ni Jesus—

(ikyugpos ang mga bukton)
Mao kana ang angay nakong buhaton. (iyango-yango ang ulo)
[M. W. Verbica, “The Sacrament,” Friend, Peb. 1995, 17]

Panapos Ipakita ang litrato ni Jesus nga anaa sa pahina 106. Pangutan-a ang mga
bata, “Kinsa ang atong angay nga hunahunaon kon kita moambit sa sak-
ramento?” Hangyoa ang mga bata sa pagsulti og “Jesus.”

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa panapos nga pag-ampo.

O P S Y O N A L  N G A  M G A  K A L I H O K A N

PAGPANGANDAM Alang sa kalihokan sa bisita: Pakigsabut sa usa ka naghupot sa Aaronic
Priesthood sa pag-anha sa klase sa nursery ug mohisgot kon giunsa
niya pagtabang sa pagpangalagad sa sakramento.

Alang sa role play ug sa dula: Kopyaha ang kard sa pahina 115. Kolori
ang mga kard, kon gusto, ug guntinga kini.

Alang sa libro: Kopyaha ug guntinga ang mga kard nga anaa sa pahina
115 alang sa matag bata. Pagdala og yarn o lambo.

Bisita Ipaila ang imong bisita ngadto sa mga bata. Ipasabut nga siya adunay
priesthood. Hangyoa siya sa paghisgot sa lakbit kon giunsa niya sa pag-
andam, pagpanalangin, o pagpaambit ang sakramento. Dapita siya sa pag-
pakigbahin sa iyang mga pagbati mahitungod sa sakramento.

Role Play Ipakita ang mga kard nga imong giandam, tagsa-tagsa. Basaha ang kapsyon
ug sultihi ang mga bata nga magpakaaron-ingnon nga nagbuhat sa unsay
gipakita sa drowing (alang sa unang tulo ka mga kard lamang). Sama
pananglit, ipakyugpos nila ang ilang mga bukton ug ipaduko ang ilang mga
ulo ug magpakaaron-ingnong magbinuotan sa pagkuha sa pan ug sa tubig.
Dayga sila sa ilang mga paningkamot sa kada higayon. Kon ikaw maggunit
sa drowing ni Jesus, pangutan-a ang mga bata, “Kinsa ang atong angay nga
hunahunaon kon kita moambit sa sakramento?”

Dula Ikulob pagbutang ang mga kard nga imong giandam diha sa salog o sa
lamesa. Dapita ang usa sa mga bata sa pag-ukab sa usa sa mga kard.
Ipabasa ang kapsyon sa kard. Balika hangtud ang matag bata nga gusto
makaapil nakahimo na.

Libro Hatagi ang matag bata og upat ka mga kard nga imong giandam alang
kanila. Lungagi ang daplin sa matag kard. Higti og yarn o lambo agi sa
lungag, ug ihigot ang lambo aron makahimo og
gamay nga libro alang sa matag bata. Dayon
basaha ang libro ngadto sa mga bata.

Ako makapaminaw samtang ang mga 

pag-ampo sa sakramento gipamulong.
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Ako makapaminaw samtang ang mga
pag-ampo sa sakramento gipamulong.

Makahunahuna ako ni Jesus 
samtang ako mokaon sa pan.

Makahunahuna ako ni Jesus 
samtang ako moinom sa tubig.

Ang sakramento makatabang kanako 
sa paghunahuna mahitungod ni Jesus.
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P A S I U N A  A L A N G  S A  M A G T U T U D L O

Aron sa pag-andam sa imong kaugalingon nga espiritwal nga motudlo niini nga leksyon, palihug
basaha ug palandonga ang mosunod:

Ang priesthood mao ang gahum ug awtoridad sa Dios. Ang Dios mohatag niini nga awtoridad ngadto
sa takus nga lalaki nga mga miyembro sa Simbahan nga nag-edad og 12 ug labaw pa aron sila makali-
hok ginamit ang Iyang pangalan sa pagpanalangin sa uban. Ang mga ordinansa sa ebanghelyo, sama
sa bunyag ug kumpirmasyon, sa sakramento, ug ang uban, gipahigayon sa awtoridad sa priesthood
(tan-awa sa D&P 13; 20:73–79; 84:19–22). Ang tanang mga miyembro sa Simbahan makaangkon og
kaayohan gikan sa priesthood.

P A G P A N G A N D A M

Markahi ang pahina 26 ug 114 niini nga manwal aron sayon ra nimo kini
mapakli.

M G A  K A L I H O K A N  S A  P A G K A T - O N

Sugdi pinaagi sa kalihokan sa panagpundok. Alang sa mga ideya, tan-awa
sa pahina 3.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Intruksyon sa Doktrina Sultihi ang mga bata nga ang priesthood mao ang gahum sa Dios, giha-
tag sa Dios ang priesthood ngadto sa mas dagko nga mga bata ug lalaki
aron sila makapanalangin sa ilang mga pamilya ug sa uban. Ipasulti sa
mga bata ang “priesthood.” (Pahibalo: Sa panahon niini nga leksyon, pag-
mabination sa mga pagbati sa mga bata sa nursery kinsa walay amahan sa
ilang balay o kansang mga amahan wala maghupot sa priesthood.)

Mga Litrato Ipakita ang litrato nga anaa sa pahina 118 ug dapita ang mga bata nga
magpakaaron-ingnon nga nagkugos og gamay nga bata. Ipasabut nga ang
gagmay nga mga bata mahimong panalanginan ug hatagan og pangalan
sa mga lalaki nga naghupot sa priesthood. Hangyoa ang mga bata sa pag-
sulti og “priesthood.”

Ipakita ang mga larawan sa pahina 119 sa usa ka panalangin alang sa masa-
kiton. Sultihi ang mga bata nga ang usa ka tawo kinsa adunay priesthood
makapanalangin niadtong masakiton aron sila mobati nga mas maayo.
Pakli ngadto sa litrato sa pahina “00” [26]. Itudlo si Jesus ug ipasabut nga
niini nga litrato si Jesus nanalangin sa usa ka tawo nga buta. Hangyoa ang
mga bata sa pagsulti og “priesthood.”

Ipakita ang mga litrato sa pahina 114. Pahinumdumi ang mga bata nga
kita moambit sa sakramento matag Dominggo. Ipasabut nga kini gian-
dam, gipanalanginan, ug ipaambit niadtong adunay priesthood. Hangyoa
ang mga bata sa pagsulti og “priesthood.”

Kanta Dapita ang mga bata nga magginunitay sa mga kamot ug maglakaw sa
lingin samtang inyong kantahon o isulti ang mosunod nga pulong gikan
sa “Love Is Spoken Here” [Gugma Ania] Children’s Songbook, 190
[Songbook sa mga Bata].

Ang among balay sa kanunay adunay priesthood nanalangin.

Panapos Ipaambit ang imong pagpamatuod nga ang Langitnong Amahan manala-
ngin kanato pinaagi sa priesthood.

ANG LANGITNONG AMAHAN
NANALANGIN KANAKO PINAAGI
SA PRIESTHOOD

Intruksyon sa Doktrina: Kini
nga seksyon gituyo aron sa
pagtabang sa mga bata nga
makaangkon og sukaranan
kaayo nga pagsabut sa ebang-
helyo. Ang uban kanila tingali
dili makasabut sa tanan nga
imong isulti, apan mapamilyar
sila sa pinulongan sa ebang-
helyo ug nagtukod og pundas-
yon alang sa mga butang nga
ilang makat-unan unya sa ilang
kinabuhi.

Gagmay nga mga bata adu-
nay lain-laing mga abilidad sa
linggwahe (tan-awa sa
Pagtudlo, Walay Labaw ka
Mahinungdanon nga Tawag,
111). Aron pagtabang sa mas
gagmay nga mga bata balika
ang mga pulong gikan sa lek-
syon, sa malumo nga tingog
sulti og sama niini, “Makasulti
ba kamo og priesthood? Sulti
og priesthood uban kanako,”
ug hulata ang tubag. Kon ang
bata dili motubag, balika sa
mahigugmaong paagi ang
imbitasyon, apan ayaw pugsa
siya. Bisan sa pagpaminaw
lamang, ang mga bata makat-
on sa leksyon.
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Ribyu: Ang mga bata ganahan
og mga istorya, mga kanta,
mga litrato, ug mga kalihokan
nga ilang nakita ug nadungog
kaniadto. Kantaha ang mga
kanta o paghimo og kalihokan
gikan niini nga leksyon o sa
miaging mga leksyon sa bisan
unsang panahon sa klase sa
nursery. Kini nga ribyu makata-
bang kanila nga mahinumdom
sa mga baruganan sa ebang-
helyo nga imong gitudlo.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa panapos nga pag-ampo.

O P S Y O N A L  N G A  M G A  K A L I H O K A N

PAGPANGANDAM Alang sa kalihokan sa bisita: Pakigsabut sa amahan kinsa mipanalangin
sa iyang gamay nga bata sa pagdala sa iyang gamay nga bata ngadto sa
klase sa nursery ug moistorya sa iyang kasinatian.

Alang sa flip book: Kopyaha ang larawan nga anaa sa pahina 119. Kolori
kini kon gusto. Guntinga subay sa baga nga mga linya ug pil-a subay sa
tuldok-tuldok nga linya.

Mga Balak o Kanta-
Kanta nga Kalihokan

I-recite ang mosunod nga mga balak o kanta-kanta nga kalihokan ug
dapita ang mga bata sa pag-apil kanimo. Human sa matag bersikulo,
pahinumdumi ang mga bata nga ang priesthood mopanalangin sa atong
mga kinabuhi.

Pagpanalangin sa gamay nga bata (ipakita ang litrato sa pahina 118).
Gikugos ni Papa ang bata (pagpakaaron-ingnon nga nagkugos og bata)
Sa dakong kalumo
Sa pagpanalangin ug paghatag og pangalan pinaagi sa gahum sa priest-

hood.
Iyang gihigugma ang among pamilya! (gaksa ang kaugalingon)

Panalangin alang sa masakiton (itudlo ang litrato sa pahina 119).
Kon ako masakit, ako panalanginan (itudlo ang kaugalingon)
Sa matarung nga mga lalaki sa priesthood.
Gibati nako ang kalinaw, ug ako adunay hugot nga pagtuo (ibutang

mga kamot sa kasingkasing)
Nga ako mamaayo ra pag-usab.

Sakramento (Ipakita ang litrato sa pahina 114):
Hilom akong mokaon sa pan (magpakaaron-ingnon nga nagkaon og

pan)
Ug moinom usab sa tubig. (magpakaaron-ingnon nga moinom og

tubig)
Akong kyugpuson ang akong mga bukton ug maghunahuna ni Jesus—

(ikyugpos ang mga bukton)
Mao kana ang angay nakong buhaton. (iyango-yango ang ulo)
[M. W. Verbica, “The Sacrament,” Friend, Peb. 1995, 17]

Bisita Ipaila ang imong bisita ngadto sa mga bata. Ipasabut ngadto kanila nga siya
adunay priesthood ug nga iyang gigamit ang priesthood sa pagpanalangin
sa iyang gamay nga bata. Pangutan-a ang amahan sama sa, “Ikaw aduna
bay priesthood?” “Unsay pangalan sa imong gamay nga bata?” “Unsay
imong gisulti sa dihang imong gipanalanginan ang imong gamay nga
bata?” Unsaon nimo sa paggamit sa imong priesthood sa pagpanalangin
sa imong gamay nga bata inig ka dako na niya?”

Flip Book Ipakita sa mga bata ang flip book nga imong giandam.
Paklia ang unang flap, basaha ang kapsyon, ug ipasulti
kini sa bata uban kanimo.
Usba kini alang sa matag flap,.

Ang Langitnong Amahan Mopanalangin Kanako pinaagi sa Priesthood

Sakramento
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Jesukristo: Daghang mga
kultura adunay mga tradisyon
sa Pasko nga makalingaw
alang sa mga bata apan
gamay ra og kalambigitan sa
Pagkabanhaw ni Jesukristo.
Itumong kining leksyon sa
Pasko sa Pagkabanhaw mahi-
tungod sa Manluluwas, ug
tabangi ang mga bata nga
motubo ang ilang gugma
alang Kaniya. Tudoi sila sa
paglipay sa talagsaong mga
gasa nga Iyang gihatag
kanato, sama sa Pagkabanhaw
ug sa Iyang mga pagtulun-an
ug hingpit nga ehemplo.

Mga kanta: Ang ubang mga
bata tingali mosunod sa mga
pulong uban kanimo. Bisan
kon sila mobuhat lamang sa
mga aksyon o motan-aw lang
ug maminaw kanimo, mali-
ngaw gihapon sila sa mga
kanta ug makat-on gikan niini.

P A S I U N A  A L A N G  S A  M A G T U T U D L O

Aron sa pag-andam sa imong kaugalingon nga espiritwal nga motudlo niini nga leksyon, palihug
basaha ug palandonga ang mosunod:

Tungod sa Pagkapukan ni Adan ug Eva, ang tanan makasinati og pisikal nga kamatayon. Sa higayon
nga kita mamatay, ang atong mga espiritu ug ang atong lawas magkabulag. Sa dihang si Jesukristo
nabanhaw, ang Iyang lawas ug ang Iyang espiritu nahiusa, dili na gayud magkabulag pag-usab.
Tungod sa Pag-ula ni Jesukristo, ang tanan mabanhaw (tan-awa sa 1 Mga Taga Corinto 15:22;
Alma 11:42–45). Pagsabut ug pagpamatuod sa Pagkabanhaw makahatag kanato og kalipay ug
paglaum (tan-awa sa Isaias 25:8; Alma 22:14).

M G A  K A L I H O K A N  S A  P A G K A T - O N

Sugdi pinaagi sa kalihokan sa panagpundok. Alang sa mga ideya, tan-awa
sa pahina 3.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Istorya Ipakita ang mga litrato sa pahina 122. Itudlo ang mga detalye sa litrato
samtang imong isaysay ang istorya sa Pagkabanhaw ni Jesukristo sa sim-
ple nga paagi (tan-awa sa Juan 19:41–42; 20:1, 11–16). Ang mosunod
mao ang usa ka ehemplo:

Sa dihang namatay si Jesus, ang Iyang mga higala naguol pag-ayo
(pahimoa ang mga bata og magul-anon nga mga nawong). Ilang
gibutang ang lawas ni Jesus sa usa ka lubnganan, nga mao ang usa ka
langob (itudlo ang lubnganan diha sa litrato). Usa ka dako nga bato
gipaligid sa atubangan sa pultahan (sultihi ang mga bata nga magpaka-
aron-ingnon nga moligid og dako, bug-at nga bato). Human sa tulo
ka mga adlaw (sultihi ang mga bata sa pagpataas sa tulo ka mga tudlo),
duha ka mga anghel mipaligid sa bato. Si Jesus nabuhi pag-usab! (Itudlo
si Jesus sa litrato.) Siya nabanhaw (tabangi ang mga bata nga mosulti
og “nabanhaw”). Ang mga higala ni Jesus nalipay kaayo! Buhi Siya,
ug dili na gayud Siya mamatay pa pag-usab!
Si Maria usa sa mga higala ni Jesus (itudlo si Maria diha sa litrato).
Naguol siya sa dihang namatay si Jesus. Sa dihang nabanhaw si Jesus,
si Maria mao ang unang tawo nga nakakita Kaniya. Nalipay kaayo siya
tungod kay si Jesus buhi (pahimoa ang mga bata og malipayon nga
mga nawong).

Sultihi ang mga bata nga tungod ni Jesus, ang tanan mabanhaw ug mag-
puyo sa kahangturan. Pahimoa pag-usab ang mga bata og malipayon nga
mga nawong.

Kanta Kantaha o isulti ang unang bersikulo sa “Did Jesus Really Live Again”
[Nabuhi ba Gayud Pag-usab si Jesus?] Children’s Songbook, 64
[Songbook sa mga Bata] ug buhata ang mga aksyon sa ubos. Dapita ang
mga bata sa pag-apil kanimo.

Nabuhi ba gayud sa pag-usab si Jesus?
O, nabuhi Siya, (ipataas ang tulo ka mga tudlo)
Mibangon ug ang lubnganan
Iyang gibiyaan. (ikyugpos ang mga bukton)

SI JESUKRISTO NABANHAW
(PASKO SA PAGKABANHAW)
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Panapos Dapita ang mga bata sa pagsulti, “si Jesukristo nabanhaw,” usa o duha ka
mga pulong matag higayon. Sa lakbit ipaambit uban sa mga bata ang
imong pagpamatuod nga si Jesukristo nabanhaw.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa panapos nga pag-ampo.

O P S Y O N A L  N G A  M G A  K A L I H O K A N

PAGPANGANDAM Alang sa istorya: Kopyaha ang hulagway sa pahina 123. Kolori kini ug
ibutang sa mas baga nga papel, kon gusto. Guntinga ang matag lara-
wan ug guntinga ang abierto nga bahin sa may pultahan sa lubnganan
subay sa tuldok-tuldok nga linya.

Alang sa kalihokan sa pagkolor: Paghimo og kopya sa pahina 123 alang
sa matag bata. Guntinga ang matag larawan ug guntinga ang abli nga
dapit sa pultahan sa lubnganan.

Kanta Dapita ang mga bata nga magsirkol ug magginunitay sa mga kamot.
Kantaha o isulti ang mga pulong sa “Jesus Has Risen” [Nabanhaw si
Jesus] Children’s Songbook, 70 [Songbook sa mga Bata] ug buhata ang
mga aksyon sa ubos.

Nabanhaws’ Jesus, (maglakaw sa sirkol)
Nga higala.
Nalipay kami,
Nabanhaw S’ya.

Balika hangtud gusto sa mga bata.

Istorya Isaysay ang istorya sa Pagkabanhaw ni Jesukristo pag-usab,
niining higayona ginamit ang larawan nga imong
gigunting. Sa ubos mao ang usa ka ehemplo:

(Sugdi ginamit ang hulagway ni Jesus
nga nagbarug ug ang bato gipaligid
palayo sa abli nga bahin sa lubnga-
nan.) Sa dihang si Jesus namatay,
ang iyang lawas gibutang sa lubnga-
nan (ibutang ang hulagway ni Jesus sa [luyo] sa lubnganan). Usa ka
dakong bato gipaligid atubangan sa pultahan (paligira ang bato sa atu-
bangan sa abli nga bahin sa lubnganan). Sa ikatulo nga adlaw duha ka
mga anghel ang miabut ug gipaligid ang bato palayo (ipaligid ang bato
gikan sa abli nga bahin). Si Jesus nabanhaw (ipabarug ang hulagway
ni Jesus). Ang iyang espiritu ug ang Iyang lawas nahiusa pag-usab!
[Tan-awa sa Susan Payson, “Easter Story,” Friend, Abr. 1995, 32–33.]

Pagkolor Hatagi ang mga bata sa mga larawan nga imong gigunting alang kanila.
Ipakita kanila unsaon nga ilang magamit ang mga larawan sa pagribyu sa
istorya sa Pagkabanhaw ni Jesus. Kini nga kalihokan angay alang sa mas
dagko nga mga bata.

MGA TIP SA
PAGTUDLO

Mga Istorya: “Ang gagmay
nga mga bata malingaw nga
balikbalikon ang mga istorya.
Kon imong balikon ang istorya,
sugdi kini ug dayon pangutana,
‘Unsay sunod nga nahitabo?’
“(Tan-awa sa Pagtudlo, Walay
Labaw ka mahinungdanon nga
Tawag, 180–81.) Dapita ang
mas dagko nga mga bata sa
paggamit sa mga ginunting o
sa litrato nga anaa sa pahina
“00” [122] sa pagsaysay sa
istorya sa pagkabanhaw ngadto
sa gagmay nga mga bata sa
klase sa nursery. Tanyag og
tabang kon gikinahanglan.

Opsyonal nga mga kalihokan
giandam alang kanimo nga idu-
gang sa leksyon kon gusto. Kon
ikaw walay makuha nga mga
suplay nga gikinahanglan,
mahimong pulihan og lain
nga susama niini.

Pagpamatuod: Ipadayag ang
imong pagpamatuod sa simple,
mubo nga paagi, pananglit:
“Ako nasayud nga si Jesukristo
nabanhaw.”

Kalihokan ginamit ang
Kahon: Hunahunaa ang pag-
himo sa kalihokan ginamit ang
kahon nga ibutang diha sa
nursery. Mahimong maglakip
kini sa kalihokan sa pagkolor
ug sa ubang mga butang nga
imong gihimo o gigamit alang
sa mga kalihokan. Dayon
imong mabalik kadtong mga
kalihokan panahon sa umaa-
but nga mga klase sa nursery
aron sa pagribyu sa nangaging
mga leksyon. Kini nga ribyu
mahitabo sa bisan unsang
panahon sa klase sa nursery.
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MGA TIP SA
PAGTUDLO

Jesukristo: “Ang tanan
natong gitudlo kinahanglang
mopunting sa mga sakop sa
pamilya ug mga miyembro sa
klase ngadto ni Kristo….
Hinumdumi kini samtang ikaw
mag-andam ug magtudlo sa
imong mga leksyon” (Pag-
tudlo, Walay Labaw ka Mahi-
nungdanon nga Tawag, 80).

Gagmay nga mga bata:
Pagbantay sa mga timailhan
nga makasulti kanimo kon ang
mga bata ba nagpakita og
atensyon. Sa pagtabang
kanila, sulayi sa pag-usab-
usab sa imong tingog sa
pagtudlo, magtan-aw sa mata
kanunay, ug pag-ilis-ilis sa
mga paagi sa imong pagtudlo.
(Tan-awa sa Pagtudlo, Walay
Labaw ka Mahinungdanon
nga Tawag, 71–72.)

P A S I U N A  A L A N G  S A  M A G T U T U D L O

Aron sa pag-andam sa imong kaugalingon nga espiritwal nga motudlo niini nga leksyon, palihug
basaha ug palandonga ang mosunod:

Si Jesukristo natawo sa usa ka mortal nga inahan, nga si Maria, ug sa usa ka imortal nga amahan, ang
Langitnong Amahan. Siya tinuod nga Anak sa Dios. Tungod sa Iyang dakong gugma alang kanato, ang
Langitnong Amahan mipadala ni Jesukristo nganhi sa yuta aron mahimo natong Manluluwas ug atong
Ehemplo. “Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niana gihatag niya ang iyang bug-
tong Anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kon dili may kinabuhing dayon” (Juan 3:16).

P A G P A N G A N D A M

Markahi ang pahina 106 niini nga manwal aron sayon ra nimo kini
mapakli.

M G A  K A L I H O K A N  S A  P A G K A T - O N

Sugdi pinaagi sa kalihokan sa panagpundok. Alang sa mga ideya, tan-awa
sa pahina 3.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa pangbukas nga pag-ampo.

Litrato Ipakita ang mga litrato sa pahina 126. Dapita ang mga bata sa pagpangita sa
gamay nga bata diha sa litrato. Sultihi sila sa Iyang pangalan nga si Jesus,
ug dapita sila sa pagsulti og “Jesus.” Sultihi ang mga bata nga magpakaa-
ron-ingnon nga moduyanduyan sa gamay nga bata sa ilang mga bukton.

Itudlo si Maria diha sa litrato ug sultihi ang mga bata, “Mao kini ang
inahan ni Jesus. Ang iyang pangalan mao si Maria.”

Sultihi ang mga bata nga si Jesus mao ang Anak sa Langitnong Amahan.
Dapita ang mga bata sa pagsulti og usab sa “Si Jesus mao ang Anak sa
Langitnong Amahan,” pipila ka mga pulong sa matag higayon. Sultihi sila
nga ang Langitnong Amahan mipadala sa Iyang Anak, nga si Jesukristo,
nganhi sa yuta tungod kay Siya nahigugma kanato.

Kanta Itudlo pag-usab sa bata nga si Jesus diha sa litrato. Sultihi ang mga bata
nga ikaw mokanta. Dapita sila sa pag-ingon “Mipadalas Bugtong Anak”
kon ikaw motudlo ngadto sa batang si Jesus. Papraktisa sila og pipila ka
mga higayon, ug dayon kantaha o isulti ang mosunod nga mga pulong
sa “He Sent His Son” [Mipadalas Bugtong Anak] Children’s Songbook,
34–35 [Songbook sa mga Bata].

Sa unsa nga paagi nga ang Amahan makasulti sa kalibutan sa gugma
ug kalumo?

Iyang gipadala ang iyang Anak, (itudo ang litrato sa bata nga si Jesus)
bag-ong natawo nga bata, nga may kalinaw ug kabalaan.

Ipakita ang litrato ni Jesukristo nga anaa sa pahina 106. Sultihi ang
mga bata nga ang bata nga si Jesus mitubo nga nahimo natong
Manluluwas, nga si Jesukristo. Dapita sila sa pag-ingon “Mipadalas’
Bugtong Anak” kon ikaw motudlo ngadto sa Manluluwas. Kantaha o
isulti ang mosunod nga mga pulong sa “Mipadalas’ Bugtong Anak”:
Sa unsa nga paagi nga ang Amahan makapakita sa kalibutan sa dalan

nga atong agian?
Iyang gipadala ang iyang anak (itudlo ang litrato sa Manluluwas) aron

maglakaw uban sa mga tawo sa yuta, aron kita masayud.

SI JESUKRISTO MAO ANG ANAK SA
LANGITNONG AMAHAN (PASKO)
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Panapos Ipadayag ang imong pasalamat nga ang Langitnong Amahan mipadala ni
Jesukristo. Ipaambit ang imong pagpamatuod nga si Jesukristo mao ang
Anak sa Langitnong Amahan.

Pag-ampo Pagdapit og usa ka bata nga mohatag sa panapos nga pag-ampo.

O P S Y O N A L  N G A  M G A  K A L I H O K A N

PAGPANGANDAM Alang sa mga stick puppet: Kopyaha ug guntinga ang larawan sa pahina
127 alang sa matag bata. Pag-tape o pagpilit og tukog sa likod sa matag
larawan aron makahimo og mga stick puppet alang sa mga bata.

Alang sa kalihokan ginamit ang kasulatan: Pagdala og kopya sa Basahon
ni Mormon. Markahi ang 3 Nephi 9:15 aron sayon ra nimo kini nga
mapakli.

Mga Stick Puppet Hatagi ang mga bata sa mga stick puppet nga imong gigunting alang
kanila. Sa lakbit i-istorya pag-usab ang pagkahimugso ni Jesukristo sa
imong kaugalingong mga pulong
(tan-awa sa Lucas 2:4–16). Dapita ang
mga bata sa paggunit sa ilang mga
stick puppet sa saktong panahon sa
istorya. Kini nga kalihokan angay
alang sa mas dagko nga mga bata.

Kanta Kantaha o isulti ang mosunod nga
pulong sa “Away in a Manger” [Didto
sa Pasungan] Children’s Songbook,
42–43 [Songbook sa mga Bata] ug paghimo-
himo og mga aksyon nga gisugyot sa mga
pulong. Dapita ang mga bata sa pag-apil
kanimo.

Didtos’ pasungan, way kunang katulgan,
Sa batang si Jesus nga kahigdaan;
Kabitoonan sa langit nagbantay,
Sa batang Jesus natulog sa kumpay.

Mga Balak o Kanta-
Kanta nga Kalihokan

I-recite ang mosunod nga mga balak o kanta-kanta nga kalihokan ug
dapita ang mga bata sa pag-apil kanimo:

Bata diha sa pasungan, (i-galing-galing ang mga bukton sama og
nagtabyog og batang gamay)

Mahigugmaong inahan naa sa duol,
Bitoon misanag sa kalangitan, (itudlo ang panganud)
Ang Anak sa Dios ania! (ikyugpos ang mga bukton)

Kasulatan Sultihi ang mga bata nga si Jesus misulti kanato diha sa mga kasulatan
nga Siya mao ang Anak sa Dios, atong Langitnong Amahan. Ablihi ang
Basahon ni Mormon ngadto sa 3 Nephi 9:15 ug basaha ang, “Tan-awa,
ako mao si Jesukristo ang Anak sa Dios.” Dapita ang mga bata sa pagsulti
“ang Anak sa Dios” uban kanimo.

MGA TIP SA
PAGTUDLO

Pagbalik-balik: Itudlo ang
tanan o kabahin niini nga lek-
syon sa makadaghan panahon
sa Pasko. Ang mga bata mali-
ngaw nga maminaw sa binalik-
balik nga Pasko.

Mga Kapanguhaan: Gamit
lamang og mga kapanguhaan
nga hinimo sa Simbahan diha
sa klase sa nursery. Kon ikaw
nagkinahanglan og dugang nga
buhaton sa mga bata, pagpili
og mga istorya, mga dula, mga
puppet, o mga kalihokan sa
pagkolor gikan niini nga man-
wal nga nagamit na nimo kani-
adto. Magamit usab nimo ang
mga dula ug mga istorya gikan
sa mga magasin sa Simbahan.

Si Jesukristo Mao ang Anak 

sa Langitnong Amahan

Si Jesukristo Mao ang Anak sa Langitnong Amahan
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MGA TIP SA
PAGTUDLO

Ang usa ka bata mahimong
madasig o mahadlok sa iyang
unang higayon sa nursery.
Pinaagi sa pagpakita og
gugma ug pailub, ikaw dag-
han og mahimo aron ang
unang kasinatian sa bata sa
nursery makalingaw. Ang mga
bata mas komportable kon sila
masayud unsa ang mapaabut.
Kutob sa mahimo, paningka-
muti ang paghimo og pirme
nga kalihokan diha sa nursery.
Hatagi ang bag-ong mga bata
og panahon nga makaila
kanimo, sa ubang mga bata,
ug sa palibut.

Kon ang bata gusto nga
mobiya ug moadto sa iyang
mga ginikanan, pahibaloa
ang mga ginikanan nga OK
ra Dapita ang mga ginikanan
sa pagsulti og positibo nga
mga butang mahitungod sa
nursery nianang semanaha.

M G A  K A L I H O K A N  S A  P A G K A T - O N

Maayong Pag-abut Kon adunay usa ka bata nga mosulod sa klase sa nursery sa unang higa-
yon, pagpili og panahon nga ang mga bata magkapundok (sama sa lek-
syon, snack, o panahon sa musika), ug sultihi ang mga bata sa pangalan
sa bag-ong bata. Sultihi ang bag-ong bata kon unsa ikaw ka malipayon
nga siya anaa sa klase sa nursery.

Kanta Sultihi ang mga bata nga ikaw gusto nga mokanta og espesyal nga kanta.
Kantaha o isulti ang mga pulong sa “Hello” [Hello] Children’s Songbook,
260 [Songbook sa mga Bata] ug hangyoa ang mga bata sa pagsulti og
‘hello” kon ikaw motudlo kanila panahon sa kanta. Mahimo nimong
praktison kini pipila ka mga higayon sa dili pa ikaw mokanta.

Hello! (itudlo ang mga bata: “Hello!”) Hello! (itudlo ang mga bata:
“Hello!”)

Ga welcome mi ninyo. (itudlo ang mga bata: “Hello!”)
Hello! (itudlo ang mga bata: “Hello!”) Hello! (itudlo ang mga bata:

“Hello!”)
Lipay mi kaayo
Nga nia mo sa ‘tong Primary
Ug maghigalaay kita dinhi.
Hello! (itudlo ang mga bata: “Hello!”) Hello! (itudlo ang mga bata:

“Hello!”)
Ga welcome mi ninyo.

Panapos Isulti ngadto sa bag-ong bata, “[Pangalan sa bata], malipayon kaayo kami
nga ikaw ania sa atong klase sa nursery!”

MUBO NGA LEKSYON: MAAYONG 
PAG-ABUT SA NURSERY
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MGA TIP SA
PAGTUDLO

Ang mga bata ganahan nga
makadungog sa ilang mga
pangalan. Ang labing maa-
yong gasa nga imong maha-
tag sa mga bata mao ang
paghigugma, pag-ila, ug
paghatag og bili kanila. Ayaw
paghatag og laing mga gasa
alang sa ilang birthday sa
nursery. Sauloga ang bata,
dili ang paghatag og gasa.

M G A  K A L I H O K A N  S A  P A G K A T - O N

Kalihokan Sa Dominggo sa hapit na ang birthday sa bata, samtang ang mga bata
magpundok alang sa leksyon, snack, o panahon sa musika, sultihi ang
mga bata nga si , “[Pangalan sa bata] nag-birthday [o mag-birthday]!”
Dapita ang mga bata sa pagsulti og “Happy birthday.”

Sultihi ang mga bata kon pilay edad sa bata sa iyang birthday. Dapita sila
sa pag-ihap niana nga numero ginamit ang ilang mga tudlo. Balik-balika
kini sa pipila ka mga higayon.

Kanta Kantaha o isulti ang mga pulong sa “Happy, Happy Birthday” Children’s
Songbook, 284 [Songbook sa mga Bata] ug dapita ang mga bata sa pag-
apil kanimo:

Happy, happy birthday, [anak ko];
Tanang adlaw moabut nimo.
Pangandoy ko nga ikaw unta
Malipayon gyud ning birthday mo!

Dapita ang mga bata sa pagsulti og “Happy birthday ug mopakpak sa
ilang mga kamot.

MUBO NGA LEKSYON: HAPPY BIRTHDAY



balak o kanta-kanta nga kalihokan, mga, (unang mga linya)
“Ablihi, sirad-i kini,” 85
“Ako adunay espesyal nga lawas,” 40
“Ako mosugod pinaagi sa pag-ingon ‘Mahal nga

Amahan,’ “ 16
“Ang pahiyom makapatakod,” 81
“Basaha ang Basahon ni Mormon,” 93
“Espiritu Santo malumo nga mamulong,” 29
“Gusto kong mosunod ni Jesus,” 73
“Hikapa ang imong mga mata,

hikapa ang imong ilong,” 65
“Hilom akong mokaon sa pan,” 112, 117
“Kini ang akong inahan, kinsa motabang

kanako sa pagdula,” 52
“Kini si Mama,” 56
“Kining gamay nga tawo matulog na,” 45
“Kon ako masakiton, ako mapanalanginan,” 117
“Kon ikaw hilabihan, hilabihan ka taas,” 9
“Langitnong Amahan nakaila kanako,” 20
“Papa nagkugos sa bata,” 117
“Si Joseph nagluhod sa kakahoyan,” 89
“Tudloi ako sa mga kasulatan,” 97
“Usa ka bata sa pasungan,” 125

bersikulo, mga (tan-awa sa mga balak o kanta-kanta
nga kalihokan)

bisita, 113, 117
cube, 29, 31, 73, 75
dula nga tag-an tag-an, 45, 57, 59, 69, 71, 101, 103, 109, 111
dula sa bag, mga, 13, 37, 53, 93
finger puppet, mga, 41, 53, 57, 59, 89, 91
flip book, mga, 17, 19, 85, 87, 117, 119
hulagway, mga, 48, 51, 101, 103
kadena, mga 53, 55
kalihokan ginamit ang tudlo, 57
kanta, mga

“Ako Anak sa Dios,” 8, 12–13, 40
“Ako Nasayud Akong Amahan Buhi,” 28
“Ang Gugma ni Jesus,” 20–21
“Ang Simbahan ni Jesukristo,” 104
“Dali Ko nga Motuman,” 60
“Didto sa Pasungan,” 125
“Ehemplo,” 108
“Gihigugma Ako sa Langitnong Amahan,” 32
“Gugma Ania,” 116
“Gusto Kong Makita ang Templo,” 56
“Happy, Happy Birthday,” 129
“Hello,” 128
“Kon Ikaw Malipayon,” 81
“Maanindot Kaayo nga Kalibutan,” 33
“Makalingaw nga Buhaton,” 36, 49, 72–73

“Malipayon ang Pamilya,” 36, 48
“Maninguha Ko nga Magbinuotan,” 84
“Maninguha Ko Pagsunod ni Jesus,” 24, 68, 72
“Matahum nga Panahon sa Tingpamulak,” 88
“May usa ka Snowman,” 44
“Mga Pahiyom,” 80
“Mga Pamilya Mahimong Manag-uban Sa Hangtud,” 56
“Mipadalas Bugtong Anak,” 124
“Nabanhaw si Jesus,” 121
“Nabuhi ba Gayud Pag-usab si Jesus?” 120
“Nagtahud sa Hilom,” 112
“Pag-ampo sa Pamilya,” 52
“Pagsik-sik, Pamalandong, ug Pag-ampo,” 92, 96–97
“Salamat sa Atong Amahan,” 64–65
“Si Jesus Miingon Higugmaa ang Tanan,” 25, 76
“Sunda ang Propeta,” 101
“Ulo, Abaga, Tuhod, Tiil,” 41

kasulatan, mga 25, 29, 37, 52, 77, 104, 109, 112, 125
kwentas, mga [21, 23, 57, 59, 69, 71
libro, mga, 33, 35, 37, 39, 93, 95, 113, 115

(tan-awa usab sa mga flip books)
liso, 33
matching game, mga, 65, 67, 105, 107
mobile, 13, 15
pagpaluta, 41
poster, mga 9 49
pulseras, mga, 69, 71
puppets, mga, 61, 63, 97, 99, 125, 127

(tan-awa usab sa finger puppet, mga)
puzzle, 25
role play, mga, 28, 44, 48, 61, 76, 100, 113
salamin, 21
sunod sa lider, 100

I N D E K S  S A  M G A  K A L I H O K A N
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Adan ug Eva, 99
bilding sa Simbahan, 31, 39
bunyag, 110, 11
Daniel didto sa langub sa mga leon, 103
dulaan, mga, 74, 75
hayop, mga, 35
istorya, mga
ang pamilya nag-ampo alang sa naangol nga bata, 53
batang babaye mipahiyom, 80
batang lalaki gihupay sa Espiritu Santo,” 28
Jesus miayo sa 10 ka mga sanglahon, 64
Jesus miayo sa buta nga tawo, 24
Jesus mipakaon sa mga tawo, 24
Jesus mipanalangin sa mga bata, 20, 24, 96
Jesus nabanhaw, 120, 121
Jesus ug ang Iyang inahan, 49
maayo nga Samarianhon, 76
mga bata miingon “Pasayloa ko,” 69
Nephi mibuhat og barko, 68, 96

Si Enos nag-ampo, 17
Unang Panan-awon ni Joseph Smith, 40, 88
Jesukristo, 19, 39, 107, 115

(tan-awa usab sa Unang Panan-awon)
bata, uban sa, 15, 22, 95, 98
bunyag sa, 110
isip usa ka bata, 18
Pagkabanhaw ni, 122, 123

pagkatawo ni, 19, 126, 127
pagpakaon sa lima ka libo, 27
pagpang-ayo, 26, 66, 94, 95

Joseph Smith, 102, 103, 107
(tan-awa usab ang Unang Panan-awon)

Juan Bautista, 103, 110
kasulatan, mga 31, 39, 95, 107
kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta, 15
krayola, mga, 75
kumpirmasyon, 111
lawas, 43, 47
libro, mga, 75
maayo nga Samarianhon, 78
magbalantay, mga 127
magbinuotan, 86 (tan-awa usab sa pag-ampo)
Moises 99
nagpahiyom-nagmug-ot nga nawong, 83
Nephi, 70
nilalang, mga, 34, 35
Noe, 99

pag-ampo, 18, 30, 54, 87
pagkaon, 19, 47, 55, 67, 75
pagpakigbahin, 74
pamilya, mga, 14, 15, 18, 31, 38, 39, 46, 50, 51, 54, 55, 59,

62, 67
panalangin sa gamay nga bata, 118, 119
panalangin sa masakiton, 119

(tan-awa usab sa Jesukristo: pagpang-ayo)
panimalay, 55, 67
priesthood, 118, 119
sakramento, 114, 115, 119
Samuel ang Lamanite, 103
sinina, mga, 55, 67
templo, 58, 59
Unang Panan-awon, 42, 90, 91

I N D E K S  S A  M G A  B I S W A L
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Intellectual Reserve, Inc., naghupot sa katungod sa sinulat
sa mga painting, mga litrato, ug sa ubang mga imahen
niini nga manwal, uban sa mosunod nga mga kalainan:

Hapin sa atubangan ug pahina 22: Kristo ug ang mga
bata sa Basahon ni Mormon, ni Del Parson.
© 1995 Del Parson.

Pahina 5: Litrato © 2000 Steve Bunderson.

Pahina 8: Litrato © Rubberball Productions.

Pahina 18: Gipaboran sa Dios, ni Simon Dewey.
© 2001 Simon Dewey. Ayaw kopyaha.

Mga pahina 24 ug 98: Storytime in Galilee, ni Del Parson.
© 1990 Del Parson.

Pahina 28: Litrato © 1998 Robert Casey.

Pahina 32: Litrato © Corbis Images.

Pahina 42: Ang Unang Panan-awon, ni Gary Kapp.
© 1998 Gary Kapp. Ayaw kopyaha.

Pahina 48: Litrato © 2000 Steve Bunderson.

Pahina 54: Litrato © 2006 Hyun-Gyu Lee.

Pahina 56: Litrato © 2006 Frank Helmrich.

Pahina 66: Ang Sanglahon nga Miingon og “Salamat,”
ni John Steel. © ProvidenceCollection.com.
Tanang mga katungod gigahin.

Pahina 88: Unang Panan-awon ni Joseph Smith, ni
Greg K. Olsen. © 1988 Greg K. Olsen.

Pahina 90: Ang mga Tinguha sa Akong Kasingkasing,
ni Walter Rane. © 2004 Walter Rane, sa maayong
kabubut-on sa Museum of Church History and Art.

Pahina 94: Ug Iyang Giayo Sila Tagsa-tagsa, ni Gary Kapp.
© 1993 Gary Kapp.

Pahina 102: Brother Joseph, ni David Lindsley.
© 1998 David Lindsley.

Pahiana, 106: Detalye gikan sa Si Kristo ug ang Dato nga
Batan-ong Magmamando, ni Heinrich Hofman. Sa
maayong kabubut-on sa C. Harrison Conroy Co., Inc.

Pahina 110: Juan Bautista Nagbunyag ni Jesus, ni
Greg K. Olsen. © 1988 Greg K. Olsen.

Pahina 120: Siya Nabanhaw, ni Del Parson.
© 1996 Del Parson.

Pahina 124: Alang Kanato usa ka Bata ang Natawo, ni
Lynne Millman Weidinger. © 2002 Lynne Millman
Weidinger, sa maayong kabubut-on sa Museum of
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“Ug ang tanan ninyo nga mga anak pagatudloan

mahitungod sa Ginoo; ug hilabihan ang kalinaw

sa inyong mga anak” (3 Nephi 22:13).

“[Si Jesus] namulong ngadto sa pundok sa mga kataw-

han, ug miingon ngadto kanila: Tan-awa ang inyong

gagmay nga mga bata. Ug samtang sila mipunting sa

ilang mga mata paingon sa langit, ug sila nakakita sa

langit nga naabli, ug sila nakakita sa mga anghel nana-

og gikan sa langit nga ingon og diha sa taliwala sa kala-

yo; ug sila nanaog ug gialirongan kadtong gagmay nga

mga bata, ug sila gialirongan sa kalayo; ug ang mga

anghel nangalagad ngadto kanila” (3 Nephi 17:23–24).

“Klaro kaayo, nga kita nga gisaligan niining bililhong

mga bata adunay sagrado nga halangdon pagkatinugya-

nan, kay kita ang gitudlo sa Dios sa pag-alirong sa mga

bata karon uban sa gugma ug sa kalayo sa hugot nga

pagtuo ug pagsabut kon kinsa sila: (M. Russell Ballard,

“Great Shall Be the Peace of Thy Children,” Ensign,

Apr. 1994, 60).
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