
Ühishetk

Vali õige
„Valige endile täna, keda te tahate teenida …  

Aga mina ja mu pere, meie teenime Jehoovat!” ( Joosua 24:15)
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Juhised ühishetkede ja 
sakramendikoosoleku 
lasteettekande läbiviimiseks
Kallid Algühingute juhatused ja muusikaõpetajad!

Sel aastal on teil võimalus õpetada lastele, kui tähtis on valida õige. Meie jaoks koostatud Tae-
vase Isa plaani tähtsaks osaks on õppida tegema õigeid valikuid. See toob meile palju õnnistusi. 
Püüdke selle poole, et tunnete Issanda Vaimu, kui käesolevas trükises toodud õppetunde palve-
meelselt õpetate. Kui te seda teete, õpivad lapsed, et nad saavad valikute tegemisel abi Jeesuse 
Kristuse eeskujust, evangeeliumi põhimõtete järgi elamisest ja Püha Vaimu õhutuste kuuldavõt-
misest. Valides õige aitab see meie lastel püsida teel, mis viib tagasi Taevase Isa juurde.

Täname teid ustava teenimise eest, selle eest, et armastate ja õpetate meie hinnalisi Algühingu 
lapsi. Me palvetame teie eest ja teame, et Issand õnnistab teid selles tähtsas kutses teenimisel.

Algühingu üldjuhatus

Juhised ühishetkede läbiviimiseks

Evangeeliumi õpetamine
Käesolev trükis on abiks 15-minutilise õpetuse 
läbiviimisel iganädalase ühishetke ajal. Võite 
neid õppetunde täiendada teiste Kiriku poolt 
heaks kiidetud materjalidega, nagu „Sõbrake” või 
 „Liahoona”. Õppetunni planeerimisel ja läbiviimi-
sel on teile abiks järgmised juhised.

Armastage neid, keda te õpetate. Näidake lastele 
oma armastust, kutsudes neid nimepidi ning uu-
rides välja nende huvid, anded ja vajadused.

Õpetage Vaimuga. Palvetage, et saada õppetundide 
ettevalmistamisel juha-
tust, ja püüdke tugevdada 
oma tunnistust seoses 
põhimõtetega, mida hak-
kate õpetama. See aitab 
teil õpetada Vaimuga.

Innustage lapsi hoolega õp-
pima. Käesoleva trükise 
eesmärgiks on aidata teil 
teada, mida ja kuidas 
õpetada ning kuidas in-
nustada lapsi hoolega õppima. Evangeeliumi õpe-
tamine on tõhusam, kui täidate igas õppetunnis 
kolm järgmist punkti:

 1. Tutvustage evangeeliumi õpetust, mida 
käsitlema hakkate. Selgitage lastele, mida 
nad õppima hakkavad. Mõelge läbi, kuidas 
teha seda nii sõnadega kui visuaalselt. (Näiteid 
leiate maikuu kolmanda nädala ja augusti teise 
nädala õppetundidest.)

 2. Aidake lastel mõista. Et lapsed õpetust 
paremini mõistaksid, kasutage nende kaasami-
seks erinevaid õpetamismeetodeid: laule, rolli-
mänge ja pühakirjade lugemist.

 3. Innustage lapsi õpitut rakendama. Andke 
lastele võimalusi õpetust ellu rakendada. 
Mõelge, kuidas nad saaksid väljendada tundeid, 
mida õpetus neis tekitab, või millise eesmärgi 
võiksid nad seoses õpituga endale seada.

Mõne nädala kohta on selles trükises esitatud 
näidisplaanid, kuidas õppetundi läbi viia. Üle-

jäänud nädalate kohta 
näidisplaanid puuduvad, 
kuid teemale on lisatud 
soovitusi tunni läbiviimi-
seks. Täiendage neid enda 
mõtetega. Ideede leidmi-
seks tutvuge teiste trüki-
ses avaldatud õppetundide 
plaanidega. Viienda püha-
päeva ühishetke kasutage 
varasemate õppetundide 

kordamiseks. Õppetundide planeerimisel ja ette-
valmistamisel võite saada Vaimult juhatust.

Valmistage õppetunnid ette koos muusikaõpeta-
jaga. Laulud aitavad õpetusi kinnistada. Õpetuse 
mõne osa juures võite endale appi paluda õpeta-
jaid ja nende klasse.

Vahetevahel on kasulik kutsuda Algühingu õppe-
tundi külalisesinejaid. Selleks vajate oma piiskopi 
või koguduse juhataja luba.

Kasutage internetti: 
Teavet, näitlikke abiva
hendeid ja selles trükises 
viidatud materjale leiate 
Kiriku inglisekeelselt ko
dulehelt LDS.org Serving 
in the Church (Kirikus 
teenimise) alt.

Planeerige igal nädalal,  kuidas 
1) tutvustada evangee liumi 

õpetust, mida käsitlema 
hakkate, 2) aidata lastel õpe-
tust mõista ja 3) aidata neil 
seda oma elus rakendada.
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Abimaterjalid: Täien
davaid abimaterjale, 
nagu värvimislehekülgi, 
lugusid ja tegevusi leiate 
ajakirjadest „Sõbrake” 
ja „Liahoona”, lastetoa 
õpikust ja „Evangeeliumi 
kunstiraamatust”.  
Kasutage neid oma õp
petunni täiustamiseks. 
Samuti vaadake Kiriku 
ingliskeelselt kodulehelt  
friend.lds.org ajakirjas 
„Friend” konkreetse teema 
kohta toodud allikate loet
elu. Neid materjale saab 
välja trükkida ja kasutada 
laste õpetamisel.

Ettevalmistus: Palve
tage, et saada ühishetke
deks valmistudes juhatust 
ja laske Vaimul end mõ
jutada. Kui valmistute 
ja õpetate Vaimu abiga, 
 kinnitab Ta, et see,  
mida õpetate, on õige.  
(Vt TNGC, lk 13.)

Trükises kasutatud materjalid

Trükises kasutatakse läbivalt järgmisi lühendeid:

KL Kiriku lauluraamat

TNGC   „Teaching, No Greater Call”  
(Õpetamine – ülim kutse)

Paljudes õppetundides soovitatakse kasutada 
pilte. Pilte võib leida „Evangeeliumi kunstiraama-
tust”, kogumikust „Kunstitööd evangeeliumist”, 
 Algühingu käsiraamatute pildipakist, Kiriku ajakir-
jadest ja internetiaadressilt images .lds .org.

Õppetundidega käivad kaasas mõned õpeta-
misega seotud nõuanded, mis aitavad teil oma 
õpetamisoskust parandada. Lisatud on ka pildid, 
kuidas mingi tegevus välja näeb. Kuigi õpetamis-
oskuse arendamine on tähtis, on teie enda vaimne 
ettevalmistus ja tunnistus need, mis kutsuvad 
Vaimu, kes kinnistab õpetused laste südamesse.

Lauluaeg
Muusika loob Algühingus harda meeleolu, õpetab 
evangeeliumi, aitab lastel tunda Püha Vaimu mõju 
ja rõõmu, mida laulmine kaasa toob. Ühishetkest 
peaks olema 20 minutit pühendatud muusikale. 
Sellest piisab, et õpetada lastele selgeks uus laul ja 
aidata neil laulmisest rõõmu tunda.

Trükise lõpust leiate uue laulu, mille lapsed tä-
navu selgeks saavad õppida (vt lk 28). Lisaks on 
trükises peatükk „Kuidas kasutada muusikat 
 Algühingus” (vt lk 26–27) ja veel täiendavad soo-
vitused lastele laulude õpetamiseks (vt lk 9, 17).

Juhised sakramendikoosoleku ettekande läbiviimiseks

Sakramendikoosoleku lasteettekanne toimub 
piiskopi või koguduse juhataja juhtimisel aasta 
neljandas kvartalis. Kohtuge aasta alguses aegsasti 
nõuandjaga piiskopkonnast või koguduse juhatu-
sest, kes vastutab Algühingu tegevuse eest, ja tut-
vustage talle oma esialgset tegevusplaani. Paluge 
tal lõplikud plaanid heaks kiita.

Ettekande koostamisel pidage silmas, et laste esitus 
haakuks igakuiste ühishetkede teemadega. Tehke 
aasta jooksul ülestähendusi laste kõnede ja koge-
muste kohta ning kasutage neid võimaluse korral 
ettekandes. Vaagides, mida lapsed aasta jooksul 

õpitust teistega jagada võiksid, püüdke leida viise, 
kuidas aidata kogudusel keskenduda ettekantavale 
evangeeliumi õpetusele. Koosolek võiks lõppeda 
piiskopkonna või koguduse juhatuse liikme lühi-
kese kokkuvõttega.

Ettekandeks valmistumisel pidage meeles järgmisi 
juhiseid:

• Ärge kulutage ettekande harjutamisele üleliia 
õppetundide ja perede aega.

• Sakramendikoosolekul ei ole kohane kasu-
tada näitlikke abivahendeid, kostüüme ega 
massiteabevahendeid.
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Jaanuar Valikuvabadus on and ise valida
„Sellepärast on inimesed vabad … et valida vabadust ja igavest elu kõikide inimeste 
suure Vahemehe kaudu” (2. Nefi 2:27).
Täiendage trükises toodud soovitusi enda mõtetega. Planeerige igal nädalal, kuidas 1) tutvus-
tada seda evangeeliumi õpetust, mida käsitlema hakkate, 2) aidata lastel õpetust mõista ja  
3) aidata neil seda oma elus rakendada. Küsige endalt: „Mida lapsed õppimiseks ette võtavad 
ja kuidas mina saan aidata neil tunda Vaimu?”

1. ja 2. nädal: Valikuvabadus on and ise valida.

Tutvustage seda evangeeliumi õpetust, 
mida käsitlema hakkate (äraarvamismäng): 
Öelge lastele, et teil on mõtteis üks sõna ja andke 
neile vihjeid, et nad sõna ära arvaksid. Paluge neil 
vastust teades tõsta käsi. Võite kasutada järgmisi 
vihjeid: Me kasutasime seda enne maa peale tule-
mist. See on and meie Taevaselt Isalt. See on meie 
jaoks koostatud Taevase Isa plaani tähtis osa. Saa-
tan tahtis seda meilt ära võtta. Me kasutame seda 
valikute tegemisel. See on and, mis laseb meil 
endil valida. See sõna algab v-tähega. Kui lapsed 
on vastuse ära arvanud, korrake üheskoos: „Vali-
kuvabadus on and ise valida.”

Aidake lastel mõista (õppetunni näitlikustav 
osa ja arutelu): Näidake lastele keppi, mille ühte 
otsa on kirjutatud sõna valik ja teise tagajärg. Sel-
gitage, et tagajärg on see, mis juhtub meie valiku 
tulemusel. Näiteks kui otsustame harjutada mingit 
pilli, oskame seda üha paremini mängida, ja kui 
otsustame pista käe tulle, saame kõrvetada. Võtke 
kepp kätte ja selgitage lastele, et need kaks käivad 
koos – valikule järgneb tagajärg. Paluge mõnel 
suuremal lapsel lugeda 2. Nefi 2:27. Paluge 
teistel lastel kuulata, 

mis on tagajärjeks, 
kui valime õige (vabadus ja igavene elu) ja 

mis on tagajärjeks, kui valime halva (vangistus ja 

kannatused). Joonistage tahvlile alljärgnev lihtne 
skeem.

Aidake lastel mõista, et kui valime õige, juhib see 
meid vabaduse ja õnneni ning kui teeme valesid 
valikuid, juhib see meid vangistusse ja me ei ole 
õnnelikud.

Paluge kahel lapsel tulla klassi ette. Laske ühel 
hoida keppi ühest, teisel teisest otsast. Paluge, et 
valiku otsa hoidev laps tooks näite, kuidas valida 
õige (näiteks räägin teistega lahkelt). Paluge teisel 
lapsel rääkida selle valiku tagajärgedest (näiteks 
kestev sõprus). Korrake sama teiste lastega.

Aidake lastel mõista (pühakirjalood): Kuu 
kahel esimesel nädalal jutustage mõned pühakirja-
lood, kus on näidatud kuidas see, kui valime õige, 

juhatab meid vabaduse ja 
õnneni ning kuidas halvad 
valikud viivad meid van-
gistuse ja kannatusteni. 

Võite kasutada lugusid Päästjast ja Saata-
nast (vt Moosese 4:1–4), Nefist ning Laamanist 
ja  Lemuelist (vt 1. Nefi 2–4, 7, 18), Sadrakist, 
Meesakist ja Abednegost (vt Taanieli 3) või Almast 
ja kuningas Noast (vt Moosia 17–19). Pärast loo 
jutustamist paluge kahel lapsel hoida üks ühest, 

Valikuvabadus HEA
Vabadus ja õnn

HALB Vangistus ja kannatused

Laul: „Elu Jumala 
lapsena”
(käesolev trükis, lk 28)

Pühakirjade kasuta-
mine: Oluline on, et lap
sed õpiksid pühakirjadest 
evangeeliumi tõdesid. 
Lugege TNGCst lk 59 
mõnda mõtet, kuidas 
pühakirjalugusid lastele 
õpetada.

Kinnistage laste poolt 
õpitavat seda korrates. 

Hoidke valiku ja 
tagajärgede kepp alles. 

Aasta jooksul tekib 
teil võimalusi seda 
ühishetke tundides 

uuesti kasutada.

VALIK

TAGAJÄRJED
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Õppetunni näitlikustav 
osa „seostage nähtama
tuid mõisteid … mõne 
käegakatsutava esemega, 
mida õpilane juba teab ja 
kasutage seda teadmist” 
(Boyd K. Packer, TNGC, 
lk 163).

teine teisest otsast valiku ja tagajärje keppi. Paluge 
ühel lapsel rääkida, milliseid valikuid loo tegelased 
tegid, ja teisel lapsel selgitada, millised olid nende 
valikute tagajärjed.

Innustage lapsi õpitut rakendama (lugude 
kuulamine): Kinnitage tahvlile Jeesuse Kristuse 
pilt. Joonistage pildi juurde viivad trepiastmed. 
Kinnitage sinna, kust astmed algavad, pabernukk. 
Jutustage lühike lugu valikutest, mida laps võib 
päeva jooksul teha. Iga valiku korral paluge lastel 
näidata, kas valik on õige või vale, tõustes õige 
valiku märgiks püsti ja jäädes vale valiku korral 

istuma. Mõned näited: „Jane võttis 
oma pisikeselt vennalt mänguasja ära 
ja vend hakkas nutma. Kui ema küsis 
Janelt, miks vend nutab, vastas Jane, 
et ta ei tea.” Liigutage iga õige valiku 
korral nukku ühe sammu võrra 
Jeesusele lähemale. Jätkake lugu 
teiste valikutega, kuni nukk jõuab 
Päästja juurde. Arutlege selle üle, 
kuidas valides õige, muudab see 
meid õnnelikuks ja aitab meil 
Issandaga lähedasemaks saada.

3. nädal: Surelikkusele eelnevas elus ma otsustasin, et järgin Jumala 
plaani.

Aidake lastel mõista (laulmine): Arutlege 
lühidalt järgneva väite üle ja laulge seejärel sel-
lega sobivat laulu. Enne maa peale tulemist elasin 
ma taevas („Ma elasin taevas”, Algühingu laulu-
mapp). Ma otsustasin tulla maa peale ja saada 
keha („Olen Jumala laps”, KL, lk 58; „Issand andis 
mulle templi, KL, lk 62). Ma saan ristitud ja saan 

Püha Vaimu anni („Kui saan ristitud”, Algühingu 
laulumapp; „Püha Vaim”, Algühingu laulumapp). 
Ma saan valmistuda templisse minemiseks („Mull’ 
meeldib näha templit”, Algühingu laulumapp; 
„Mu pere on igavene”, Algühingu laulumapp). 
Ma tõusen üles („Ta saatis oma Poja”, Algühingu 
laulumapp).

4. nädal: Jeesus Kristus lõi maa kohaks, kus me saame õppida valima 
õiget.

Tutvustage õpetust (õppetunni näitlikustav osa 
ja arutelu): Näidake lastele paljude eri värvi ras-
vakriitide karpi. Näidake neile teist karpi, milles 
on vaid üks rasvakriit. Küsige lastelt: „Kui te vär-
vite pilti, siis kumba karpi te sooviksite kasutada? 
Miks?” Selgitage, et valikute rohkus on õnnistus. 
Tunnistage, et Taevane Isa ja Jeesus Kristus ar-
mastavad meid ja et Nad soovivad, et me teeksime 
õigeid valikuid.

Aidake lastel mõista (värvimine): Paluge 
lastel ära värvida lastetoa õpikust „Behold Your 
Little Ones” (Hoidke oma väikesi) leheküljelt 35 
paljundatud pilt või paluge neil endil joonistada 
sarnane pilt sama pealkirjaga. Arutlege selle üle, 
kes lõi pildil kujutatud asjad ja miks need loodi. 
Õpetage lastele, et Taevane Isa ootab, et me hoo-
litseksime selle maailma eest, mille Tema Poeg tegi 
meie jaoks. Paluge lastel rääkida sellest, kuidas nad 
saavad langetada valikuid, et hoolitseda maa ja sel-
lel loodu eest. Tehke lastele ettepanek joonistused 
koju viia ja lasta vanematel need raamatuna kokku 
köita.

Kasutades rasvakriite, värvipliiatseid,  
eri puuvilju või mingeid muid esemeid,  
mida lapsed tunnevad, võite selgitada 

põhimõtet, et valikute tegemine on õnnistus.
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Veebruar Kui valime õige, siis meid õnnistatakse
„Kui te peate tema käske, ta õnnistab teid ja teeb teid edukaks” (Moosia 2:22).
Täiendage trükises toodud soovitusi enda mõtetega. Planeerige igal nädalal, kuidas 1) tutvus-
tada seda evangeeliumi õpetust, mida käsitlema hakkate, 2) aidata lastel õpetust mõista ja  
3) aidata lastel seda oma elus rakendada. Küsige endalt: „Mida lapsed õppimiseks ette 
 võtavad ja kuidas saan aidata neil tunda Vaimu?” 

1. nädal: Noad õnnistati, kuna ta valis õige.

Aidake lastel mõista (paarilise leidmine): 
Joonistage tahvlile Noa laev. Valmistage mitmete 
loomade kohta kaks ühesugust pilti. Andke igale 
lapsele üks pilt. Paluge lastel püsti tõusta ja teha 
pildil kujutatud looma häält, ise samal ajal kuu-
lates, kes teeb veel sama looma häält. Kui keegi 
leiab teise lapse, kellel on sama looma pilt, paluge 
lastel senikaua kõrvuti seista, kuni kõik on oma 
paarilise leidnud. Paluge lastel tulla paaridena ja 
panna oma loomad laeva. Küsige lastelt: „Millisel 
prohvetil palus Issand loomad laeva 
koguda?” Rõhutage, et tõenäoli-
selt oli raske nii paljusid loomi 
laeva koguda, kuid Noa otsus-
tas kuuletuda Issanda käsule.

Aidake lastel mõista (pühakirjade lugemine): 
Näidake lastele pilti Noast, kes jutlustab evangee-
liumi ja lugege Moosia 8:20. Küsige lastelt, miks 
nende arvates inimesed Noad ei kuulanud. Jagage 
tahvel pooleks. Kirjutage ühele poole järgmised 
küsimused ja teisele poole läbisegi pühakirjako-
had. Mida tahtis Issand patuste hävitamiseks teha? 
(1. Moosese 6:17). Mida käskis Ta Noal oma pere 
päästmiseks teha? (1. Moosese 6:18). Mida tegi 
Noa selleks, et valida õige? (1. Moosese 7:5). Pa-

luge lastel lugeda neid pühakirjasalme 
ja leida igale küsimusele vastav 

salm. Näidake lastele pilti, millel 
kujutatakse Noa laeva ehitamist. 
Küsige: „Kuidas Noad õnnistati, 
kui ta valis õige?” Julgustage 
 lapsi rääkima, kuidas neid õn-
nistatakse, kui nad valivad õige.

2. nädal: Jeesuse jüngreid õnnistati, kui nad valisid õige.

Aidake lastel mõista (pühakirjade lugemine, 
nukkude värvimine ja valmistamine): Lugege 
lastega järgmised salmid, kus räägitakse, kuidas 
Jeesuse jüngrid valisid õige: Luuka 10:38–42 
(Maarja), Matteuse 4:18–20 (Peetrus ja Andreas), 
Apostlite teod 9:1–9, 17–20 (Paulus). Arutlege 
mõne õnnistuse üle, mis neile osaks said, kuna 
nad valisid õige. Joonistage iga lapse jaoks lihtne 
nukk. Paluge lastel nukud ära värvida. Lõigake 
kujud välja ja valmistage neist pulga otsas nukud 
või paberkoti peale kleebitud nukud. Paluge lastel 
nukke kasutades üht lugu uuesti rääkida. Näi-
teks: „Minu nimi on Paulus. Alguses ma 

kiusasin neid inimesi, kes järgisid Jeesust. Jeesus 
ilmutas end mulle. Jeesus palus, et ma Teda enam 
taga ei kiusaks. Ma otsustasin järgida Jeesust ja 
olin kogu ülejäänud elu misjonär.”

Laul: „Vali õige”
(Algühingu laulumapp)

Aupaklikkus: Lapsed 
õpivad lõbusate tegevuste 
ja liikumise kaudu ning 
jäävad seejuures siiski au
paklikuks. „Aupaklikkus 
… ei väljendu ainuüksi 
täielikus vaikimises” 
(Boyd K. Packer. Reve
rence Invites Revelation. – 
Ensign, nov 1991, lk 22). 

Võite kasutada lihtsaid  
nukke, et teha tunni ajal väike 
näidend. Nukud aitavad palju  

kaasa õpetuse peamise  
teema kinnistamisele ja laste 

tähelepanu koondamisele  
(vt TNGC, lk 176–177).

Laeva pildi leiate internetiaadressilt  
sharingtime .lds .org.
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Õpetuse valjusti kor-
damine: Sel kuul õpivad 
lapsed pühakirjadest pärit 
eri näidete varal, et kui 
valime õige, oleme õnnis
tatud. Võite paluda lastel 
iga tunni alguses üheskoos 
korrata: „Kui valime õige, 
oleme õnnistatud.”

Innustage lapsi õpitut rakendama (pühakir
jalugude kordamine): Paluge lapsi, et nad räägiksid 
kodus oma perele pühakirjalugusid, kasutades 
selleks nukke. Innustage neid oma pereliikmetele 

rääkima, kuidas lugude tegelased valisid õige ja 
kuidas neid õnnistati. Küsige lastelt, kuidas nad 
saavad algaval nädalal valida õige.

3. nädal: Nefit õnnistati, kui ta valis õige.

Aidake lastel mõista (osalemine näitemängus): 
Paluge lastel näidelda, kuidas nefilased kuuletusid 
oma isadele ja Issandale (näiteks vaadake 1. Nefi 
16:18–24, 30–32; 1. Nefi 17:8, 17–18, 48–53; 
1. Nefi 18:9–21). Võite soovi korral kasutada liht-
said kostüüme ja rekvisiite (näitlemise kohta leiate 
teavet TNGC, lk 165–166). Lugege koos, mida 
 ütles Nefi 1. Nefi 17:3.

Innustage lapsi õpitut rakendama (laul
mine): Näidake jaanuaris valmistatud valiku ja 
tagajärje keppi ja paluge lastel rääkida, mida nad 
mäletavad valikutest ja tagajärgedest. Rääkige 
lastele, et paljud õnnistused, mis meile osaks saa-
vad, on meie heade valikute tagajärg. Paluge lastel 
mõelda, kuidas saaksid nemad olla nagu Nefi ja 
teha häid valikuid. Paluge lastel laulda laulu „Julge 
Nefi” (Algühingu laulumapp) ning andke valiku ja 
tagajärje keppi käest kätte. Katkestage ootamatult 
muusika. Paluge lapsel, kelle käes on kepp, rää-
kida, milliseid häid valikuid tema saab teha. Paluge 
lapsel kepp edasi anda järgmisele lapsele ja paluge 
sellel lapsel rääkida õnnistustest, mis tulenevad 
nendest headest valikutest. Korrake tegevust, kuni 
aega jätkub.

4. nädal: Kiriku liikmeid tänapäeval õnnistatakse, kui nad valivad õige.

Aidake lastel mõista (lugude rääkimine): 
Paluge mitmel Algühingu laste vanemal või va-
navanemal rääkida lugusid, kuidas nemad või 
nende esivanemad valisid õige. Näiteks võivad nad 
rääkida Kirikuga ühinemisest. Iga loo eel paluge 
lastel kuulata, kuidas need Kiriku liikmed valisid 
õige ja kuidas neid selle eest õnnistati. Paluge 

lastel iga loo järel rääkida, kuidas liikmeid õnnis-
tati, kui nad valisid õige. Võite paluda lastel loo 
kuulamise ajal joonistada sellest pilt ning näidata 
pilti seejärel teistele Algühingus ja kodus.

Näitlikke vahendeid kasutades saate muuta 
õppimise tõhusamaks. Näitlikud vahendid 
peaksid olema lihtsad. Nii saavad lapsed 
keskenduda õppetunni teemale, mitte näitlikule 
vahendile.

Pulga otsas 
nukud leiate 

internetiaadressilt 
sharingtime .lds .org.
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Elavad prohvetid õpetavad 
mulle, kuidas valida õige
„Oo, pea meeles, mu poeg, ja õpi tarkust oma nooruses; jah, õpi oma nooruses pidama 
Jumala käske” (Alma 37:35).
Täiendage trükises toodud soovitusi enda mõtetega. Planeerige igal nädalal, kuidas 1) tutvus-
tada seda evangeeliumi õpetust, mida käsitlema hakkate, 2) aidata lastel õpetust mõista ja  
3) aidata neil seda oma elus rakendada. Küsige endalt: „Mida lapsed õppimiseks ette võtavad 
ja kuidas saan aidata neil tunda Vaimu?”

1. nädal: Jumal räägib elavate prohvetite suu läbi

Tutvustage õpetust (näide ja pühakirjasalmi 
päheõppimine): Kutsuge üks laps klassi ette. Öelge 
teistele lastele, et nad järgiksid tema juhiseid. 
Öelge lapsele sosinal juhiseid, näiteks „Ütle lastele, 
et nad teeksid kolm käteplaksu” või „Ütle lastele, 
et nad tõuseksid püsti ja marsiksid koha peal.” 
Lubage mitmel lapsel juht olla. Selgitage lastele, et 
kuigi nad kõik ei kuulnud teie juhiseid, said nad 
siiski juhiseid täita, sest nad teadsid, keda järgida. 
Küsige, keda me peaksime järgima, et teada, mida 

Taevane Isa tahab, et me teeksime. Näidake Kiriku 
praeguse presidendi pilti. Paluge, et lapsed ütlek-
sid üheskoos: „Jumal räägib elavate prohvetite suu 
läbi.” Lugege Aamos 3:7 ja selgitage sõnu, mida 
lapsed ei pruugi teada. Aidake lastel see pühakir-
jasalm pähe õppida (vt TNGC, lk 171–172).

2. nädal: Esimene Presidentkond ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi 
liikmed on prohvetid.

Tutvustage õpetust: Kirjutage tahvlile Esimene 
Presidentkond ja Kaheteistkümne Apostli Kvoo-
rumi liikmed on prohvetid. Rääkige lastele, et 
Viim se Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikus juhi-
vad meid Kiriku president, tema kaks nõuandjat 
Esimeses Presidentkonnas ja Kaheteistkümne 
Apostli Kvoorumi liikmed. Selgitage, et Esimene 
Presidentkond ja Kaheteistkümne Apostli Kvoo-
rumi liikmed on prohvetid.

Innustage lapsi õpitut rakendama (paarilise 
leidmise mäng): Valige välja kuus meest Esime-
sest Presidentkonnast ja Kaheteistkümne Apostli 
 Kvoorumi liikmete seast ning kirjutage nende ni-
med eraldi paberilehekestele. Kinnitage nimesildid 
ja pildid tahvlile, nii et näo pool jääb allapoole. 
Paluge ühel lapsel üks piltidest õiget pidi keerata 
ja teisel lapsel üks nimesilt ringi keerata. Kui pilt 
ja nimesilt kokku ei lähe, asetage need oma kohta-
dele tagasi ja paluge kahel järgmisel lapsel tegevust 
korrata. Kui pilt ja nimesilt sobisid kokku, öelge 
neile kahele lapsele sosinal evangeeliumi põhimõte, 
mida see juht viimasel üldkonverentsil õpetas  
(vt viimane üldkonverents Kiriku kodulehelt  
www.jeesusekristusekirik.ee) ning paluge  lastel 
teha pantomiim, kuidas nad selle põhimõtte 
järgi elavad. Paluge teistel lastel ära arvata, mida 
kujutatakse.

Laul: „Seisa tõe eest”
(Algühingu laulumapp)

Küsimuste esitamine: 
Küsimusi esitades saate 
julgustada lapsi osalema 
ja arendada vestlust. Esi
tage küsimusi, et mõista, 
kas lapsed on teie poolt 
õpetatud põhimõttest aru 
saanud, ja innustada neid 
selle põhimõtte üle mõtisk
lema (vt TNGC, lk 73). 
Näiteks võiksite küsida, 
kuidas räägib Taevane 
Isa Kiriku liikmetega ja 
milliseid õnnistusi te olete 
prohvetit järgides saanud?

Märts
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Nõuanne: Mõelge, 
 kuidas saate lastele  
ja vanematele teada  
anda materjalidest  
internetiaadressil  
conferencegames.lds.org.

Kordamine: Lapsed 
 õpivad korrates. 2. ja 3. 
nädalal õpetate lastele 
sama põhimõtet eri vii
sidel. See kinnistab laste 
arusaamist õpetatavast 
põhimõttest.

Kui jagate lapsed 
rühmadeks, saab osaleda 
rohkem lapsi. Rühmi võib 
moodustada mitmel viisil. 
Näiteks võite paluda lastel 
jaguneda töötamiseks 
klasside kaupa, võite 
samuti moodustada paarid, 
kus suurem laps on koos 
väiksema lapsega. Iga 
rühma juures peaks olema 
ka täiskasvanu.

3. nädal: Jumala prohvetid ja apostlid räägivad meile üldkonverentsil.

Innustage lapsi õpitut mõistma ja raken-
dama (mäng): Kirjutage eraldi paberilehekestele 
üks kokkuvõttev lause iga viimasel üldkon-
verentsil Esimese Presidentkonna liikme ja 
 Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme kõne 
kohta. Asetage need laused koos juhtide piltidega 
tahvlile. Arutage iga sõnumit. Paluge osal lastest 
klassist lahkuda. Võtke tahvlilt üks lause ära. 
Paluge lastel klassi tulla ja üheskoos otsustada, 
milline lause on kadunud. Paluge lastel valida 
üks teemaga sobiv Algühingu laul ja laulge seda. 
Paluge lastel rääkida, kuidas nad saavad seda sõ-
numit oma elus rakendada. Korrake sama teiste 
lausetega.

4. nädal: Mind õnnistatakse, kui otsustan järgida prohvetit.

Tutvustage õpetust (laulmine): Laulge laulu 
„Prohvetit järgi” 9. salmi ja refrääni (Algühingu 
laulumapp). Paluge lastel kuulata, miks me proh-
vetit järgime. Laske lastel üheskoos korrata: „Ma 
olen õnnistatud, kui otsustan järgida prohvetit.”

Aidake lastel mõista (pühakirjalugude drama
tiseering): Jutustage lastele lugu Eelijast ja Sarepta 
lesknaisest (vt 1. Kuningate 17:8–16) ja tehke 
koos lastega loost väike näidend. Näiteks: „Issand 
käskis prohvetil minna Sarepta linna (paigalkõnd). 
Linna jõudnud, nägi ta puid korjavat naist (koguge 
puid). Eelija palus naiselt juua (tehke nagu annak-
site kellelegi juua) ja tüki leiba. Naine vastas, et tal 
on vaid veidi jahu ja õli, et teha leiba oma pojale 
(raputage pead). Eelija palus tal kõigepealt temale 
leiba küpsetada ja siis annab Jumal talle jahu ja õli 
juurde. Naine kuuletus Eelijale (sõtkuge tainast). 
Tal jätkus jahu ja õli veel paljudeks päevadeks 
(matkige söömist).” Rääkige samamoodi lugu Moo-
sesest ja vaskmaost (vt 4. Moosese 21:5–9) 
ning Nefist ja vaskplaatidest (vt 
1. Nefi 3–4; 5:21–22). Paluge, 
et lapsed räägiksid, kuidas 
õnnistati nendes lugudes ini-
mesi, sest nad järgisid prohveti 
nõuannet.

Aidake lastel mõista (arutlemine prohveti 
õpetuste üle): Küsige lastelt: „Kes on tänapäeval 
meie prohvet?” Näidake lastele Kiriku presidendi 
pilti. Selgitage, et Jumal kutsus ta sellesse ametisse. 
Paluge lastel väikestes rühmades arutada, kuidas 
nad saavad prohvetit järgida. Paluge igast rühmast 
mõnel lapsel rääkida oma mõtetest. Paluge igal lap-
sel valida, kuidas ta saaks nädala jooksul prohvetit 
järgida. Andke neile kaasa meeldetuletusega sedel, 
mida nad saavad koju viia ja oma perele näidata. 
Tuletage lastele meelde, et nad saavad kuulata 
prohvetite sõnu üldkonverentsi ajal. Innustage neid 
koos perega konverentsi vaatama või kuulama. 
Pärast üldkonverentsi paluge mõnel lapsel rääkida 
oma kogemustest, mis nad on saanud prohvetit 
kuulates ja tema õpetusi järgides.

Kohandage oma tegevusi vastavalt 
õpetatavate laste vanusele ja võimetele. 
3. nädala tegevust läbi viies kasutage 
lisaks kirjalikule sõnumile ka pilte.
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Jeesus Kristus õpetab mulle, 
kuidas valida õige
„Sest ma olen teile annud eeskuju, et ka teie nõnda teeksite, nagu mina teile olen teinud” 
( Johannese 13:15).
Täiendage trükises toodud soovitusi enda mõtetega. Planeerige igal nädalal, kuidas 1) tutvus-
tada seda evangeeliumi õpetust, mida käsitlema hakkate, 2) aidata lastel õpetust mõista ja  
3) aidata neil seda oma elus rakendada. Küsige endalt: „Mida lapsed õppimiseks ette võtavad 
ja kuidas ma saan aidata neil tunda Vaimu?”

1. nädal: Jeesus Kristus on minu täiuslik eeskuju.

Aidake lastel mõista (pühakirjade lugemine ja 
pildi joonistamine): Kirjutage suurele paberilehele: 
„Jeesus Kristus on minu täiuslik eeskuju.” Lõigake 
paber neljaks suureks lihtsasti kokkupandavaks 
pusletükiks. Kirjutage iga pusletüki taha üks järg-
mistest lausetest:

• Ta näitas meile, kuidas saada ristitud (vt  
Matteuse 3:13–17).

• Ta armastas teisi (vt Markuse 10:13–16).

• Ta andestas neile, kes Talle haiget tegid (vt 
Luuka 23:34).

• Ta näitas meile, kuidas palvetada (vt Matteuse 
6:5–13).

Laulge laulu „Kui Jeesus ma olla püüan” ( Algühingu 
laulumapp). Paluge lastel selgitada, mida see laul 
õpetab. Näidake Kristuse pilti ja rääkige lastele, 
et Ta õpetas paljusid asju oma täiusliku ees-
kuju kaudu. Jagage lapsed nelja rühma ja andke 
igale rühmale üks pusletükk ja mõned valged 

paberilehed. Paluge neil pühakirjakoht üheskoos 
läbi lugeda ja joonistada seejärel pilt, kuidas nad 
saavad järgida Jeesust. Paluge igal rühmal lugeda 
ette pühakirjakoht ja selgitada joonistustel kuju-
tatut ning asetada pusletükk tahvlile. Pärast pusle 
kokkupanemist korrake üheskoos: „Jeesus Kristus 
on minu täiuslik eeskuju.”

2. ja 3. nädal: Jeesus Kristus õpetas mulle õiget elamise viisi

Tutvustage õpetust (laulmine): Laulge laulu 
„Vali õige tee” (Algühingu laulumapp) ja paluge 
pooltel lastel kuulata, kuidas me saame olla õnne-
likud, ning teisel poolel kuulata, mis meid aitab 
ja näitab meile teed. Arutage lastega, mida nad 
sellest laulust õppisid.

Aidake lastel mõista (äraarvamismäng ja 
pühakirjade lugemine): Valmistage paberiribad, 
millele on kirjutatud järgmised sõnad ja pühakir-
javiited: nälg (Matteuse 5:6), paistma (Matteuse 
5:16), armasta (Matteuse 5:44) ja palveta (Matteuse 
6:6). Näidake pilti mäejutlusest. Selgitage, et  Jeesus 
läks mäe otsa, et õpetada oma jüngreid. Nüüd kut-
sutakse Tema poolt antud õpetust mäejutluseks. 
Näidake pooltele lastele ühte pabeririba ja paluge 
neil teha teiste laste jaoks selle sõna kohta panto-
miim. Lugege üheskoos vastavat pühakirjakohta ja 

aidake lastel mõista, mida Kristus õpetas ja kuidas 
me saame Tema eeskuju järgida. Tehke sama teiste 
sõnade ja pühakirjakohtadega.

Laul: Laul Jeesusest  
Kristusest vabal 
 valikul Kiriku laulu-
raamatu lastelaulude 
osast.

Kohandage tegevu-
sed Algühingu laste va
nusele ja arvule. Näiteks 
1. nädala tegevuse ajal 
võite suure Algühingu 
korral valmistada 
rohkem kui ühe pusle. 
Väiksematele lastele võib 
õpetaja ise pühakirja
koha ette lugeda ja aidata 
lastel pilte joonistada.

Evangeeliumi põhimõtteid õpetades aidake 
lastel leida viise, kuidas neid ellu rakendada.

Aprill

PAISTMA

ARMASTA

NÄLG

Sõnaribad leiate internetiaadressilt sharingtime .lds .org.
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Laske lastel pühakirju 
valjusti ette lugeda. 

Arvestage laste oskusi 
ja aidake igal osavõtjal 
hästi hakkama saada.

Innustage lapsi õpitut rakendama (õpitu üle 
arutlemine): Kirjutage neljale paberilehele järgmi-
sed Jeesuse õpetused: 1) janu ja nälg õigemeelsuse 
järele, 2) paistku sinu valgus, 3) armasta oma vaen-
last, 4) palveta Taevase Isa poole. (Väiksemate laste 
puhul kasutage neid õpetusi illustreerivaid pilte.) 
Asetage paberid ruumi eri osadesse. Mõelge välja 
elulised olukorrad (vt TNGC, lk 161–162), et ai-
data lastel mõista, kuidas neid õpetusi rakendada. 

Näiteks „Keegi narrib sind koolis ja ütleb sulle ine-
tult. Mida teha?” Korrake eelpool toodud äraarva-
mismängus kasutatud pühakirjakohti ja rõhutage, 
et ruumi eri osades olevad paberilehed on vasta-
vuses pühakirjadega. Lugege lastele ette elulised 
olukorrad ning paluge neil tõusta ja liikuda selle 
paberi suunas, millel kirjas olev õpetus aitab neil 
valida õige. Paluge mõnel lapsel rääkida, mida nad 
valivad.

4. nädal: Ma tunnen Päästja armastust, kui püüan olla nagu Jeesus Kristus

Aidake lastel mõista (laulmine ja valikute tege
mine): Laulge laulu „Ma tunnen Päästja armastust” 
(Algühingu laulumapp). Kirjutage üles mitu elulist 
olukorda, mis illustreerivad, kuidas laps saab jär-
gida üht Kristuse õpetust. Lisage samuti pühakir-
jakoht, kust seda õpetust saab lugeda. Järgnevalt 
mõned näited:

Saara oli palunud, et tema noorem õde ei kasutaks 
tema rasvakriite, kuid õde ei kuulanud teda. Et olla 
nagu Jeesus, võiks Saara:
 a. Saada õe peale pahaseks.
 b. Peita rasvakriidid ära.
 c. Õele andestada.
Matteuse 18:21–22.

Johan mängib oma sõpradega jalgpalli ja märkab, 
kuidas üks üksildane poiss nende mängu pealt 
 vaatab. Et olla nagu Jeesus, võiks Johan:
 a. Heita nalja selle üle, et poissi ei võeta mängu.

 b. Poisist mitte välja teha ja jätkata oma sõpra-
dega mängimist.

 c. Kutsuda poissi nendega jalgpalli mängima.
Johannese 13:34.

Paluge kellelgi lastest lugeda ette üks eluline olu-
kord. Seejärel paluge tal lugeda ükshaaval ette 
vastused. Paluge teistel lastel püsti tõusta, kui nad 
kuulevad vastust, milles järgitakse Jeesuse eeskuju. 
Paluge mõnel lapsel pühakirjakohta valjusti korrata 
ja arutlege selle üle, mida Jeesus õpetas. Arutage, 
kuidas esitatud olukordades Jeesuse eeskuju järgi-
mine aitab meil tunda Päästja armastust. Korrake 
sama iga elulise olukorraga.

Innustage lapsi õpitut rakendama: Paluge 
lastel sel nädalal teha, mida Jeesus tahaks, et nad 
teeksid. Rääkige neile, et järgmisel nädalal palute 
mõnel neist rääkida sellest, mida nad tegid ja kui-
das nad tundsid Päästja armastust.

Abiks muusikaõpetajale

Aidake lastel õppida selgeks uus laul. Kaaluge 
järgmisi variante:

• Paluge lastel anda märku, kui nad laulavad 
teatud sõna, või laske neil loendada näppude 
abil, mitu korda nad seda 
sõna laulavad. Näiteks 
laulge „Ta saatis oma 
Poja” (Algühingu laulu-
mapp) ja paluge neil üles 
lugeda, mitu korda seal 
mainitakse Poega.

• Valige pilt ja kirjutage paberile üks sõna igast 
laulureast. Näiteks kui laulate laulu „Ta saatis 
oma Poja” (Algühingu laulumapp), näidake 
kohas, kus räägitakse kuidas Isa näitas maailma 
suhtes armastust ja õrnust, pilti, millel kujuta-

takse südant või kasutage 
sõna õrnus. Kui räägi-
takse, kuidas Jumal saatis 
oma Poja, vastsündinud 
beebi rahus ja armastu-
ses, näidake pilti, millel 
kujutatakse Jeesuse sündi, 
ja kasutage sõna rahu. 
Te võite kaasata lapsi, las-
tes neil laulmise ajal pilte 
hoida.
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Ma valin õige, kui mind ristitakse 
ja kinnitatakse Kiriku liikmeks
„Parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse pattude 
andeks andmiseks, ja siis te saate Püha Vaimu anni” (Apostlite teod 2:38).
Täiendage trükises toodud soovitusi enda mõtetega. Planeerige igal nädalal, kuidas 1) tutvus-
tada seda evangeeliumi õpetust, mida käsitlema hakkate, 2) aidata lastel õpetust mõista ja  
3) aidata neil seda oma elus rakendada. Küsige endalt: „Mida lapsed õppimiseks ette võtavad 
ja kuidas saan aidata neil tunda Vaimu?”

1. nädal: Kui ma parandan meelt, antakse mulle andeks.

Aidake lastel mõista (õppetunni näitlikustav 
osa): Andke igale lapsele väike kivike. Paluge neil 
panna kivi kinga sisse, püsti tõusta ja kõndida. 
Küsige lastelt, mis tunne on kõndida, 
kui kingas on kivi. Küsige, kuidas 
sarnaneb väike kivike patuga. 
(Paneb meid end halvasti tundma, 
teeb meid õnnetuks.) Paluge neil 
kivi kingast välja võtta. Küsige, 
kuidas sarnaneb meeleparanduse te-
gemine ja Taevaselt Isalt andekssaamine 

kivi kingast väljavõtmisega. Selgitage, et tänu 
Jeesusele Kristusele saame teha meeleparandust ja 
võime saada patud andeks. Tunnistage, et meele-

parandus on imeline õnnistus Taevaselt 
Isalt ja see toob meile rõõmu.

2. nädal: Kui olen ristitud ja Kiriku liikmeks kinnitatud, järgin Jeesuse 
eeskuju.

Aidake lastel mõista (mälumäng ja pühakir
jade lugemine): Asetage välja pilt sellest, kuidas 
Ristija Johannes ristib Jeesust ja pilt lapse ristimi-
sest. Laske lastel vaadata pilte umbes 20 sekundit. 
Seejärel katke pildid kinni ja paluge lastel nime-
tada nii palju kahel pildil olevaid sarnasusi kui 
võimalik. Võite vastused tahvlile kirja panna.

Paluge lastel lugeda Õpetus ja Lepingud 20:72–74, 
et saada teada, kes saab ristida ja kuidas seda tuleb 
teha. Paluge lastel rääkida, mida nad lugedes teada 
said. Rõhutage, et isikul, kes kedagi teist ristib, 
peab olema preesterluse volitus, ja et ristitav kaste-
takse üleni vee alla. Näidake pilte uuesti. Rõhutage, 
et mõlemad, nii Jeesus kui laps, ristitakse vette 
kastmise teel ja sellel, kes ristib, on preesterluse 
volitus.

Innustage lapsi õpitut rakendama (värvi
mine ja laulmine): Valmistage igale lapsele värvi-
miseks koopia lastetoa õpikust „Behold Your Little 
Ones”, lk 111. Laulge laulu „Ristimine” (Algühingu 
laulumapp) ja innustage lapsi saama ristitud, nagu 
sai ristitud Jeesus. Paluge hiljuti ristitud lapsel rää-
kida teistele lastele oma ristimisest.

 

Laul: „Kui olen 
ristitud”
(Algühingu laulumapp)

Nõuanne: 1. nädala tege
vuse ajal võite ka paluda 
ühel lapsel kanda kotti, 
milles on kivid. Seejärel 
näidake, kuidas meelepa
randus sarnaneb kivide 
kotist väljavõtmisega.

Mai

Lastetoa ingliskeelse 
käsiraamatu leiate 
internetiaadressilt 

sharingtime .lds .org.
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3. nädal: Püha Vaim saab mind aidata.

Tutvustage õpetust (õppetunni näitlikustav 
osa): Paluge ühel lapsel seista ukse juurde. Siduge 
tal silmad kinni ja paluge tal minna ilma kõrva-
lise abita oma kohale istuma. Korrake tegevust, 
kuid sel korral paluge teisel lapsel pimedat last 
juhatada, puudutades tema kätt ja juhatades teda. 
Arutlege lastega selle üle, miks oli lapsel teisel 
korral lihtsam oma kohta leida. Selgitage, et Püha 
Vaim võib meid elus aidata, andes meile juhiseid. 
Paluge lastel üheskoos öelda: „Püha Vaim saab 
mind aidata.”

Aidake lastel mõista (laulmine ja paarilise 
leidmise mäng): Kirjutage tahvlile sõna aitama. 
Laulge laulu „Püha Vaim” (Algühingu laulumapp) 
ja paluge lastel kokku lugeda laulus nimetatud 
 viisid, kuidas Püha Vaim meid aitab.

Valmistage enne Algühingu tundi ette 10 pabe-
rilehte, kus ühel pool on kujutatud VÕ kilp ja 
teisele poole järgmised laused 
selle kohta, kuidas Püha Vaim 
meid aitab: Püha Vaim lohutab 
meid; Püha Vaim tunnistab 
Jeesusest Kristusest; Püha Vaim 
õpetab meid; Püha Vaim ütleb 
meile, mida teha, mida mitte; 
ja Püha Vaim aitab meil teha 
head (iga lause kirjutatakse 
kahele lehele). Asetage lehed suvalises järjekorras 
tahvlile, VÕ kilbid laste poole. Paluge ühel lapsel 
keerata üks leht ümber. Lugege ette lehele kirju-
tatud sõnad. Valige teine laps, kes keerab ümber 
teise paberilehe ja vaatab, kas leidis paarilise. Öelge 
üheskoos lehele kirjutatud lause. Kui lause on 
sama, võtke lehed tahvlilt maha. Kui laused ei ole 
samad, asetage lehed, kilp pealpool, tahvlile tagasi. 
Korrake tegevust, kuni leiate üles kõik samade lau-
setega lehepaarid.

Innustage lapsi õpitut rakendama (arutle
mine pühakirjade üle): Jagage lapsed rühmadesse. 
Andke igale rühmale üks järgmistest pühakirjakoh-
tadest: Johannese 14:26, Johannese 15:26, 2 Nefi 
32:5, ÕL 11:12. Paluge igal rühmal lugeda püha-
kirjakoht läbi ja arutada, mida see tähendab. Pa-
luge lastel ja nende õpetajatel tuua näiteid, kuidas 
nad on tundnud Püha Vaimu mõju.

4. nädal: Sakramenti võttes uuendan ma oma ristimislepingut.

Aidake lastel mõista (arutlemine lepingute üle 
ja pühakirjade lugemine): Selgitage, et leping on 
vastastikune püha lubadus meie ja Taevase Isa 
vahel. Meie lubame teha teatud asju ja kui me 
neid teeme, lubab Tema meid õnnistada. Tuletage 
lastele meelde, et ristimisel teeme Taevase Isaga 
lepingu. Selgitage, et sakramenti võttes uuendame 

seda lepingut. Valmistage paberiribad, millele kir-
jutage sakramendipalvetest fraasid, mis selgitavad, 
mida me sakramenti võttes lubame ja mida lubab 
Taevane Isa (vt Õpetus ja Lepingud 20:77, 79 ). 
Jaotage paberiribad lastele ja laske neil moodus-
tada õiges järjekorras rivi, samal ajal kui teie loete 
ette pühakirja.

Kaasake kõik lapsed: 
Võite kaasata väiksemaid 
lapsi, seades nad paari 
suurematega. Näiteks 
4. nädala tegevust tehes 
võivad väiksemad lapsed 
hoida paberiribasid oma 
käes ja suuremad lapsed 
seavad väiksemad lapsed 
õigesse järjekorda.

Ettevalmistus: Otsige 
Vaimu juhatust õppe
tunniks valmistumisel ja 
tegevuste kohandamisel 
laste vanuse, võimete ja 
oludega. Näiteks kulub 
mõne õpetuse mõtte õpe
tamiseks vaid mõni minut. 
Soovi korral täiendage õp
petundi oma mõtetega.

Laste kasutamine näidetes haarab 
nende tähelepanu ja aitab õppida.

VÕ logo leiate 
internetiaadressilt 

sharingtime .lds .org.

Sõnaribad leiate internetiaadressilt 
sharingtime.lds.org.
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Valin õige, kui elan evangeeliumi 
põhimõtete järgi
„Ma lähen ja teen seda, mida Issand on käskinud, sest ma tean, et Issand ei anna 
inimlastele mingeid käske ilma, et ta valmistaks neile tee, et nad võiksid täide saata seda, 
mida ta neil käsib” (1. Nefi 3:7).
Täiendage trükises toodud soovitusi enda mõtetega. Planeerige igal nädalal, kuidas 1) tutvus-
tada seda evangeeliumi õpetust, mida käsitlema hakkate, 2) aidata lastel õpetust mõista ja  
3) aidata neil seda oma elus rakendada. Küsige endalt: „Mida lapsed õppimiseks ette võtavad 
ja kuidas saan aidata neil tunda Vaimu?”

1. nädal: Ma palvetan Taevase Isa poole, et saada jõudu teha seda,  
mis on õige.

Aidake lastel mõista (arutlemine palve üle): 
Näidake lastele telefoni või mingit muud suhtle-
misvahendit. Arutage, kuidas see töötab. Küsige 
lastelt, kuidas me saame suhelda Taevase Isaga. 
Selgitage, et samamoodi nagu me valime numbri, 
et kellegagi rääkida, võime palvetada, et suhelda 
meie Taevase Isaga. Me võime paluda, et Ta an-
naks meile jõudu teha seda, mis on õige. Andke 
igale klassile pilt erinevast palvest (näiteks isiklik 
palve, pere palve, toidu õnnistamise palve või 
klassi palve). Paluge igal klassil näidata teistele las-
tele oma pilti ja rääkida neile, millist palvet pildil 
kujutatakse ning kus ja millal seda palvet tehakse 
ning kes seda teeb.

Innustage lapsi õpitut rakendama (mäng): 
Tehke kahe konservikarbi põhja väike auk ja ühen-
dage karbid nööriga. Tõmmake nöör pingule ja 
laske ühel lapsel ühte karpi öelda midagi, mida ta 
Taevaselt Isalt paluks, et ta saaks teha seda, mis on 
õige (rääkida tõtt, olla aupaklik, olla aus). Laske 
teisel lapsel teise karbi juures kuulata. Rääkige (või 
laske kellelgi lastest rääkida) kogemusest, kuidas 
Taevane Isa andis jõudu teha seda, mis on õige. 
Tunnistage, et Taevane Isa kuuleb ja vastab meie 
palvetele ning annab meile jõudu teha seda, mis 
on õige.

2. nädal: Taevane Isa õnnistab mind, kui maksan kümnist.

Tutvustage õpetust ja aidake mõista (õp
petunni näitlikustav osa): Selgitage, et kümnis 
tähendab seda, et te annate ühe kümnendiku 
teenitud rahast Kiriku kaudu Issandale. Näidake 
lastele kümmet münti. Küsige, mitu münti tuleb 

maksta kümniseks. Näidake kümnise maksmise 
ümbrikut ja sedelit ning selgitage, et me maksame 
kümnist, täites annetuse sedeli, pannes selle koos 
rahaga ümbrikusse ja andes ümbriku koguduse 
juhataja või ühe tema nõuandja kätte.

Laul: „Julge Nefi”
(Algühingu laulumapp)

Otsige Vaimu:  Vaimuga 
õpetades tunnistab Püha 
Vaim, et teie poolt õpe
tatavad evangeeliumi 
põhimõtted on õiged (vt 
TNGC, lk 45–46).

Juuni



I Have a Body like 

Heavenly Father’s

I have a face like 

Heavenly Father.

I have two feet like 

Heavenly Father.

I have two hands like 

Heavenly Father.
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Innustage lapsi õpitut rakendama (mäng ja 
tunnistuste kuulamine): Asetage välja pildid või 
esemed, mis esindavad kümnisest tulenevaid õn-
nistusi, nagu näiteks templid, kogudusehooned, 
lauluraamat, laste lauluraamat, Algühingu õpikud 
ja pühakirjad. Rääkige lastele, et Kirik saab neid 
asju teha tänu kümnisele. Katke pildid või esemed 
kinni. Võtke üks või kaks asja ära. Eemaldage kate 
ja paluge lastel arvata, mis on puudu. Korrake te-
gevust mitu korda. Selgitage, et on veel teisi õnnis-
tusi, mis tulevad kümnisemaksmisest, kuid mida 
meil ei ole võimalik näha (vt 3. Nefi 24:10). Paluge 
ühel või kahel täiskasvanul rääkida õnnistustest, 
mis nad kümnise maksmisest on saanud.

3. nädal: Ma kuuletun Tarkuse Sõnale, süües ja juues seda, mis on 
tervislik, ning vältides ebatervislikke asju.

Aidake lastel mõista (pühakirjade lugemine ja 
mäng): Lugege üheskoos 1. korintlastele 3:16–17. 
Paluge lastel rääkida, mida see pühakirjakoht 
nende jaoks tähendab. Selgitage, et Taevane Isa 
 tahab, et me hoolitseksime oma 
keha eest. Asetage kastikesse 
pildid eri toitude, jookide ja teiste 
asjadega, mis on kehale kas head 
või mitte (näiteks puuviljad, 
köögiviljad, leib, alkohol 
ja tubakatooted). Tehke  
lastetoa õpiku 43. lehe-
küljest koopia ja lõigake 
see pusletükkideks. Laske 

lastel võtta kordamööda kastikesest üks pilt. Kui 
pildil kujutatu on meie kehale hea, laske lapsel 
panna üks pusletükk tahvlile. Kui see on paha, 

võtke pusletükk tahvlilt alla. Jätkake 
seda mängu, kuni pusle on koos 

(teil peab kastikeses olema 
rohkem tervislikke kui eba-

tervislikke asju). Paluge, 
et täiskasvanu või keegi 

lastest räägiks mõnest 
õnnistusest, mille ta sai tänu 

Tarkuse Sõnale kuuletumisele (vt 
ÕL 89:18–21).

4. nädal: Kombekalt riietudes austan oma keha kui kingitust Jumalalt.

Tutvustage õpetust (pildi vaatamine ja pü
hakirjade lugemine): Kirjutage tahvlile järgmine 
lause: „Minu      on     ” Näidake lastele templi 
pilti. Küsige, miks on templid väga erilised. Paluge 
lastel avada 1. korintlastele 6:19. Paluge neil jäl-
gida, mida seal kehade kohta kirjutatakse, kui nad 
loevad seda koos teiega valjusti ette. Küsige lastelt, 
millised sõnad tuleks lisada tahvlil kirjas olevasse 
lausesse (keha, tempel). Paluge  lastel tõusta ja 
öelda seda lauset üheskoos.

Aidake lastel õpitut mõista ja rakendada 
(laulmine ja arutelu): Rääkige lastele, et meie 
keha on tempel, kus saab elada Taevase Isa vaim. 
Laulge laulu „Issand andis mulle templi” (Kiriku 
lauluraamat, lk 62–63) 1. salmi. Paluge, et lapsed 
räägiksid, kuidas Taevane Isa tahab, et me riides 
käiksime ja miks. Selgitage, et Jumala prohvetid on 
andnud Tema lastele alati nõu riietuda kombekalt. 
Paluge lastel kuulata, millised kehaosad peaksid 
olema kaetud, kui loete neile trükisest „Sulle, noor” 
peatükki „Riided ja välimus”. Paluge lastel rääkida, 
kuidas nad saavad kombekalt riietuda. Visake 
pehme ese ühele lastest ja paluge sel lapsel aval-
dada oma arvamust. Paluge, et laps viskaks eseme 
järgmisele lapsele, kes räägib oma mõtetest. Seejä-
rel laske visata ese edasi järgmisele lapsele.

Näitlikud abivahendid: 
Lastel on lihtsam õppida 
ja neil püsib õpitu pare
mini meeles, kui kasutate 
pilte ja teisi näitlikke 
 abivahendeid (vt TNGC, 
lk 176, 182–183).

Leiate selle pusle internetiaadressilt 
sharingtime .lds .org.
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Ma valin õige, kui elan 
evangeeliumi põhimõtete järgi
„Seepärast, olgem ustavad Issanda käskude täitmisel” (1. Nefi 3:16). 
Täiendage trükises toodud soovitusi enda mõtetega. Planeerige igal nädalal, kuidas 1) tutvus-
tada seda evangeeliumi õpetust, mida käsitlema hakkate, 2) aidata lastel õpetust mõista ja  
3) aidata neil seda oma elus rakendada. Küsige endalt: „Mida lapsed õppimiseks ette võtavad 
ja kuidas saan aidata neil tunda Vaimu?” 

1. nädal: Paastumine ja palvetamine võib tugevdada minu tunnistust.

Tutvustage õpetust (õppetunni näitlikustav 
osa): Võtke kaks pabeririba ja kirjutage ühele 
paastumine ja teisele palvetamine. Paluge kahel 
lapsel seista teineteise kõrvale ja andke mõlemale 
lapsele pabeririba. Paluge ühel lapsel nende vahelt 
läbi jalutada. Paluge kõrvuti seisvatel lastel võtta 
teineteisel käest kinni ning laske kolmandal lapsel 
püüda taas nende vahelt läbi minna. Rõhutage, kui 
palju tugevamad on lapsed, kui nad on omavahel 
seotud. Selgitage, et paastumise ja palvetamise 
vägi on suurem, kui teeme neid kahte asja koos. 
Kirjutage tahvlile „Paastumine ja palvetamine või-
vad tugevdada minu tunnistust” ning paluge lastel 
seda üheskoos korrata.

Aidake lastel mõista (pühakirjakohtade kuula
mine ja osalemine õppetunni näitlikustavas osas): 
Paluge lastel kuulata, mida tegid Moosia pojad, 
et muutuda evangeeliumis tugevaks. Lugege ette 
Alma 17:2–3. Paluge lastel pingutada oma lihaseid 
iga kord, kui nad kuulevad midagi, mis aitas Moo-
sia poegadel tugevaks saada.

Arutlege paastumise üle, küsides järgmisi küsimusi: 
„Mida tähendab paastumine?” „Miks me peaksime 
paastuma?” „Millal me peaksime paastuma?” „Miks 
me peaksime paastudes palvetama?” (Vt Joseph B. 
Wirthlin. The Law of the Fast. – Ensign, mai 2001, 

lk 73–75.) Andke igale lapsele, kes arutelus osaleb, 
kätte üks nööriots. Iga nööri teine ots jääb teie 
kätte. Arutelu lõpus paluge kõigil nööri hoidvatel 

lastel tulla klassi ette ja põimida kõik nöörid oma-
vahel kokku tugevaks köieks. Selgitage, et iga nöör, 
mille me köiele lisame, muudab köie tugevamaks. 
Aidake lastel mõista, et samamoodi iga kord, kui 
me paastume ja palvetame, lisame oma tunnistusele 
tugevust.

2. nädal: Olla lahke tähendab teha head ja öelda teistele häid sõnu.

Tutvustage õpetust (pühakirjade lugemine): 
Kirjutage tahvlile „Olge lahked üksteise vastu” 
(Efeslastele 4:32), kirjutades iga sõna alla numbrid 
ühest neljani. Andke igale lapsele üks number. 
Öelge seda lauset nii, et number ühed tõusevad 
ja ütlevad üheskoos „Olge” ning istuvad kiiresti 
toolile tagasi. Seejärel tõusevad number kahed 
ja ütlevad „lahked” ning istuvad kiiresti. Jätkake 
kuni kogu lause on öeldud. Korrake mitu korda. 
Seejärel laske kõigil lastel üheskoos korrata tervet 
lauset.

Aidake lastel mõista (laulmine ja loo kuu
lamine): Jutustage lastele mõni lugu lahkusest. 
Näiteks „Ma seisin Calebi eest” (leiate selle loo 
Algühingu laulumapist). Laske lastel tõsta mõle-
mad pöidlad püsti, kui loos tehakse lahke tegu, ja 
pöörata mõlemad pöidlad alla, kui tegu pole lahke. 
Laulge laulu „Headus just algab siit” (KL, lk 63). 
Paluge lastel tõusta püsti, kui nad laulavad sellest, 
kelle vastu me peaksime olema lahked. Laulge 
laulu uuesti ja paluge neil osutada mõlema pöid-
laga enda poole, kui nad laulavad „headus algab 
just siit”.

Laul: „Tark mees ja 
 rumal mees”
(Algühingu laulumapp)  
või mõni muu laul Teie 
omal valikul.

Nõuanne: Õpetades 
paastumisest, pidage 
 meeles, et väikesed lapsed 
ei pea paastuma.

Õppetunni näitlikustav osa aitab aru 
saada abstraktsetest mõistetest.

Palve
Paastumine

Juuli

Sõnaribad leiate internetiaadressilt 
sharingtime .lds .org.
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Innustage lapsi õpitut rakendama (arutlege, 
kuidas olla lahke): Rääkige mitmest inimesest laste 
elus (näiteks isast, emast, õest, vennast, vanaisast, 
sõbrast või õpetajast), kirjutades need sõnad pabe-
rile, kasutades pilte või mõnda lihtsat eset (näiteks 
lipsu isa puhul või keppi vanaisa puhul). Andke 
need esemed mõnele lapsele ja paluge neil tulla 
klassi ette. Paluge igal lapsel rääkida, mida ilusat 
nad võiksid selle eseme omanikule öelda või teha. 
Seejärel laske neil anda paber, pilt või ese järgmi-
sele lapsele. Korrake tegevust, kuni aega jätkub.

3. nädal: Aupaklikkus on sügav austus ja armastus Jumala vastu.

Tutvustage õpetust (laulmine): Valmistage 
mitu kaelakeed, riputades südame paela otsa. 
 Kirjutage igale südamele mõni sõna või 
fraas laulust „Aupaklikkus on armas-
tus” (Algühingu laulumapp). Paluge 
mitmel lapsel kanda neid kaelakee-
sid. Laulge „Aupaklikkus on 
armastus” ja paluge kaelakeed 
kandvatel lastel kõndida aupak-
likult klassi ette, kui lauldakse 
nende kaelas olevale südamele 
kirjutatud sõna või fraasi. Paluge keesid 
kandvatel lastel rivistuda südametele 
kirjutatud sõnade laulus esinemise jär-
jekorras ja laulge laulu uuesti.

Innustage lapsi õpitut rakendama (aupaklik
kusest rääkimine): Kirjutage paberile silmad, kõr-

vad, suu ja aju või joonistage nendest lihtne pilt. 
Jagage lapsed rühmadesse ja laske igal rühmal 

valida üks või kaks sõna või pilti. Paluge 
igal rühmal rääkida (asjakohaseid 

liigutusi tehes) mitmest eri viisist, 
kuidas nimetatud kehaosa saab 
olla aupaklik, näidates üles aus-
tust ja armastust Jumala vastu.

4. nädal: Ausus tähendab olenemata asjaoludest tõe rääkimist.

Aidake lastel mõista (arutlemine tagajärgede 
üle): Mõelge välja mitu olukorda (vt TNGC, lk 
161–162), kus lapsed peavad valima, kas olla aus 
või ebaaus. Näiteks: „Sa lõid oma venda ja ema 
küsib, miks su vend nutab.” Küsige, millised on 
tagajärjed, kui olete aus? Seejärel küsige, milli-
sed on tagajärjed, kui olete ebaaus? Aidake lastel 
mõista, et kui nad on ausad, siis võivad esialgsed 
tagajärjed olla rasked, aga pikema aja järel toovad 
need rahu ja õnne.

Innustage lapsi õpitut rakendama (salm): 
Paluge igal klassil (õpetaja abiga) kirjutada ausu-
sest üks rida või salm. Näiteks: „Kui ainult tõtt ma 
räägin, siis parimat ma väärin.” Paluge igal klassil 
lugeda teistele lastele ette, mida nad kirja panid. 
Innustage lapsi, et nad kordaksid seda lauset, mil 
iganes neil tuleb kiusatus olla ebaaus.

Kasutades õppetunni 
näitlikustavas osas laste 

abi, kaasate nad tegevusse 
ja see aitab hoida ka teiste 
laste tähelepanu erksana.

Pühakirjad: Kui lasete 
lastel lugeda nende endi 
pühakirjadest, rõhutab 
see pühakirjade tähtsust 
ja muudab tunni vaimse
maks. Võimalusel paluge 
lastel loetud pühakirja
salmid oma raamatutes 
ära märkida ja seejärel 
lugege neid üheskoos.

mõtlemine

tundmine

vaikselt 

istumine

Kujutised leiate internetiaadressilt 
sharingtime .lds .org.

Südamed leiate internetiaadressilt 
sharingtime .lds .org.
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August Ma otsustan täita oma elu sellega, 
mis aitab mul tunda Vaimu
„Kui on midagi vooruslikku, armast või märkimis- või kiiduväärset, siis me püüdleme 
kõige selle poole” (13. usuartikkel).
Täiendage trükises toodud soovitusi enda mõtetega. Planeerige igal nädalal, kuidas 1) tutvus-
tada seda evangeeliumi õpetust, mida käsitlema hakkate, 2) aidata lastel õpetust mõista ja  
3) aidata neil seda oma elus rakendada. Küsige endalt: „Mida lapsed õppimiseks ette võtavad 
ja kuidas saan aidata neil tunda Vaimu?”

1. nädal: Head sõbrad aitavad mul valida õige.

Aidake lastel õpitut mõista ja rakendada 
(loo kuulamine): Jutustage lastele järgnev lugu: 
„Kaks poissi leidsid tee äärest kulunud kingapaari. 
Nad nägid üht meest eemal põllul töötamas. Üks 
poiss tegi ettepaneku, et nad peidavad kingad 
ära ja vaatavad, mida mees seepeale teeb.” Küsige 
lastelt, mida nad sellele poisile ütleksid. Jutustage 
edasi: „Teine poiss tegi ettepaneku panna peitmise 
asemel kummassegi kinga hõberaha. Seda nad 
tegidki. Peagi saabus mees põllult tagasi. Leides 

kingadest mündid, oli ta väga liigutatud, põlvitas 
ja tegi tänupalve. Ta rääkis oma naisest, kes on 
haige, ja lastest, kellel pole midagi süüa, ning 
palus Issandal õnnistada tema aitajat, kes see siis 
ka poleks. Poisid tundsid südames soojust ja olid 
tänulikud, et olid valinud õige” (vt Gordon B. 
Hinckley, Conference Report, apr 1993, lk 71 või 
Ensign, mai 1993, lk 54). Paluge mitmel lapsel rää-
kida sellest, kuidas head sõbrad on aidanud neil 
valida õige.

2. nädal: Ma peaksin lugema, kuulama ja vaatama seda, mis on Taevasele 
Isale meelepärane.

Tutvustage õpetust (õppetunni näitlikustav osa):  
Näidake lastele puuviljadega täidetud kaussi ja 
mullaga täidetud kaussi. Küsige lastelt, kumba 
oleks parem süüa ja miks. Selgitage, et Taevane Isa 
soovib, et me täidaksime oma meeled sellega, mis 
on meile hea, mitte kahjulike asjadega. Paluge neil 
öelda: „Ma peaksin lugema, kuulama ja vaatama 
seda, mis on Taevasele Isale meelepärane.” Tehke 
kaasa lihtsaid liigutusi, et kujutada lugemist, kuula-
mist ja vaatamist.

Aidake lastel mõista (õpetuse üle arutlemine): 
Rääkige lastele, et kui valime asjad, mis pole Tae-
vasele Isale meelepärased, võime millestki väga 
tähtsast ilma jääda. Küsige lastelt, mis tähtis asi 
see on. Lugege trükisest „Sulle, noor” ette esimene 
lõik pealkirja alt „Meelelahutus ja meedia”. Küsige 
lastelt, kas nad kuulsid, millest me ilma jääme, kui 
ei vali õiget (Vaimust). Jagage lapsed kolme rühma 
ja laske neil kordamööda külastada kolme jaama: 
lugemine, kuulamine ja vaatamine. Paluge lastel 
igas jaamas lugeda, kuulata või vaadata midagi sel-
list, mis on Taevasele Isale meelepärane. Arutage, 
kuidas nad end tunnevad, kui loevad, kuulavad ja 
vaatavad Jumalale meelepäraseid asju.

Laul: „Kui Jeesus ma 
olla püüan”
(Algühingu laulumapp) 

Jaamad: Kui teie 
 Algühing on suur, võivad 
jaamade vahel liikuda 
juhid, mitte lapsed.

Lood: Lugusid jutustades 
köidate laste tähelepanu 
ja aitate neil seostada seda 
õpetusega. Õppige lood nii 
selgeks, et suudate neid 
oma sõnadega ilmekalt 
ja kaasahaaravalt ümber 
jutustada.
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Joonistamine: Kui 
lasete lastel õpitu kohta 
pildi joonistada, kinnistate 
nende arusaamist õpetu
sest. Et õpitut veelgi roh
kem kinnistada, innustage 
lapsi näitama oma pilti ka 
perele.

Kohandage tegevusi 
vastavalt Algühingu 

suurusele, et saaksite 
tegevustesse kaasa haarata 

rohkem lapsi. Kui teie 
Algühing on suur, võite 
järgneva tegevuse puhul 
kasutada mitut korvi ja 
lubada lastel jaguneda 

väiksemateks rühmadeks.

3. ja 4. nädal: Ma peaksin hingamispäeval tegema asju, mis aitavad mul 
olla Taevase Isaga lähedane.

Tutvustage õpetust (pühakirjasalmi päheõppi
mine): Öelge lastele, et annate neile  mõningaid vih-
jeid, et nad saaksid teada tähtsa sõnumi.  Kirjutage 
tahvlile 2. Moosese raamatu 20.  peatüki 8.  salmi  
kõikide sõnade algustähed: P M E S P H P. 
 Selgitage, et need on sõnumi kõikide sõnade 
 algustähed. Andke järgmine vihje, näidates pilti 
Moosesest ja kümne käsuga kivitahvlist. Seejärel 
paluge lastel välja otsida 2. Mooses raamatu 20:8 ja 
lugege seda salmi üheskoos. Laske lastel avastada, 
kuidas tahvlile kirjutatud tähed selle salmiga seo-
tud on. Aidake lastel salm pähe õppida, korrates 
seda, viidates tahvlil olevatele tähtedele.

Aidake lastel mõista (arutlemine ja värvimine): 
Jagage lapsed nelja rühma. Määrake igale rühmale 
läbilugemiseks üks lõik trükisest „Sulle, noor” peal-
kirja alt „Hingamispäeva pühitsemine”. Paluge neil 
koos rühmaga läbiloetud lõigu üle arutleda ja seejä-
rel rääkida teistele lastele, mida nad õppisid. Andke 
igale lapsele paber ja paluge neil joonistada mõned 
head asjad, mida hingamispäeval teha. Paluge mõ-
nel lapsel näidata oma joonistust teistele Algühingu 
lastele. Innustage neid kodus oma perele rääkima, 
mida nad õppisid.

Aidake lastel mõista (pühakirjaloo etenda
mine): Pange enne Algühingu tunni algust valmis 
korv, milles olevad paberitükid sümboliseerivad 
mannat, mida selle tegevuse käigus kasutada. 
 Kirjutage tahvlile järgmised küsimused:

Millist toitu pakkus Issand iisraellastele kõrbes?
Kui palju nad pidid iga päev toitu varuma?
Mida pidid nad tegema kuuendal päeval?
Mis oli hingamispäeval teisti?

Paluge lastel jutustust kuulates leida vastus,  kuidas 
iisraellased mannat kogusid (vt 2. Moosese raamat 
16:11–31). Paluge neil püsti tõusta, kui nad kuule-
vad vastust ühele esitatud küsimustest. Paluge 
ühel lapsel jutustada uuesti see koht, mis annab 
küsimusele vastuse. Seejärel jätkake loo jutusta-
mist. Kui olete lõpetanud, arutlege lastega selle 
üle, miks Issand ei tahtnud, et iisraellased hinga-
mispäeval mannat koguvad. Paluge lastel sulgeda 
silmad, nagu nad magaksid. Puistake „manna” 
kiiresti  klassis laiali. Paluge lastel silmad avada ja 
koguda veidi „mannat” (üks-kaks tükki). Paluge 
lastel panna „manna” korvi tagasi. Kui laps paneb 
„manna” korvi, paluge tal öelda, kuidas hoida hin-
gamispäeva pühana.

Abiks muusikaõpetajale

Selleks, et aidata lastel õppida selgeks laul „Kui 
Jeesus ma olla püüan” (Algühingu laulumapp), 
tehke järgmist:

• Laulge laul lastele ette. Paluge neil sõrmedel 
kokku lugeda, mitu korda te ütlete laulus sõna 
püüan. Laulge laul veel kord ette ja paluge las-
tel rütmi kaasa plaksutada.

• Kinnitage Algühingu seintele lihtsad pildid 
koos võtmesõnaga igast fraasist (näiteks järgin, 
armastada, meenutan), jättes klassi esisein tüh-
jaks. Paluge lastel kuulata teie laulmist. Paluge 
neil viidata pildile, mis nende arvates sõnadega 
kokku lähevad. Paluge ühel lapsel tuua see pilt 
klassi ette seinale. Laulge kõik koos pildiga 
seonduv osa laulust. Jätkake laulmist ja korrake 
tegevust kõigi piltidega. Seejärel paluge lastel 
laulda mitu korda tervet laulu. Tunnistage lühi-
dalt, kui tähtis on püüda olla nagu Jeesus.

mõtlenjärgin teen ja ütlen

armastage 
üksteist

kuulan
armastan

õpetas

teen valesti

rõõm

Kujutised leiate internetiaadressilt 
sharingtime .lds .org.
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September Kümme käsku õpetavad mind 
armastama Jumalat ja Tema lapsi
„Kui sa mind armastad, teenid sa mind ja pead kinni kõikidest minu käskudest  
(ÕL 42:29).
Täiendage trükises toodud soovitusi enda mõtetega. Planeerige igal nädalal, kuidas 1) tutvus-
tada seda evangeeliumi õpetust, mida käsitlema hakkate, 2) aidata lastel õpetust mõista ja  
3) aidata neil seda oma elus rakendada. Küsige endalt: „Mida lapsed õppimiseks ette  võtavad 
ja kuidas saan aidata neil tunda Vaimu?”

1. nädal: Kui peame käske, meid õnnistatakse.

Tutvustage õpetust (õppetunni näitlikustav osa):  
Paluge ühel emal tulla oma beebiga ühishetke 
tundi. Paluge tal rääkida lastele reeglitest, mis 
aitavad kaasa beebi turvalisusele. Rääkige lastele, 
et me oleme kõik Taevase Isa lapsed. Ta armas-
tab meid ja annab meile reeglid või käsud, mis 
meid kaitsevad ja õnnelikuks teevad. Näidake 

pilti Moosesest ja kivitahvlist kümne käsuga ning 
 jutustage lastele, kuidas käsud Moosesele anti 
(vt 2. Moosese raamat 19–20).

Aidake lastel mõista (laulmine): Kirjutage 
tahvlile kolm järgmist lauset: Austage ja teenige 
Jumalat, Austage vanemaid ja Austage teisi inimesi. 
Rääkige lastele, et kümme käsku võib jagada nen-
deks kolmeks teemaks. Jagage lapsed rühmadesse 
ja andke igale rühmale laul, mis seostub ühe tee-
maga. Paluge iga rühmal otsustada, kes laulu laulab 
(näiteks ainult poisid, ainult tüdrukud, need, kellel 
on seljas midagi punast). Pärast laulmist paluge las-
tel kinnitada laul õige teema alla. Kaaluge järgmiste 
laulude kasutamist: „Laupäev” (Algühingu laulu-
mapp), „Olen kuulekas” (Algühingu laulumapp), 
„Minu isa” (Algühingu laulumapp), „Jeesuse 
 Kristuse Kirik” (Algühingu laulumapp), „Headus 
just algab siit” (KL, lk 63).

Innustage lapsi õpitut rakendama (laulmine): 
Laulge „Pea käske” (Algühingu laulumapp) ja pa-
luge lastel kuulata lubadusi, milles räägitakse, mida 
me saame, kui peame käske. Paluge lastel rääkida, 
kuidas neid õnnistatakse, kui nad peavad käske.

 

2. nädal: Ma peaksin Jumalat austama ja kummardama.

Aidake lastel mõista (pühakirjade lugemine): 
Selgitage nelja esimest käsku, mille Taevane Isa 
Moosesele andis, et õpetada meile, et peaksime 
Jumalat austama ja kummardama. Kirjutage järg-
mised laused tahvlile. Kirjutage järgmised püha-
kirjaviited eraldi paberilehekestele.

 1. Sul ei tohi olla muid      minu palge kõrval  
(2. Moosese 20:3).

 2. Sa ei tohi enesele teha      (2. Moosese 20:4).

 3. Sa ei tohi Jehoova, oma Jumala nime  
               (2. Moosese 20:7).

 4. Pea meeles, et sa pead      pühitsema  
(2. Moosese 20:8).

Jagage lapsed nelja rühma. Andke igale rühmale 
üks pühakirjaviide. Paluge neil see pühakirjakoht 
läbi lugeda ja leida sealt tahvlile kirjutatud lause-
katkend. Paluge esimesel rühmal täita lauses olev 
lünk ja juhatada teisi lapsi, et nad lauset üheskoos 
kordaksid. Arutage, mida see käsk tähendab, ja 
laske lastel rääkida, mida nad saavad sellele kuu-
letumiseks teha. Kirjutage laste vastused tahvlile. 
Korrake tegevust ülejäänud kolme rühmaga. Innus-
tage lapsi valima üks tahvlile kirjutatud vastus, et 
teha kirjasolevat tegevust kogu nädala jooksul.

Väikesed rühmad: 
Laste jagamine rühma
desse on tõhusaks viisiks, 
kuidas saate rohkem 
lapsi aktiivselt õppetundi 
kaasata.

Jumala  
austamine  

ja  
kummardamine

Austa  
teisi  

inimesi

Austa  
vanemaid

„Laupäev” „Olen kuulekas” „Headus just  
algab siit”

„Minu isa”„Jeesuse Kristuse 
Kirik”
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Nõuanne: Käesolevad 
õppetunnid ei pruugi 
vastata teie laste eri vaja
dustele. Teie teate nende 
võimeid ja olukorda ning 
saate kohandada ühis
hetke tundide materjale,  
et muuta need teie 
 Algühingus tõhusaks.

3. nädal: Ma peaksin oma vanemaid austama.

Tutvustage õpetust (pühakirjasalmi päheõp
pimine): Korrake lühidalt üle käsud, mida lapsed 
õppisid eelmisel nädalal. Paluge mõnel lapsel 
rääkida, mida nad nende käskude järgi elamiseks 
tegid. Jagage lapsed nelja rühma. Andke igale 
 rühmale üks allpool toodud sõnaribadest (vt 
2. Moosese 20:12).

Paluge esimesel rühmal püsti tõusta, lugeda sõ-
nariba ette ja istuda tagasi toolidele. Seejärel teeb 
sama järgmine rühm. Paluge rühmadel sõnaribad 
edasi anda. Korrake tegevust, kuni iga rühm on lu-
genud kõiki sõnaribasid. Paluge kõigil lastel püsti 
tõusta ja korrata käsku üheskoos.

Innustage lapsi õpitut rakendama (mäng): 
Jagage lapsed rühmadesse. Paluge igal rühmal 
mõelda sellele, mida nad võiksid teha, et oma vane-
maid austada. Paluge igal rühmal teha pantomiim 
ja teistel lastel arvata, mida nad teevad. Kui vastus 
on õige, paluge ühel lapsel sellest rühmast vastus 
tahvlile kirjutada.

4. nädal: Ma peaksin austama teisi inimesi.

Tutvustage õpetust (austamisest rääkimine): 
Rääkige lastele, et täna tuleb Algühingusse külla 
väga tähtis inimene. Paluge lastel näidata, kuidas 
nad teda austavad. Laske neil ära arvata, kes see 
külaline võiks olla. Kinnitage iga lapse rinnale 
paberist täheke, ümisedes ise laulu „Olen Jumala 
laps”. Selgitage, et iga inimene on tähtis. Me peak-
sime kohtlema kõiki austusega. Rääkige lastele, et 
kümnest käsust õpetavad meile mitu käsku, kui-
das teisi austada.

Aidake lastel mõista (elulise olukorra aruta
mine): Selgitage, et kümme käsku õpetavad meile, 
et me ei tohi varastada ega valetada. See on üks viis 
teisi austada. Mõelge välja mitu elulist olukorda 
(vt TNGC, lk 161–162), kus lastel tuleb teha vali-
kuid, et jääda ausaks. Jagage lapsed rühmadesse. 
Andke igale rühmale mõned olukorrad, et need 
läbi lugeda ja arutada, kuidas nad saavad jääda igas 
olukorras ausaks.

Otsige võimalusi näidata igale lapsele, et te teda 
armastate. Kui näitate oma õpilastele, et te neid 

armastate, on nad Vaimule vastuvõtlikumad ja 
õpivad innukamalt (vt TNGC, lk 31).

et su  
elupäevi

mille Jehoova,  
su Jumal,  

sulle annab!

Austa oma  
isa ja ema,

pikendataks  
sellel maal,

Sõnaribad leiate internetiaadressilt sharingtime .lds .org.
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Küsimused: Tõhusate 
küsimuste esitamine 
ergutab lapsi andma mõ
testatud vastuseid. Vältige 
küsimusi, millele saab 
vastata jah või ei.

Evangeeliumi õnnistused 
on mõeldud kõigile
„Ja samuti kõik need, kes võtavad vastu selle preesterluse, võtavad vastu minu, ütleb 
Issand” (ÕL 84:35).
Täiendage trükises toodud soovitusi enda mõtetega. Planeerige igal nädalal, kuidas 1) tutvus-
tada seda evangeeliumi õpetust, mida käsitlema hakkate, 2) aidata lastel õpetust mõista ja  
3) aidata neil seda oma elus rakendada. Küsige endalt: „Mida lapsed õppimiseks ette võtavad 
ja kuidas saan aidata neil tunda Vaimu?” 

1. nädal: Väärilised noored mehed saavad 12-aastaselt preesterluse.

Tutvustage õpetust (pilt): Näidake lastele 
pilti, kus Jeesus Kristus seadis sisse sakramendi 
 võtmise. Selgitage, et Kristus andis sakramenti 
oma apostlitele ja samuti nendele jüngritele, kel-
lest räägitakse Mormoni Raamatus, ning palus neil 
õnnistada ja jagada sakramenti ka siis, kui Teda 
enam ei ole. Lugege üheskoos 3. Nefi 18:5–6. Kü-
sige lastelt: Kes tänapäeval sakramenti õnnistavad? 
Kes sakramenti jagavad? Milline vägi peab inime-
sel olema, et õnnistada ja jagada sakramenti?

Aidake lastel mõista (õpetuse üle arutlemine): 
Selgitage, et preesterlus on Jumala vägi teenida ja 
õnnistada inimesi maa peal. Viimsetel aegadel on 
Kristus meile õpetanud, et preesterluse võib saada 
iga mees, kes täidab kahte tingimust. Esiteks peab 
ta olema teatud vanuses. Paluge lastel tõusta, kui 
nad kuulevad teid ütlemas õiget vanust, millal poi-
sid võivad saada preesterluse. Loendage aeglaselt 
ühest kaheteistkümneni. Rääkige lastele, et teiseks 

tingimuseks on, et poiss peab olema vääriline. Sel-
gitage, mida tähendab olla vääriline. Nii poisid kui 
tüdrukud võivad lugeda „Minu evangeeliumistan-
dardeid”, et saada teada, kuidas elada vääriliselt.

Innustage lapsi õpitut rakendama (tegevus): 
Jagage lapsed rühmadesse. Jagage evangeeliumi 
standardid rühmade vahel ära. Paluge igal rühmal 
mõelda välja lihtne tegevus, mis iseloomustaks 
teatud standardit. Öelge mõned sõnad, mis aitavad 
standardi ära tunda ning paluge siis vastaval rüh-
mal püsti tõusta ja esitada väljamõeldud tegevus. 
Jätkake, kuni kõik rühmad on esinenud. Selgitage, 
et nende standardite järgi elamine aitab poistel 
olla preesterluse vääriline ja saada preesterluse 
talitusi ning tüdrukutel aitab see olla vääriline, et 
saada preesterluse talitusi, nagu on ristimine ja 
templitalitused.

2. nädal: Preesterluse kaudu saame päästvad talitused.

Tutvustage õpetust (õppetunni näitlikustav 
osa): Paluge ühel lapsel hoida pea kohal lahtist 
 vihmavarju. Paluge, et mõned lapsed seisaksid 
vihmavarju alla. Võrrelge vihmavarju preesterlu-
sega. Juhtige tähelepanu sellele, et vihma korral 
oleksid kõik lapsed õnnistatud ja jääksid  kuivaks, 
mitte ainult see laps, kes vihmavarju hoiab. 
 Niimoodi on Jumal seadnud oma preesterluse abil 
asjad nii, et kõik Tema lapsed saavad õnnistatud. 
Me saame preesterluse kaudu päästvad talitused, 
mis või maldavad meil pöörduda tagasi elama koos 
Taevase Isaga.

Nõuanne: Olge taktitun
deline laste perede suhtes. 
Rõhutage, et preesterlus 
õnnistab kõiki soost ole
nemata ja et lapsed, kelle 
kodus ei ole preesterluse 
hoidjat, saavad õnnistatud 
koduõpetajate, sugulaste 
ja Kiriku juhtide kaudu.

Õppetunni näitlikustavat osa saab 
kasutada huvi äratamiseks, laste 
tähelepanu koondamiseks või 
evangeeliumi põhimõtte õpetamiseks.

Oktoober
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ristimine

Aidates lastel tunnis 
aktiivselt osaleda, 

aitate neil õpetatavat 
paremini omandada.

Innustage lapsi õpitut rakendama (pusletük
kide paberile kleepimine): Kirjutage iga järgmine 
talitus eraldi paberile: ristimine, kinnitamine, 
preesterlusse pühitsemine (meestel), templiand ja 
pitseerimine templis. Lõigake iga paber pusletük-
kideks. Selgitage lastele lühidalt, mida tähendab ta-
litus (püha tseremoonia või tegu, millel on vaimne 
tähendus). Rääkige lastele, et mõned preesterluse 

talitused on vajalikud 
selleks, et minna tagasi 
elama Taevase Isa juurde. 
Joonistage tahvlile viis as-
tet ja asetage Jeesuse pilt 
ülemise astme kohale. Ja-
gage lapsed viide rühma 
ja andke igale rühmale 
üks pusle. Paluge neil 
pusle paberile kleepida 
ja rääkida ülejäänud Alg-
ühingu lastele, mida nad 
sellest talitusest teavad. Paluge rühmadel kinnitada 
kokkukleebitud pusled tahvlil õigetele astmetele.

3. nädal: Ma saan preesterluse õnnistustest tugevdavat väge.

Tutvustage õpetust (õpetuse üle arutlemine): 
Paluge lastel sirutada käed enda ette ja neid vaa-
data. Küsige, kuidas aitavad käed neil mängida, 
tööd teha ja end kirikuks valmis seada. Paluge neil 
teha iga vastuse kohta pantomiim. Seejärel küsige, 
kuidas saavad inimesed kasutada oma käsi teiste 
aitamiseks. Selgitage, et preetserluse hoidjad saa-
vad õnnistada oma kätega inimesi, et neid aidata 
ja tugevdada.

Aidake lastel õpitut mõista ja ellu raken-
dada (piltide vaatamine ja kogemustest rääki
mine): Asetage klassi seintele pildid sakramendist, 
ristimisest, kinnitamisest, lapse õnnistamisest ja 
haige õnnistamisest. Selgitage, mida piltidel kuju-
tatakse. Paluge lastel joonistada oma mõlema käe 
piirjooned paberile ja käed välja lõigata. Paluge 
neil kirjutada käte peale oma nimi. Paluge neil 
kinnitada oma käsi pildi juurde, millel kujutatakse 
õnnistust või talitust, mis neile preesterluse hoid-
jate käte läbi on osaks saanud. Valige välja mõned 
käed ja paluge neil lastel rääkida, kuidas on prees-
terlus neid õnnistanud ja tugevdanud. Jutustage, 

kuidas Jeesus õn-
nistas lap si (3. Nefi 
17:11–25). Asetage 
koos lastega  Jeesuse 
pilt klassi ette sei-
nale. Paluge igal 
lapsel kinnitada 
oma teine paberist 
käsi Jeesuse pildi 
juurde. Selgitage, 
et preesterluse 
hoidjatel on vägi 
tegutseda Jeesuse 
Kristuse nimel. Nad 
saavad meid õn-
nistada, nagu teeks 
seda Jeesus, kui Ta 
oleks siin.

4. nädal: Vanemaks saades võin ma minna templisse, et saada talitusi 
oma esivanemate eest.

Tutvustage õpetust ja aidake lastel seda 
mõista (värvimine): Tuletage lastele meelde, et 
enne, kui pöördume tagasi elama koos Taevase 
Isaga, peame saama teatud preesterluse talitused. 
Paluge nimetada neid talitusi. Selgitage, et paljud 
inimesed surid neid talitusi saamata ja nad vaja-
vad meie abi. Jutustage lastele ühest oma esivane-
mast, kes suri talitusi saamata. Andke igale lapsele 
lihtne paberist väljalõigatud nukk. Paluge neil 
joonistada ühele poole enda pilt ja teisele poole 

esivanem, kellest te äsja jutustasite. (Kui lapsed 
teavad oma esivanematest kedagi, kes suri prees-
terluse talitusi saamata, võivad nad joonistada 
selle inimese.) Paluge lastel korrata selle nädala 
teemat, hoides pabernukku enda ees püsti. Paluge 
neil näidata enda pilti, kui nad ütlevad „ma” ja esi-
vanema pilti, kui nad ütlevad „esivanemate”.

PREESTERLUSE  
kaudu saame  

päästvaid talitusi.

ristimine

kinnitamine

preesterlusse 
pühitsemine

templiand

pitseerimine 
templis

Sõnaribad leiate internetiaadressilt 
sharingtime .lds .org.



November Ma saan juba nüüd olla misjonär
„Ja ta ütles neile: „Minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kõigele loodule” 
(Markuse 16:15).
Täiendage trükises toodud soovitusi enda mõtetega. Planeerige igal nädalal, kuidas 1) tutvus-
tada seda evangeeliumi õpetust, mida käsitlema hakkate, 2) aidata lastel õpetust mõista ja  
3) aidata neil seda oma elus rakendada. Küsige endalt: „Mida lapsed õppimiseks ette võtavad 
ja kuidas saan aidata neil tunda Vaimu?”

1. nädal: Teisi teenides saan olla misjonär

Aidake lastel mõista (rollimäng): Lugege ette 
Matteuse 25:34–40 ja selgitage, et kui teenime 
teisi, teenime samuti Taevast Isa (vt Moosia 2:17). 
Teenimine toob 
meile rõõmu ja 
aitab meil olla 
vääriline, et elada 
taaskord Juma-
laga. Paluge lastel 
mängida mitut 
teenimise rolli-
mängu. Näiteks 
toidu andmine 
kellelegi, kel on 
nälg, sõbrunemine 
kellegagi, kes on 
üksildane, või kel-
legi külastamine, 
kes on haige. 
Laske teistel lastel 
arvata, mida rollimängudes kujutatakse. Näidake 
misjonäride pilti. Küsige, kuidas misjonärid Juma-
lat teenivad. Selgitage, et teisi teenides oleme ka 
meie misjonärid.

Innustage lapsi õpitut rakendama (mäng): 
Valmistage mängulaud, kus kuut eri värvi plaati-
dest tee viib Jeesuse pildi juurde. Valmistage kuut 

eri värvi (samad 
värvid, mis mängu-
laual) sektoritega 
pöörlev ketas. Kir-
jutage igasse sekto-
risse, keda lapsed 
võiksid teenida, 
näiteks ema, isa, 
sõber ja naabrid. 
Paluge ühel lapsel 
ratas keerlema 
panna ja kui see 
peatub, rääkida, 
kuidas ta võiks 
teenida inimest, 
kes on kirjas noole 

alla jäänud sektoril. 
Seejärel paluge lapsel astuda nupuga mängulaual 
edasi seda värvi plaadile, millel ratas peatus. Kor-
rake sama tegevust teiste lastega, kuni mängunupp 
jõuab Jeesuse pildini. Tuletage lastele meelde, et 
teenides teisi, teenime Jumalat. Laulge laulu „Aita-
mise laul” (Algühingu laulumapp). 

2. nädal: Saan olla misjonär, kui olen heaks eeskujuks

Tutvustage õpetust (õppetunni näitlikustav 
osa): Ehitage enne Algühingu tunni algust klot-
sidest ehitis ja katke see kinni, et lapsed seda 
ei näeks. (Kui klotse käepärast pole, joonistage 
tahvlile pilt ja katke see paberiga kinni.) Kirjel-
dage kinnikaetud ehitist ja rääkige, kuidas te selle 
tegite. Seejärel andke mõnele lapsele klotsid ja 
paluge neil teha samasugune ehitis. Kui lapsed on 
ehitamise lõpetanud, eemaldage kate oma ehitiselt 
ja rääkige nende kahe erinevustest. Paluge lastel 
oma ehitis teie ehitise eeskujul ümber teha. Selgi-
tage, et paljud asjad on lihtsad, kui järgite eeskuju.

Kasutage võimalusi, et ergutada lapsi mõtlema. 
Õppimisele on abiks, kui ergutate nende meeli 

eakohaste küsimuste või olukordadega.

Mängud: Mängud too
vad õppetundi vaheldust 
ja võimaldavad lastel 
omavahel suhelda. Samuti 
aitavad mängud lõbusalt 
õpetada evangeeliumi 
põhimõtteid.
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Teenides oma peret ja teisi 
inimesi, teenin ma Jumalat.

Mängulaua ja keerutatava ratta näidised leiate  
kodulehelt www. sharingtime.lds.org. 
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Mõelge välja, kuidas köita 
tegevuse alguses laste 
tähelepanu. Näiteks antud 
tegevuse juures on lapsed 
väga põnevil osalema, sest 
tahavad teada, mis kotist 
välja võetakse.

Innustage lapsi õpitut rakendama (lugude 
kuulamine ja laulude laulmine): Asetage välja 
pildid ja jutustage lühidalt mõned lood pühakir-
jadest, kus noored inimesed on heaks eeskujuks. 
Näiteks Taaniel ja tema sõbrad keelduvad joomast 
kuninga veini (vt Taanieli 1:5–16); lugu Sadrakist, 
Meesakist ja Abednegost (vt Taaniel 3:4–29) ning 
lugu Taanielist lõukoerte augus (vt Taanieli 6). (Sel-
gitage lastele, et lõukoer tähendab lõvi.) Näidake 
misjonäride pilti ja küsige lastelt, 
kuidas on misjonä-
rid heaks eeskujuks. 
 Selgitage, et olles 
 heaks eeskujuks, 
oleme misjonärid, 
sest meie eeskuju te-
kitab teistes tahtmise 

õppida rohkem Jeesusest Kristusest. Rääkige mõ-
nest juhtumist, kui olete näinud, kuidas teie kogu-
duse lapsed on olnud heaks eeskujuks.

Paluge lastel laulda laulu „Sära” (Algühingu 
laulumapp). Paluge lastel anda lauldes käest 
kätte paberist valmistatud päikest. Iga kord, kui 
muusika katkeb, paluge päikest hoidval lapsel 
rääkida, kuidas ta saab olla heaks eeskujuks (näi-
teks olles lahke, rääkides tõtt või kutsudes sõpru 
Algühingusse).

Laske igal lapsel valmistada endale paberist päike, 
millele on kirjutatud: „Ma saan olla säravaks ees-
kujuks”. Paluge lastel hoida oma päikesi kõrgel, 
lauldes laulu „Olen täheke”, „Jeesus tahab, et olek-
sin päiksekiir” või „Sära” (need laulud leiate Alg-
ühingu laulumapist). 

3. nädal: Ma saan õpetada oma sõpradele Jeesusest Kristusest ja Tema 
Kirikust

Tutvustage õpetust (näide): Tervitage kedagi 
lastest kättpidi ja kutsuge lapsi tulema Algühin-
gusse, et õppida Jeesusest. Paluge neil, keda te 
kutsusite, kutsuda omakorda teisi, kuni kõik lap-
sed on saanud kutse osaleda. Selgitage, et  Issand 
tahab, et me kõik oleksime misjonärid,  rääkides 
oma sõpradele Jeesusest Kristusest ja Tema 
Kirikust.

Aidake lastel mõista (loo kuulamine): Jutus-
tage lastele president Spencer W. Kimballi räägitud 
lugu ühest väikesest Algühingu poisist, kes oli tubli 
misjonär. Üks mees küsis rongis temalt mormooni 
kiriku kohta. Poiss luges mehele ette kõik usuar-
tiklid. Mees oli väga üllatunud, et nii väike poiss 

teadis, mida ta uskus. Mees läks Salt Lake Citysse, 
et saada Kirikust rohkem teada (vt Conference Re-
port, okt 1975, lk 117–119 või Ensign, nov 1975, 
lk 77–79). Selgitage, et usuartiklite õppimine aitab 
meil juba praegu misjonär olla.

Julgustage lapsi õpitut rakendama (usuar
tiklite kordamine): Kirjutage eraldi paberilehekes-
tele numbrid ühest kolmeteistkümneni. Jagage 
lapsed rühmadesse. Laske igal rühmal tõmmata 
üks paberileheke ning õppida üheskoos selgeks 
kirjasolevale numbrile vastav usuartikkel. Kui kõik 
rühmad on valmis, paluge neil õpitud usuartikkel 
teistele lastele ette lugeda ja võtta siis uus paber. 
Korrake tegevust, kuni aega jätkub.

4. nädal: Ma saan juba praegu misjoniks valmistuda.

Tutvustage õpetust (misjoniga seotud asjade 
vaatamine): Võtke kaasa väike kott või kohver, 
kus on sees misjonärile vajalikud asjad, näiteks 
kingad, lips ja pühakirjad. Paluge mõnel lapsel as-
jad kotist välja võtta ja näidata neid teistele lastele. 
Küsige lastelt, miks ei piisa misjoniks valmistumi-
sel üksnes nendest asjadest. Lugege ÕL 84:62 ja 
paluge lastel nimetada veel asju, mida iga misjonär 
vajab (tunnistus). Tunnistage isikliku tunnistuse 
saamise tähtsusest.

Aidake lastel mõista (piltide vaatamine ja küsi
mustele vastamine): Aidake lastel mõista, millistest 
tähtsatest osadest tunnistus koosneb. Asetage välja 
mõningad neid osi kujutavad pildid (näiteks, et 
 Taevane Isa armastab meid, et Jeesus Kristus on 
meie  Päästja, et Joseph Smith on prohvet, et  Viimse 
Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik on Issanda tõe-
line kirik ja et meid juhib elav prohvet). Küsige 
iga pildi kohta küsimusi, näiteks: Mida või keda 

kujutatakse pildil? Mida te selle kohta teate? Kuidas 
te saate tugevdada oma tunnistust selle kohta? Pa-
luge lastel rääkida sellest, kellega nad saavad oma 
tunnistust jagada. Tunnistage, et kui lapsed jagavad 
teistega seda, mida nad teavad, nende tunnistus 
kasvab ja nad valmistuvad nii teenima misjonil.

Nõuanne: Võite kasutada 
iga kuu pähe õpitavaid pü
hakirjakohti, et täiendada 
ükskõik millist ühishetke 
õppetundi. Võite iga kuu 
teema Algühingu seinale 
üles panna.
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Jeesus Kristus on Jumala Poeg
„Vaata, mina olen Jeesus Kristus, Jumala Poeg. Mina olen maailma elu ja valgus”  
(ÕL 11:28).
Täiendage trükises toodud soovitusi enda mõtetega. Planeerige igal nädalal, kuidas 1) tutvus-
tada seda evangeeliumi õpetust, mida käsitlema hakkate, 2) aidata lastel õpetust mõista ja  
3) aidata neil seda oma elus rakendada. Küsige endalt: „Mida lapsed õppimiseks ette võtavad 
ja kuidas saan aidata neil tunda Vaimu?”

1. nädal: Taevane Isa saatis oma Poja maa peale.

Tutvustage õpetust (liigutustega salmi õppi
mine): Korrake koos lastega liigutusi tehes mitu 
korda järgmist salmi:

Taevaisa oma Poja maa peale kord saatis.
Sündides ta oli väike nagu meiegi, (kiigutage  
hällina käsi)
aastatega suureks sirgus nagu meiegi (kükitage ja 
tõuske aeglaselt püsti). 
Ta armastas meid (asetage käed südame kohale).  
Ta suri me eest (langetage pea).
Ta surnuist jälle üles tõusis. Nii tõuseme kord 
 meiegi (tõstke pea püsti).

Selgitage, et pühakirjades räägib Jeesus, et Ta on 
Jumala Poeg. Lugege üheskoos Õpetus ja Lepin-
gud 11:28. (Võite lasta väiksematel lastel öelda 
vaid  „Jumala Poeg”, kui loete pühakirjasalmis neid 
sõnu.)

Aidake lastel mõista (joonistamine ja loo kuu
lamine): Paluge igal lapsel joonistada mingi stseen 
või mõni tegelane Jeesuse Kristuse sünniloost (näi-
teks Maarja, Joosep või karjased). Jutustage oma 
sõnadega Luuka 2:4–17 ja Matteuse 2:1–12 üles-
tähendatud lood. Paluge, et lapsed tõstaksid loo 
jutustamise ajal õiges kohas üles oma pildid. Soovi 
korral laulge omal valikul mõni jõululaul. Vaadake 
TNGC lk 172–175 nõuandeid muusika kasutami-
seks õppetundides.

2. nädal: Jeesus edenes tarkuses ja pikkuses ja armus Jumala ja inimeste 
juures.

Tutvustage õpetust (laulmine ja pühakirja
salmi päheõppimine): Asetage välja pildid, kus on 
kujutatud Jeesust eri vanuses: beebina, lapsena, 
täiskasvanuna. Laulge üheskoos „Jeesus oli kord 
väikene laps” (Algühingu laulumapp) ja paluge 
lastel rääkida, mida see laul meile Jeesusest õpe-
tab. Aidake lastel pähe õppida Luuka 2:52, tehes 
kaasa lihtsaid liigutusi: Jeesus edenes tarkuses 
(osutage peale), pikkuses (tõuske kikivarvule) ja 
armus Jumala (ristake käed) ja inimeste (lehvitage 
sõbrale) juures.

Innustage lapsi õpitut rakendama (püha
kirjade lugemine ja tegevus): Jagage klassiruum 
neljaks ja asetage igasse ossa üks järgmistest peal-
kirjadest: „Jeesus edenes tarkuses” (ÕL 88:118), 
„Jeesus edenes pikkuses” (ÕL 89:20), „Jeesus edenes 
Jumala armus” (ÕL 88:63), „Jeesus edenes inimeste 
juures” (Õpetussõnad 18:24). Mõelge iga ruumi 
ossa välja tegevus, näiteks eakohased küsimused 
Taevase Isa ja Tema käskude kohta (tarkus), mõõ-
dulint, et mõõta ära iga lapse pikkus, ja paber, 
et joonistada pilt tervislikust toidust (pikkus), 

Kui lubate lastel loo 
jutustamises osaleda, 

koondab see nende 
tähelepanu ja haarab 

neid kaasa.

Selles tegevuses saavad lapsed tunda end Jeesuse Kristuse 
sarnaselt, saades teada, et Tema kasvas nagu nemadki.

Jeesus 
edenes 

pikkuses
Jeesus 
edenes 
Jumala  
armus

Detsember
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mõni lugu tunnistusest ja sõprusest (edenemine 
armus Jumala ja inimeste juures). Selgitage, et me 
kõik kasvame samamoodi nagu Jeesus – „tarkuses 
ja pikkuses ja armus Jumala ja inimeste juures” 
(Luuka 2:52). Jagage lapsed nelja rühma ja paluge 

täiskasvanutel juhendada igat rühma, kui lapsed 
pühakirju loevad ja tegevuses osalevad. Mängige 
vaikset muusikat sel ajal, kui lapsed liiguvad ühe 
märgi juurest teise juurde.

3. nädal: Jeesus Kristus on maailma valgus ja elu.

Tutvustage õpetust (pühakirjadega seotud te
gevus): Asetage ruumi vastasseintele pildid Jeesuse 
sünnist ja surmast. Öelge lastele, et loete mõned 
pühakirjakohad, kus räägitakse kas Jeesuse sünni 
või surmaga seotud märkidest. Paluge lastel pöör-
duda ja vaadata selle pildi poole, mis sobib kokku 
teie poolt loetud pühakirjasalmidega. (Kui teie 
Algühing on väike, võite lasta lastel piltide juurde 
kõndida. Lugege 3. Nefi 1:15, 19, 21; 8:20, 22–23. 
Arutage, kuidas tõi Jeesus maailma valgust. Paluge 
lastel silmad kinni katta ja kujutada ette raskusi, 
millega neil tuleb hakkama saada, kui neil poleks 
valgust. Võrrelge neid raskusi nende raskustega, 
mida meil tuleks ületada, kui meil ei oleks Jeesuse 
Kristuse evangeeliumi. Lugege Johannese 8:12 
ja paluge lastel kuulata, mida meil tuleb teha, et 
mitte kõndida pimeduses.

Aidake lastel mõista (äraarvamismäng): Sel-
gitage, et paljud sümbolid aitavad meil meeles pi-
dada, et Jeesus on maailma valgus. Mõnda nendest 
sümbolitest kasutatakse jõulude ajal. Pange mõned 
neist sümbolitest kotti (näiteks küünlad, täht või 
elektriküünlad). Paluge lapsel pista käsi kotti, kat-
suda ilma vaatamata ühte kotis olevat asja ja arvata 
ära, mis see on. Seejärel näidake seda asja ka teis-
tele lastele. Paluge lastel rääkida sellest, mida Jeesus 
Kristus tegi, et tuua meie ellu valgust. Korrake te-
gevust teiste asjadega.

Innustage lapsi õpitut rakendama (joonista
mine): Andke igale lapsele paberist päike. Paluge 
neil sellele kirjutada või pilt joonistada sellest, kui-
das nad järgivad Jeesuse Kristuse valgust. Innustage 
lapsi näitama joonistusi kodus oma perele.

4. nädal: Joseph Smith nägi Jeesus Kristust ja tunnistas Temast.

Aidake lastel mõista (kingituste avamine): 
Pakkige pilt esimesest nägemusest kingituseks. 
Selgitage, et paljud teevad kingitusi, et tähistada 
sünnipäeva. Küsige, kelle sünnipäeva me jõulude 
ajal tähistame. Rääkige lastele, et detsembris on 
sünnipäev veel ühel väga tähtsal inimesel. Pa-
luge lastel kingitus avada, et teada saada, kes see 
inimene on. Rääkige lastele, et 23. detsembril on 
 Joseph Smithi sünnipäev. Arutage esimest näge-
must ja selgitage, et meile anti tähtsad kingitused 
tänu sellele, et Joseph Smith nägi Jeesust Kristust 
ja tunnistas Temast. Kirjutage tahvlile: „Kingi-
tused, mida oleme saanud tänu sellele, et Joseph 
Smith nägi Jeesust Kristust ja tunnistas Temast.” 
Võtke neli suurt paberit ja kirjutage igale neist 
üks järgmistest kingitustest: „Meil on Mormoni 
Raamat.” „Meil on tänapäeval maa peal õige Kirik.” 
„Meil on preesterlus.” „Me teame, et Taevane Isa 
kuuleb meie palveid ja vastab neile.”

Jagage lapsed nelja rühma. Andke igale rühmale 
üks paber ja paluge neil joonistada pilt paberile 
kirjutatud kingitusest. Paluge neil anda oma leht 
kingitusena teisele rühmale. Paluge igal rühmal 
näidata saadud kingitust teistele lastele, selle sisu 
selgitada ja kinnitada pilt tahvlile.

Innustage lapsi õpitut rakendama ( Jeesusest 
Kristusest tunnistamine): Paluge lastel sulgeda 
silmad ja mõelda kellelegi, kellega nad võiksid ja-
gada evangeeliumi kingitust. Rääkige lastele, et nad 
võivad olla Joseph Smithi sarnased ja tunnistada 
Jeesusest Kristusest.

Kordamine: Detsember 
on hea aeg asju üle kor
rata. Võite korrata mõnda 
tegevust eelnevatest õppe
tundidest, paludes lastel 
rääkida, kuidas nad elasid 
nädala sees selle õpetuse 
järgi või kuidas nad rää
kisid sellest õpetusest oma 
perele.

Kingitused, mis anti meile tänu sellele, 
et Joseph Smith nägi  

Jeesus Kristust ja tunnistas Temast

Meil on Mormoni 
Raamat.

Meil on  
tänapäeval maa 
peal õige Kirik.

Me teame,  
et Taevane Isa  

kuuleb meie palveid 
ja vastab neile.

Meil on 
preesterlus.

Sõnaribad leiate internetiaadressilt 
sharingtime .lds .org.

Päikese kujutise leiate internetiaadressilt  
sharingtime .lds .org.
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Muusika kasutamine Algühingus
Muusika eesmärgiks Algühingus on õpetada lastele Jeesuse Kristuse evangeeliumi ja aidata neil 
õppida selle järgi elama. Algühingu laulud teevad õppimise nauditavamaks, aitavad lastel evan-
geeliumi tõed selgeks saada ja meelde jätta ning toovad Algühingusse Vaimu.

Järgnevalt mõnest meetodist, mis aitavad teil lastele muusika kaudu evangeeliumi õpetada. 
 Näited on teile abiks käesolevas trükises toodud laulude õpetamisel. Täiendavaid mõtteid leiate 
2010. ja 2011. aasta ühishetke muusika kasutamise lehekülgedelt.

Evangeeliumi õpetamine muusika kaudu

Üheks tõhusamaks õpetamise viisiks Algühingus 
on muusika kaudu õpetamine. „Muusika võib 
avardada laste arusaamist evangeeliumi põhimõ-
tetest ja tugevdada nende tunnistust” (TNGC, lk 
174). Laulu sõnade kohta küsimuste esitamine 
aitab lastel mõista laulu tähendust. Näiteks laul 
„Vali õige” (Algühingu laulumapp) õpetab, et me 
ei ole elus valikuid langetades üksi, Püha Vaim 
aitab meil teha õigemeelseid valikuid. Joonistage 
tahvlile kolme vali õige kilbi piirjooned ja kirju-
tage nendesse järgmised küsimused: „Kes aitab 
mul valida õige?” „Millal mind aidatakse?” „Mida 

lubatakse, kui ma valin õige?” Osutage esimesele 
kilbile ja lugege koos lastega sellel kirjas olev kü-
simus. Paluge lastel kuulata, kui te seda laulu lau-
late, ja tõusta õiget vastust kuuldes püsti. Paluge 
lastel laulda mõned korrad vastust koos teiega. See 
aitab neil sõnu ja viisi meelde jätta. Korrake tege-
vust teiste küsimustega. Arutage fraase ja sõnu, 
mis võivad olla lastele võõrad. Laulge läbi terve 
laul. Tuletage lastele meelde, et seda laulu lauldes 
tunnistavad nad, et Püha Vaim aitab meid, kui me 
kuulame ja teeme õigeid valikuid.

Kaasake muusikalistesse tegevustesse kõik lapsed

Igas vanuses ja igasuguste võimetega lapsed ar-
mastavad muusikat ja neile meeldib muusikalistes 
tegevustes osaleda. Laulu rütm aitab lastel laulu 
sõnumi ja teema meelde jätta. Lauldes laulu „Seisa 
tõe eest” (Algühingu laulumapp), võite laulda eri 
kiirusega ning valjemini ja vaiksemini. Võiksite 
õpetada lastele muusikalisi mõisteid legato (aegla-
selt ja seotult) ja staccato (kiiresti ja põrgatades). 
Laske lastel laulda mõlemal moel. 

Lapsed armastavad ka liikumist. Näiteks meeldib 
neile rütmi kaasa plaksutada või lauldes liigutusi 
kaasa teha. Laulus „Tark mees ja rumal mees” 

(Algühingu laulumapp) aitavad liigutused lastel 
keskenduda laulu sõnadele. Samuti võite kasutada 
liigutusi laulu „Julge Nefi” (Algühingu laulumapp) 
laulmisel. Näiteks võite lasta lastel teha järgmist: 
lauldes, et nad lähevad, kujutavad nad, et hoia-
vad ühes käes kilpi; lauldes, kuidas nad täidavad 
Issanda käske, kujutavad nad, et hoiavad käes 
mõõka; lauldes, et nad teavad, kuidas Issand val-
mistab tee ja tahab, et me oleksime kuulekad, 
marsivad nad kohapeal. Paluge lastel endil välja 
mõelda lauludele liigutusi (mõned liigutused ei 
pruugi sobida sakramendikoosolekul esitamiseks).

Esitage küsimusi: 
Esitage küsimusi, et 
 lapsi õppetöösse kaasata. 
 Küsimused aitavad lastel 
paremini keskenduda kuu
lamisele ja suurendavad 
nende arusaamist evangee
liumi põhimõtetest (vt CS, 
lk 300). Püüdke esitada 
küsimusi nii, et lapsed 
leiaksid nendele vastuse 
laulu lauldes.

Evangeeliumi põhi-
mõtete kinnistamine: 
Ühishetke ajal laulmine 
aitab kinnistada evangee
liumi põhimõtteid, mida 
Algühingu juhatus on 
õpetanud. „Muusika on 
suurepärane vahend, mis 
aitab tunda õppetundide 
ajal Issanda Vaimu. Muu
sika aitab väljendada tun
deid, mida sõnades võib 
olla raske kirjeldada.” (Vt 
Õpetamise juhend, lk 10.)



27

Nõuanne: Innustage 
lapsi laulma Algühingu 
laule ka pereõhtutel, 
 pühakirjade uurimise  
ajal ja muudel puhkudel.

Korrake laule, et kinnistada evangeeliumi põhimõtteid

Laulu õpetades tuleb seda sageli korrata, et lapsed 
selle selgeks õpiksid. Laule tuleb korrata kogu 
õppeaasta jooksul, et lapsed neid ära ei unustaks. 
Kui laul on selgeks õpitud, laulge seda mitmel 
naljakal moel. Laulge laule ka pärast seda, kui on 
juba toimunud laste sakramendiettekanne, et lastel 
laulud meeles püsiksid. Kasutage erinevaid ideid, 
et kirja panna nende laulude pealkirjad, mida 
tahate lastega korrata (lilled vaasis, kalad tiigis, 
kuke sabasuled, puulehed või südamed ruumi 
seintel). Paluge lastel valida välja üks ese ja see-
järel laulge sellel nimetatud laulu. Järgnevalt veel 
mõned mõtted, kuidas laule korrata (aadressilt 
www.sharingtime.lds.org leiate vajalikke näitlikke 
vahendeid).

• Laulude täring: Valmistage täring, mille igale 
tahule on kirjutatud eri tegevus. Paluge lapsel 
täringut veeretada, et valida, millist tegevust 
nad laulu ajal teevad.

• Laulavad tüdrukud/laulavad poisid: Valmistage 
poisi pilt ja tüdruku pilt ning kleepige need 
eraldi pulkade otsa. Laulmise ajal näidake 
nukkudega, kes peab laulma. Selline tegevus 
aitab lapsi aktiivselt kaasata.

• Laulvad nukud: Paljundage lastetoa õpikust 
„Behold Your Little Ones” (Hoidke oma väi-
kesi) lk 63 igale lapsele värvimiseks nukud. 
Kasutage liimi või kleeplinti, et kinnitada 
nukud papile. Paluge, et lapsed laulaksid laulu 
koos nukkudega.

• Visked korvi: Paluge ühel lapsel visata oakott või 
kokkukägardatud paberist pall korvi. Kui laps 
tabab esimesel katsel, lauldakse laulusalmi üks 
kord, kui teisel korral, siis kaks korda ja nii 
edasi.
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Puuetega laste õpetamine
Päästja õpetas: „Kõiki su lapsi õpetab Issand; ning suur saab olema su laste rahu.” 
(3. Nefi 22:13)
Algühingu juhtidel on tähtis kohustus õpetada Jeesuse Kristuse evangeeliumi kõikidele, 
 sealhulgas puuetega lastele. Algühing on koht, kus iga laps peaks olema oodatud, armastatud, 
kosutatud ja kaasatud. Sellises õhkkonnas on kõigil lastel kergem mõista meie Taevase Isa ja 
Jeesuse Kristuse armastust ning tunda ja märgata Püha Vaimu mõju.

Jumalale on kallid kõik lapsed. Igaüks neist vajab armastust, austust  
ja tuge.

Pidage teistega nõu, kui püüate Algühingus puue-
tega laste vajadustega arvestada.

 1. Pidage nõu lapse vanematega. Vanemad 
tunnevad tavaliselt oma last kõige paremini. 
Nad saavad õpetada teile, kuidas arvestada 
lapse vajadustega, milline on tema keskendu-
misvõime ja kuidas talle meeldib kõige enam 
õppida. Näiteks reageerib mõni laps eriti hästi 
muusikale, teine aga lugudele, piltidele, püha-
kirjadele või liikumisele. Kasutage mitmekesi-
seid õpetamismeetodeid, kasutades kindlasti 
iga lapse jaoks parimaid õpetamisvõtteid.

 2. Pidage nõu teiste Algühingu juhtide ja 
õpetajatega. Palvetage ja otsige üheskoos 
võimalusi, kuidas aidata igal lapsel õppida 
Jeesuse Kristuse evangeeliumi ja tunda, et teda 
armastatakse.

 3. Pidage nõu koguduse nõukoguga. Prees-
terluse ja teiste abiorganisatsioonide juhtidel 
võib olla mõtteid erivajadustega laste aitami-
seks. Ühes koguduses andis ülempreestrite 
rühm autismihäirega poisile Algühingu ajaks 
„vanaisa”, kes istus igal nädalal poisi kõrval. 
(Parimal juhul peaks selleks olema iga nädal 
sama isik.) See aitas poisil kesken-
duda õppetunnile ja tunda, et teda 
armastatakse.

Vanem M. Russell Ballard õpetas järgmist: „Neile, 
kelle hoolde on usaldatud kallid lapsed, on ilm-
selgelt antud püha ja üllas ülesanne. Meie oleme 
need, kelle Jumal on määranud ümbritsema täna-
päeva lapsi armastuse ja usutulega ning arusaami-
sega sellest, kes nad on” (Great Shall Be the Peace 
of Thy Children. – Ensign, apr 1994, lk 60).

Mõned puuetega lapsed reageerivad hästi 
piltmärguannetele. Kasutage taolisi 

märguandeid, et osutada, millal on aeg 
palvetada, vaikne olla või laulda.

Lisateabe saamiseks 
sellest, kuidas erivajadus
tega lapsi aidata, vaadake 
ingliskeelset raamatut 
„Teaching, No Greater 
Call”, lk 38–39 ja ma
terjale internetiaadressilt 
disabilities .lds .org.

Õppetundide kohan-
damine: Kui teil tekib 
vajadus kohandada ühis
hetki puuetega lastele, 
leiate selleks näiteid  
internetiaadressilt  
sharingtime .lds .org.

Pildid leiate internetiaadressilt sharingtime .lds .org.
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Meil on Mormoni 
Raamat.







Meil on  
tänapäeval maa 
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preesterlus.
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I Have a Body like 
Heavenly Father’s


I have two feet like 
Heavenly Father.


I have two hands like
Heavenly Father.


I have a face like 
Heavenly Father.


Mul on samasugune 
keha nagu Taevasel Isal.


Mul on 
samasugune nägu 
nagu Taevasel Isal.


Mul on kaks kätt 
nagu Taevasel Isal.


Mul on kaks jalga nagu 
Taevasel Isal.
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